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LEPIEJ NIŻ SOUNDBAR!

Głośniki A26 oraz A36 to wszechstronne centrum domowej rozrywki. Łatwo podłączysz
do nich telewizor i wiele źródeł audio. Możesz też odtwarzać muzykę z serwisów on-line

w wysokiej jakości. To kolumny, które zastępują cały system!

Salony firmowe Audio Pro

www.tophifi.pl

Kino, muzyka, stereo, multiroom

A26 A36

https://www.tophifi.pl/marki/audio-pro/cena/1000-5000.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=200930&utm_content=img-lp-full-page-a26-a36&utm_term=audio-pro
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Ależ mamy za sobą miesiąc. Wrzesień okazał się bardzo pracowity i cie-
kawy, jeśli chodzi o premiery nowych produktów.

Apple zaserwowało nam nowe iPady Air oraz odświeżony podstawowy 
model. Do tego dostaliśmy Apple Watch 6 oraz niespodziewanie model SE. 
Mamy nowe systemy mobilne iOS i iPadOS 14 oraz watchOS 7, a na hory-
zoncie pojawia się macOS Big Sur i nowe iPhone’y.

Cała reszta rynku w tym gorącym dla branży czasie 
też nie śpi. De facto przez brak targów IFA premiery 
nowości przeniosły się do internetu, dzięki czemu 
nawet więcej osób mogło w nich brać udział. To jedna 
z niewielu pozytywnych rzeczy związanych z pande-
mią. W każdym razie do naszej redakcji trafiły bardzo 
ciekawe nowości zaprezentowane w ostatnim czasie. 
Testujemy m.in. najnowszy składak Samsung Galaxy 
Z Fold 2, długo wyczekiwany smartzegarek od Oppo, 
gamingowy router TP-link AX11000. Oczywiście to nie 
wszystko, a w zasadzie tylko drobny wycinek zawar-
tości. Do tego w numerze znajdziecie świetne, naj-
nowsze telewizory, bardzo dużo motoryzacji i hitowe 
gry oraz filmy.

Bardzo polecam nową książkę „Mindf*ck”, której 
polskiemu wydaniu patronujemy. Po jej przeczyta-
niu gwarantuję Wam, że nie pozostaniecie obojętni-
…i prawdopodobnie skasujecie konto na Facebooku.

Zapraszamy też do wzięcia udziału, tym razem zdalnie, w konferencji 
Business Insider Global Trends Festival, której podobnie jak w latach 
ubiegłych, patronuje iMagazine.

Rezerwujcie czas, bo numer jest gruby i bardzo wciągający.    
Zapraszamy do lektury!         Dominik Łada

WSTĘPNIAK WSTĘPNIAK 9

https://trendsfestival.com/


www.sennheiser.pl/cx400bt

CX 400BT

Każdy nowy dzień może być inny,

ale przyjemność z doskonałego dźwięku

powinna towarzyszyć Ci zawsze.

Wyposażone w najlepszą technologię

audio, nowe CX 400BT True Wireless

zapewniają pełną kontrolę nad

wyjątkowym dźwiękiem.

Dzięki intuicyjnym, dostosowywanym

panelom sterującym, długiej żywotności

baterii i ergonomicznej konstrukcji są

idealnym wyborem dla osób,

które pasjonują się doskonałym

brzmieniem.

Doskonały

dźwięk

dopasowany

do Ciebie

https://sennheiser.pl/o/cx-400bt-true-wireless-black


Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich 

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 

z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów 
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.
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System WiFi Mesh  
w standardzie WiFi 6

Deco X60

System WiFi 6 Mesh AX3000
Deco X20

System WiFi 6 Mesh AX1800

Rozbudowana 
Kontrola  

rodzicielska

Płynny  
roaming

Konfiguracja  
i zarządzanie  

przez aplikację

TP-Link  
Homecare 

Wspólna nazwa 
sieci WiFi

Zasięg 
w całym domu  

OFDMA 
i MU-MIMO

http://tp-link.com.pl


Aktualizacja macOS 
Catalina do wersji 10.15.7

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 14.0.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 
14.0.1

Czytaj dalej....

Aktualności
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Aktualizacja firmware  
AirPods Pro, czyli witamy 
dźwięk przestrzenny

Czytaj dalej....

Aktualizacja pakietu iWork 
– sporo nowości

Czytaj dalej....

Safari 14 dostępne 
jako aktualizacja dla 
użytkowników macOS Cat-
alina i Mojave

Czytaj dalej....
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iPad 8 generacji – nowy 
podstawowy tani iPad 2020

Czytaj dalej....

Nowy iPad Air – bliższy Pro, 
z Touch ID w przycisku boc-
znym i w nowej kolorystyce

Czytaj dalej....

Ceny iPad Air 2020   
w Polsce. Tylko 2 warianty 
pojemności do wyboru

Czytaj dalej....
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Apple Watch Series 6 i SE 
pokazane na Apple Special 
Event September 2020

Czytaj dalej....

Ceny Apple One 
w Polsce

Czytaj dalej....

Nowy tani Apple Watch 
SE. Będzie hit na miarę 
iPhone’a SE? Polskie ceny

Czytaj dalej....
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25 lat ciągłych sukcesów, sześć generacji inżynieryjnej doskonałości 
i ponad milion sprzedanych produktów – to kamienie milowe, które 
warto uczcić!

Wkrótce zadebiutuje nowa seria 600 Anniversary Edition, siódma już 
generacja kolumn głośnikowych serii 600 firmy Bowers & Wilkins. Nowa 
gama łączy tę samą kombinację wartości i doskonałej jakości dźwięku co 
jej sześć poprzednich generacji, ale – zgodnie z tradycją Bowers & Wil-
kins – wykorzystuje nowe i ulepszone komponenty, aby mieć pewność, 
że nadal wyznacza standard w odniesieniu do niezwykle wysokiej jako-
ści dźwięku przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. 

Przez 25 lat seria 600 stała się dla miłośników muzyki przystępnym 
wprowadzeniem do audiofilskiej rodziny kolumn głośnikowych Bowers 
& Wilkins. Nowa gama jest drugą w portfolio firmy najdłużej oferowaną 

Dla miłośników muzyki 
- ikoniczna seria 600 świętuje 25 lat swojego sukcesu 
za pośrednictwem nowej serii Anniversary Edition

AKTUALNOŚCI 18



i wciąż produkowaną serią po legendarnej 
serii 800 Diamond.

Firma Bowers & Wilkins zawsze była wyjąt-
kowa, ponieważ we własnym zakresie opra-
cowywała i produkowała wszystkie kluczowe 
komponenty i z upływem czasu przekazywała 
te technologie pomiędzy seriami w kierunku 
tych mniej zaawansowanych. Ta konse-
kwentna polityka pozwala modelom serii 
600 oferować wyższą jakość komponentów 
i technologii niż jakikolwiek porównywalny 
konkurent, zapewniając jakość dźwięku 
dorównującą dużo droższym głośnikom. 

Nowa seria 600 Anniversary Edition poszła 
tą samą drogą oferując ulepszenia kluczo-
wych komponentów w porównaniu z szóstą 
generacją serii 600, która zadebiutowała 
w 2018 r. Serię 600 Anniversary Edition 
tworzą cztery modele, które łączą zaawan-
sowaną technologię z dyskretny stylem, 
dodając nowe wykończenie dąb, a na ryn-
kach Azji i Pacyfiku także czerwona wiśnia, 
które dopełniają obecne wykończenia 
czarny mat i biały mat. Wszystkie kolumny 
głośnikowe Anniversary Edition mają rów-
nież nowe rocznicowe logo wpisane w obra-
mowanie przetwornika wysokotonowego 
w jasnym lub ciemnym kolorze, w zależności 
od barwy kolumny głośnikowej. 
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Nowa serię tworzą wersje Anniversary Edition modeli 607, 606, 603 ze 
specyfikacją „S2” oraz głośnik centralny HTM6. Dotychczasowe subwo-
ofery ASW608, ASW610 i ASW610XP oraz podstawka głośnikowa STAV24 
S2 pozostały niezmienione. Dostępny jest także system kina domowego 
600 Anniversary Edition Theatre oparty na głośnikach 603 S2, 607 S2 
i HTM6 S2 Anniversary Edition, którym towarzyszy subwoofer ASW610. 

Lepsze możliwości akustyczne są efektem udoskonaleń wprowadzonych 
w zwrotnicy każdego z modeli. Nowe i znacznie ulepszone kondensatory 
obejściowe stosowane są w całej nowej serii Anniversary: zostały one 
specjalnie opracowane przez firmę Mundorf i pierwotnie były wykorzy-
stywane w niedawno wprowadzonej na rynek serii 700 Signature. 

Ponadto główne kondensatory wysokiej i średniej częstotliwości wyróż-
niają się nową, ulepszoną konstrukcją. Efektem jest znacznie udosko-
nalona rozdzielczość i przejrzystość wszystkich kolumn głośnikowych 
z serii 600 Anniversary Edition. 

"Seria 600 Anniversary Edition jest klasycznym przykładem myśle-
nia Bowers & Wilkins", mówi Andy Kerr, dyrektor ds. marketingu 
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i komunikacji produktu. "Korzystając z naszych 
unikatowych, własnych komponentów i techno-
logii wywodzących się z wyższych serii możemy 
podnieść jakość naszej podstawowej serii na 
nowy poziom przy nieznacznym wzroście ceny. 
Seria 600 wyznacza standard w swojej klasie od 
25 lat i jesteśmy przekonani, że nasza seria Anni-
versary Edition będzie kontynuowała tę tradycję 
w dobrym stylu".

Serię 600 Anniversary Edition tworzą:

603 S2 Anniversary Edition
Wolnostojąca kolumna głośnikowa zapewnia-
jąca niesamowitą moc, potęgę, precyzję i muzy-
kalność. Model ten wykorzystuje odizolowany 
aluminiowy przetwornik wysokotonowy Double 
Dome, 150-milimetrowy przetwornik średnioto-
nowy z membraną Continuum i zawieszeniem 
FST oraz dwa 165-milimetrowe głośniki niskoto-
nowe z celulozowymi membranami.

606 S2 Anniversary Edition
Przystosowana do ustawienia na podstawce lub 
na półce, ta kompaktowa kolumna głośnikowa 
gwarantuje zachwycającą rozdzielczość i tonalną 
neutralność z niesamowicie bogatym basem. 
Sekcję głośnikową tworzą odizolowana alumi-
niowa kopułka wysokotonowa oraz 165-mili-
metrowy przetwornik średnio-/niskotonowy 
z membraną Continuum.

607 S2 Anniversary Edition
Kompaktowa podstawkowa kolumna głośnikowa 
oferująca znakomitą odpowiedź niskotonową 

AKTUALNOŚCI 21



i akustyczną wnikliwość dzięki swojemu 
głównemu przetwornikowi średnio-/nisko-
tonowemu z membraną Continuum o śred-
nicy 130 mm.

HTM6 S2 Anniversary 
Edition
Kompaktowy, wysokiej klasy głośnik cen-
tralny wyróżniający się znaczną mocą oraz 
niesamowitą rozdzielczością i precyzją. 
Głośnik wykorzystuje odizolowany twe-
eter Double Dome oraz dwa 130-milime-
trowe przetworniki średnio-/niskotonowe 
Continuum.

Podstawka STAV24 S2
Podstawka o wysokości 61 cm przeznaczona 
do współpracy z modelami 607 S2 i 606 S2 
Anniversary Edition.

ASW608, ASW610 
i ASW610XP
Gamę dopełniają trzy wyjątkowe subwo-
ofery przeniesione w niezmienionej postaci 
wprost z szóstej generacji serii 600. Modele 
te dostępne są w wykończeniu czarny mat 
lub biały mat.

Kino domowe serii 600 Anni-
versary Edition
Zestaw głośników 5.1 składający się z 603 S2, 
607 S2, HTM6 S2 Anniversary Edition oraz 
aktywnego subwoofera ASW610.
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Nowe kolory i wzory 
pasków dla zegarków   
Apple Watch

Czytaj dalej....

Apple One – będzie 
możliwość rozszerzenia 
iCloud Drive do większych 
pojemności

Czytaj dalej....

Apple One będzie 
obsługiwać kilka Apple ID

Czytaj dalej....
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Apple Express nowy 
rodzaj sklepów Apple 
na czas pandemii

Czytaj dalej....

Apple Watch dla dziecka 
i seniora dzięki konfig-
uracji rodzinnej. Jak 
skonfigurować Apple Watch 
dla dziecka?

Czytaj dalej....

Apple oficjalnie kończy 
z ładowarkami. Nie zna-
jdziemy ich z nowym Apple 
Watch

Czytaj dalej....
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Dodatkowe zabezpieczenia 
przed śledzeniem w iOS 14 – 
jak to ustawić?

Czytaj dalej....

Apple Special Event 
September 2020 wisi 
na YouTubie

Czytaj dalej....

Netflix za darmo 
udostępnia wybrane pozy-
cje – okazja do sprawdze-
nia kilku tytułów

Czytaj dalej....
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JBL Under Armour True Wireless Flash X to sportowe słuchawki douszne, 
które zachwycają brzmieniem, funkcjonalnością i prosportową postawą! 
Sygnowane przez dwie pierwszoligowe marki – JBL w dziedzinie audio 
i Under Armour w dziedzinie rozwiązań sportowych – są jedną z najlep-
szych propozycji dla aktywnych sportowo miłośników muzyki. 

JBL Under Armour True Wireless Flash X to bezprzewodowa wolność, aby 
móc pobiec jeszcze dalej. Słuchawki oferują prawdziwie bezprzewodowe 
doznania, które motywują sportowców do osiągania najlepszych wyni-
ków. Wodoodporna technologia (IPX7) pozwala na trening w każdych 
warunkach, a wkładki Sport Flex Fit zapewniają komfortowe dopasowanie 
i pasywne usuwanie szumów, umożliwiając lepszą koncentrację na zadaniu. 
Dzięki technologii Bionic Hearing można włączyć tryb TalkThru, aby szybko 
porozumieć się z innymi uczestnikami treningu. Rozwiązanie AmbientA-
ware pozwala nie tracić kontaktu z otoczeniem, zwiększając bezpieczeń-
stwo użytkownika. Słuchawki JBL UA True Wireless Flash X umożliwiają 

JBL Under Armour True 
Wireless Flash X
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przekraczanie granic dzięki 50-godzin-
nemu czasowi działania akumulatora 
i wytrzymałemu aluminiowemu etui 
ładującemu! Czas pracy akumulatora 
słuchawek może wynosić 10 godzin po 
jednym ładowaniu. Kolejne 40 godzin 
odtwarzania możliwe jest po dołado-
waniu słuchawek za pomocą wodood-
pornego, aluminiowego etui ładującego. 
Eleganckie, rozsuwane, aluminiowe etui 
ładujące jest wyposażone w materia-
łowy przewód i zapewnia szybkie oraz 
bezpieczne ładowanie słuchawek.

Dzięki interfejsowi Bluetooth 5.0 można 
nawiązywać połączenia lub słuchać 
muzyki w każdej ze słuchawek oddziel-
nie. Nie trzeba się martwić o prze-
łączanie lub utratę połączenia, gdyż 
zoptymalizowana jakość uzyskana 
została dzięki zastosowaniu podwój-
nego systemu mikrofonów. Dodatkowo 
szybkie parowanie Google obsługiwane 
na urządzeniach z systemem Android 
pozwala nabłyskawiczne parowanie 
z urządzeniem użytkownika.

Do każdego zakupionego modelu JBL 
Under Armour True Wireless Flash X 
dołączone jest roczne (12 miesięcy) 
członkostwo premium w aplikacji Map-
MyRun. Słuchawki są już dostępne na 
polskim rynku. 
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Apple pozwala już zwracać 
same paski Solo

Czytaj dalej....

Bandbreite, czyli nasze   
i wszystkie paski w jednym 
miejscu

Czytaj dalej....

Amazon Echo odświeżone, 
a to nie jedyne nowości 
Amazon

Czytaj dalej....
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iPhone’y 12 mogą 
zadebiutować już 13 
października

Czytaj dalej....

Motywy w iOS 14 
– odpustowy hit wśród 
użytkowników

Czytaj dalej....

1Password uruchamia gen-
erator wirtualnych kart 
kredytowych

Czytaj dalej....
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Darmowe gazety w sa-
molocie – jak skorzystać  
z e-prasy oferowanej  
przez linie lotnicze?

Czytaj dalej....

iOS 14 i iPadOS 14 zain-
stalowany już na 25% 
urządzeń

Czytaj dalej....

iFixit rozebrało nowy Apple 
Watch Series 6

Czytaj dalej....
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Apple TV+ i Billy Crudup 
zdobywają pierwszą 
nagrodę Emmy za rolę 
w „The Morning Show”

Czytaj dalej....

Możliwe, że mini-LED 
w notebookach iPad i Mac 
pojawi się szybciej

Czytaj dalej....

Buddywatch – katalog tarcz 
dla watchOS 7

Czytaj dalej....
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Aby uczcić 95 lat innowacji w dziedzinie dźwięku, wzornictwa i wspa-
niałego rzemiosła, Bang & Olufsen stworzył najlepsze bezprzewodowe 
słuchawki, jakie kiedykolwiek zbudowali duńscy specjaliści marki w dzie-
dzinie audio. Firma przedstawiła nowy model Beoplay H95, oferujące 
najwyższą jakość dźwięku, długotrwały komfort użytkowania, wybitnie 
skuteczne tłumienie szumów, piękną obudowę, najwyższej jakości mate-
riały i najbardziej satysfakcjonujące doświadczenia użytkownika jakie 
można zaoferować w bezprzewodowych słuchawkach Bang & Olufsen 
do tej pory stworzonych. 

"Beoplay H95 to kwintesencja najlepszych elementów dźwięku, wzor-
nictwa i kunsztu Bang & Olufsen - udoskonalenie w kategorii słucha-
wek, które podnosi nasze 95-letnie dziedzictwo wysokich standardów", 
powiedział Christoffer Poulsen, SVP, Product Management.

Beoplay H95: 
Bang & Olufsen świętuje 95 lat doskonałości 
dzięki nowym, flagowym słuchawkom
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Doskonałe dopasowanie umożliwiające długo-
trwałe użytkowanie
Komfort i dopasowanie są niezbędne, aby naprawdę cieszyć się jako-
ścią dźwięku. Beoplay H95 zostały stworzone konstrukcja wokół uszna 
z miękkimi wyściółkami poduszek z jagnięcej skóry, które zapewniają 
luksus i komfort doskonałego dopasowania przy długotrwałym nosze-
niu, a innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika jest zapewniony 
dzięki połączeniu sterowania dotykowego i mechanicznych pokręteł. 

Dzięki badaniom i eksperymentom, inżynierowie Bang & Olufsen stwo-
rzyli projekt nauszników, które świetnie przylegają do uszu i nie są 
większe niż jest to konieczne. Kształt ten, uformowany z pianki z efek-
tem pamięci, tworzy również dobry kontakt ze skórą, co jest ważne, by 
skutecznie izolować od zewnętrznego hałasu. Konstrukcja pałąka została 
całkowicie odświeżona dla uzyskania czystszego wyglądu, z górną czę-
ścią ze skóry bydlęcej, niestandardową dzianiną i miękko wyściełaną ela-
styczną pianką dla wygody. 

Rama ze szczotkowanego aluminium kontrastuje z fakturą użytej w kon-
strukcji skórą, nadając jej minimalistyczny i wyrafinowany wygląd. 
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Magnetycznie odłączane luksusowe poduszki słuchawek, w połączeniu 
z obracającymi się i przechylanymi słuchawkami zapewniają doskonałe 
dopasowanie, najwyższy komfort słuchania i pasywną redukcję hałasów 
otoczenia. 

"Beoplay H95 to produkt wpisany w naszą filozofię, zgodnie z której 
zasadniczym elementem jest piękny design - estetyka nierozerwalnie 
współgrająca z osiągami", mówi Gavin Ivester, VP of Design i kontynuuje: 
"Wyrażamy design podstawowymi formami, podporządkowany funkcjo-
nalności i nieskazitelnie wykonany. Ta dbałość o szczegóły i niezwykła 
funkcjonalność są podstawą naszego języka projektowania, czyli ekspre-
syjnego minimalizmu. Elementy te nadają Beoplay H95 spokojną, pewną 
siebie osobowość".

Zoptymalizowany w Wirtualnym Laboratorium 
Akustycznym Bang & Olufsen
Beoplay H95 został zaprojektowany wokół zestawu przetworników tyta-
nowych 40mm z magnesami neodymowymi, a konstrukcja dźwięku jest 
realizowana z wykorzystaniem filtrów w autorskim układzie cyfrowego 
przetwarzania sygnału (DSP) opracowanym przez Bang & Olufsen. Słu-
chawki bazują na imponującej, pasywnej redukcji szumów połączonej 
z najbardziej zaawansowaną technologią aktywnej eliminacji szumów 
(ANC) spośród wszystkich słuchawek firmy Bang & Olufsen. Jest ona 
zarówno regulowana jak i adaptacyjna. Wydajność ANC jest w całości 
oparta na cyfrowym przetwarzaniu i wykorzystuje układ mikrofonowy, 
aby w jak największym stopniu zredukować hałas. Strojenie i testowanie 
przetwarzania ANC odbywało się w warunkach rzeczywistych, jak rów-
nież w Wirtualnym Laboratorium Akustycznym (VR Lab) Bang & Olufsen 
w Struerze, gdzie inżynierowie są w stanie emulować różne warunki aku-
styczne, począwszy od środowiska z wnętrza samolotów, dworców kole-
jowych, pomieszczeń biurowych, aż po hałas uliczny. 

Precyzyjna regulacja pokrętłami głośności, ANC i przezroczystości
Bang & Olufsen jest pionierem w zakresie interfejsów dotykowych na 
powierzchniach aluminiowych. Dzisiaj duńska firma idzie o krok dalej, 
dodając precyzyjne aluminiowe tarcze pokręteł po każdej stronie 
Beoplay H95. Zainspirowane pierścieniami do ustawiania ostrości na 
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obiektywach wysokiej klasy kamer i aparatów, pokrętła te poruszają 
się z precyzją i właściwym oporem. Każda tarcza ma delikatną, liniową 
fakturę oferującą dobry kontakt z palcami. Jest to element o właściwej 
czułości, który sprawia, że korzystanie z niego jest naturalne, a preferen-
cje dźwiękowe są szybko dostępne. Pokrętło po prawej stronie steruje 
głośnością, a pokrętło po lewej dostosowuje ANC i przezroczystość.

W dzisiejszym świecie odtwórcza cisza może być istotną częścią prze-
strzeni duchowej i spokoju. Nowe słuchawki Beoplay H95 bazują na 
imponującej, pasywnej redukcji szumów z najbardziej zaawansowaną 
funkcją aktywnej eliminacji szumów (ANC) spośród wszystkich słucha-
wek Bang & Olufsen.

"Dom, praca i przemieszczanie się mogą być środowiskami dynamicz-
nymi, które wymagają reakcji, czy to adaptacji do nowego poziomu 
hałasu, czy też zmiany koncentracji uwagi na chwilę, aby zareagować na 
kogoś. Pokrętła pozwalają szybko i łatwo zrobić to, co jest potrzebne 
szybko i intuicyjnie. Dają wrażenie użycia precyzyjnych narzędzi, jakimi 
są w istocie", powiedział Gavin Ivester.  
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Doskonały czas pracy na bateriach i jakość połączenia
Beoplay H95 jest zachwyca wiodącym na rynku czasem pracy na akumu-
latorach, aż do 38 godzin na jednym ładowaniu - nawet przy włączonym 
ANC. Jeśli potrzebujesz być w kontakcie z rodziną lub współpracownikami 
w pracy, cztery mikrofony głosowe zapewniają doskonałą wyrazistość pod-
czas wykonywania połączeń. Beoplay H95 wykorzystuje technologię for-
mowania wiązki dźwiękowej i zaawansowaną technologię redukcji szumów, 
aby przechwytywać głos tak wyraźnie, jak to tylko możliwe, jednocześnie 
redukując wpływ hałasu z otoczenia. Obejmuje to również rozbudowane 
przetwarzanie dźwięków otoczenia, które daje bardziej naturalne odbiera-
nie mowy. Co więcej, Beoplay H95 posiada regulowany przez użytkownika 
tryb transparentności, który pozwala użytkownikowi na słyszenie otocze-
nia bez konieczności zdejmowania słuchawek.  

Składane płasko w kompaktowej aluminiowej 
walizce transportowej
Beoplay H95 są łatwe i eleganckie nawet w transporcie, dzięki czemu 
można ich używać w domu, biurze, miejscu pracy i w podróży. Alumi-
niowe pojedyncze ramiona, charakterystyczny element Bang & Olufsen, 
zostały wyrzeźbione z materiału o uszlachetnionej powierzchni i wzbo-
gacone o dodatkowe obrotowe zawiasy, dzięki czemu słuchawki składają 
się płasko i do wewnątrz do bardzo małych rozmiarów, które idealnie 
mieszczą się w kompaktowym futerale. Sam futerał ma aluminiową obu-
dowę, wewnątrz podszyty dopasowaną tkaniną, dzięki czemu słuchawki 
są chronione przed uderzeniami podczas transportu. Obudowa jest kla-
sycznym elementem Bang & Olufsen – bardzo trwałym, zbudowanym 
z pięknych materiałów i przeznaczonym do eksponowania - nie ukry-
tym, aby świetnie eksponować piękno słuchawek Beoplay H95. 

Akcesoria z aluminium, skóry i tkanin
Cechą prawdziwego rzemiosła są detale. Nawet akcesoria – adapter 
samolotowy, przewód do ładowania i przewód audio - zostały dopra-
cowane w szczegółach dzięki dopasowanej aluminiowej obudowie 
i tkanym pokryciom przewodów, i skórzanemu paskowi, dzięki czemu 
splątane przewody należą do przeszłości. 
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ACC i aptXTM Adaptive 
Aby dodatkowo zapewnić niezrównane wrażenia słuchowe, Beoplay 
H95 został wyposażony w ACC i aptXTM Adaptive - następną generację 
dynamicznie regulowanych kodeków audio, zaprojektowanych w celu 
zapewnienia solidnego, wysokiej jakości dźwięku bezprzewodowego 
transmitowanego z minimalną latencją - natomiast Bluetooth 5.1 zapew-
nia optymalną łączność.

Dostępność
Beoplay H95 jest dostępny w kolorach Black i Grey Mist w wybranych 
sklepach detalicznych oraz w sklepach Bang & Olufsen oraz online.

Więcej informacji o Bang & Olufsen: www.bang-olufsen.com
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NVIDIA kupuje ARM 
za 40 miliardów USD

Czytaj dalej....

PlayStation 5 – polskie ceny 
już są oraz porównanie do 
cen Xbox Series X i S, ale 
którą wybrać?

Czytaj dalej....

Xbox Series X i Series S 
w sklepach pojawi się 
10 listopada

Czytaj dalej....
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Telefon dla minimal-
istów, po zebraniu blisko 
1,5 mln złotych, trafił do 
przedsprzedaży

Czytaj dalej....

Zamaskowany prototyp 
Apple Watch

Czytaj dalej....

Apple rozszerza działania 
na rzecz energii odnawial-
nej w Europie

Czytaj dalej....
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Międzynarodowa edycja konferencji BUSINESS INSIDER Global Trends 
Festival rozpocznie się 19 października. Tematem przewodnim wydarzenia 
będą skutki pandemii Covid-19 dla światowego biznesu. BUSINESS INSIDER 
Global Trends Festival to pierwsza taka globalna konferencja, odbywająca 
się w całości online, w różnych strefach czasowych na czterech międzyna-
rodowych scenach. Podobnie jak w latach ubiegłych iMagazine jest patro-
nem medialnym wydarzenia.

BUSINESS INSIDER Global Trends Festival potrwa cały tydzień, od 19 
do 23 października 2020 roku. Prelegentami BUSINESS INSIDER Global 
Trends Festival będą światowi liderzy ze świata nauki i biznesu, w tym 
Reed Hastings, współzałożyciel i CEO Netflix; Nouriel Roubini, ekonomi-
sta i profesor na New York University; Sebastian Thrun, CEO Kitty Hawk 
Corporation, Przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel Udacity, 
były wiceprezes Google i założyciel Google X; Poppy Gustafsson, CEO 

BUSINESS INSIDER Global Trends Festival  
najważniejsza globalna konferencja biznesowa już jesienią
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Darktrace; Sergio P. Ermotti, CEO Grupy UBS AG oraz Christoph Franz, Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Roche Holding AG.

Podczas BUSINESS INSIDER Global Trends Festival będzie omawiany 
wpływ pandemii koronawirusa m.in. na światowy biznes. Wydarzenie 
będzie podzielone na pięć obszarów tematycznych, którym odpowia-
dają nazwy poszczególnych dni konferencji: Welcome to the Future, 
Shifting Societies, Sustainability, Technology oraz Organization. BUSI-
NESS INSIDER Global Trends Festival to interaktywne wydarzenie 
skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców 
i inwestorów z całego świata. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć 
udział w ponad 60 godzinach wystąpień, dyskusji oraz warsztatów. 
Konferencja odbędzie się na czterech scenach: scenie głównej - Global 
Stage oraz trzech scenach lokalnych –  United States Stage, European 
Stage (w Berlinie i Warszawie) oraz Asia/Pacific Stage (w New Delhi 
i w Tokio). Bilety są dostępne na stronie internetowej BUSINESS INSI-
DER Global Trends Festival. 

Prelegentami BUSINESS INSIDER Global Trends Festival będą także: Felix 
Oberholzer-Gee, Andreas Andresenprofesor administracji biznesu na 
wydziale strategii Harvard Business School; Marc Walder, CEO Ringier AG; 
Alain Dehaze, CEO Adecco Group; Philip Vanhoutte, CEO Future of Work, 
ekspert w temacie zarządzania zespołami w warunkach pracy zdalnej; 
Marcel Salathé, profesor na EPFL, epidemiolog cyfrowy, członek szwaj-
carskiej krajowej grupy naukowej Taskforce ds. Covid-19; Bob Dignen, 
Dyrektor International Leadership Performance i York Associates; 
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Jean-Francois Manzoni, Prezes IMD w Lozannie oraz Jennifer Jordan, pro-
fesor ds. przywództwa i zachowań w organizacji w IMD w Lozannie.

Mathias Döpfner, CEO Axel Springer SE i ambasador BUSINESS INSIDER 
Global Trends Festival:

„Dobrą stroną kryzysów jest to, że przyśpieszają postęp. Po pande-
mii Covid-19 nic już nie będzie takie, jak wcześniej. Mogą zniknąć 
całe branże, ale jednocześnie powstaną nowe. Podobnie jak nowe 
pomysły, nowe sposoby pracy i nowe rodzaje kontaktów między-
ludzkich. Konferencja BUSINESS INSIDER Global Trends Festival to 
forum, na którym będą przedstawiane i dyskutowane scenariusze na 
nadchodzące lata. A któż jest lepiej predysponowany do połączenia 
znakomitych mówców z całego świata i zróżnicowanych opinii niż naj-
większy globalny serwis informacji biznesowych – Business Insider?”

Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Media, wydawca Business Insider 
Polska:

„Przeniesienie BUSINESS INSIDER Global Trends Festival do internetu 
to dla nas szansa na globalny rozwój. Jestem dumny, że konferencja, 
która powstała i  była organizowana w Polsce, w tym roku będzie 
dostępna on-line jako wyjątkowe i globalne wydarzenie. W cza-
sach kryzysu Covid-19, uruchamiamy międzynarodowe forum, które 
dotyka ważnych i bieżących kwestii społecznych, ekonomicznych 
i technologicznych, inspirując do dyskusji na temat globalnego przy-
wództwa. Jesteśmy zachwyceni możliwością powitania w tym roku 
wielu wyjątkowych osobowości i wizjonerów z różnych obszarów: 
społecznego, politycznego i biznesowego, którzy będą dzielić się 
wiedzą i przemyśleniami na temat tego, jak możemy z powodzeniem 
poruszać się po naszej przyszłości w świecie post-Covid".

Henry Blodget, współzałożyciel, prezes i redaktor naczelny Insider, Inc., 
ambasador konferencji BUSINESS INSIDER Global Trends Festival:

„Dla globalnego biznesu nastał właśnie punkt zwrotny. O sukcesie 
lub porażce będą decydowały wybory, których trzeba dokonać, 
by dostosować się do nowej rzeczywistości i przyszłości, która jest 
niepewna. Pewne trendy wydają się niemożliwe do zatrzymania. 
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Jesteśmy dumni z zespołu Business Insider Polska, że stanął na czele 
tak aktualnej dyskusji, która rzuci bardzo potrzebne światło na 
wyzwania – ale i możliwości – przed którymi obecnie stają firmy we 
wszystkich częściach świata”. 

Konferencja BUSINESS INSIDER Global Trends Festival jest realizowana 
przez międzynarodowy zespół składający się z przedstawicieli marki 
Business Insider ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Japonii oraz Indii. Ambasadorami wydarzenia są: Mathias Döpfner 
i Henry Blodget.

Poprzednia edycja BUSINESS INSIDER Trends Festival odbyła się w War-
szawie, wzięło w niej udział 120 prelegentów z całego świata. Wydarzenie 
przyciągnęło blisko 3000 uczestników z Polski i z zagranicy.

Patronem medialnym BUSINESS INSIDER Global Trends Festival jest 
iMagazine.

Mamy dla Was specjalny kod, który daje zniżkę przy zakupie 
biletów na konferencję BUSINESS INSIDER Global Trends Festival:

iMAGAZINE_40
(zniżka: 40%)

Kod jest ważny od teraz do samego eventu i obowiązuje na wszystkie bilety.
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Jeśli mielibyście przeczytać tylko jedną pozycję, traktującą 
o bezpieczeństwie w internecie, to musi być to „Mindf*ck” Christophera 
Wylie’go.

Mindf*ckKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Mindf*ck  |  Kinga Ochendowska
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Kilkakrotnie zaczynałam pisanie tej recenzji i za każdym razem kończyło 
się to wpatrywaniem w pusty ekran. Nie, wcale nie dlatego, że nie mia-
łam nic do powiedzenia – wręcz odwrotnie, w głowie kręciły mi się setki 
myśli. Zastanawiałam się, jak opisać tę pozycję tak, by czytelnicy chcieli 
ją przeczytać, a w międzyczasie rozważałam skasowanie wszystkich kont 
w sieciach społecznościowych. Bo „Mindf*ck” Christophera Wylie’go 
nikogo nie pozostawi obojętnym. Na rynku jest wiele książek, filmów 
i artykułów, traktujących o bezpieczeństwie w sieci. Większość z nich 
posługuje się ogólnikami i niewiele wyjaśnia, przez co wszyscy obojęt-
niejemy na ostrzeżenia dotyczące danych. Nadszedł jednak czas, by 
znowu zacząć się bać – nie hakerów, kradzieży danych konta czy prze-
znaczonych dla nas reklam, ale powolnego rozpadu rzeczywistości, którą 
z takim trudem zbudowały pokolenia naszych rodziców i dziadków.

Christopher Wylie to młody człowiek, który z zadziwiającą szczerością 
opowiada o tym, jak stworzył narzędzie umożliwiające manipulowa-
nie całymi narodami i o tym, jak przestraszył się swojej kreacji. Książka 
wyjaśnia ze szczegółami, w jaki sposób Cambridge Analytica gromadziła 

i przetwarzała dane, kiedy i do czego zostały użyte 
i kto za to zapłacił. Nie jest to książka, która zado-
wala się ogólnikami i ślizganiem się po temacie, 
a obraz nakreślony przez autora jest na tyle żywy 
i przerażający, że nigdy już nie spojrzymy tak samo 
na informacje zamieszczane w sieci.

Większość z nas jest przekonana, że nie da się nami 
manipulować. Mamy własne przekonania i własne 
zdanie na każdy temat. Do czasu, gdy dowiemy 
się, że nasze emocje, przekonania i działania, które 
podejmujemy, są wynikiem subtelnej i bezlitosnej 
manipulacji, za którą stoją olbrzymie bazy danych 
i tysiące profilów psychologicznych. 

Wylie uświadamia nam, że najbardziej oczywiste 
zagrożenia, takie jak kradzież danych, działalność 
hakerów czy przeznaczone dla nas reklamy, wcale 
nie są tymi, których powinniśmy się najbardziej 
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bać. Na naszych oczach, w sensie niezwykle dosłownym, waży się przy-
szłość świata. I jeśli wydaje się Wam, że to mocne, ale puste stwier-
dzenie, to zapewniam Was, że nie ma w nim nic pustego. Łatwiej nam 
zrozumieć bezpośrednie i proste działania, mające na celu uderzenie 
w nas i tylko nas. Co jednak jeśli istnieją środki, pozwalające na manipu-
lowanie całym społeczeństwem? Na niezauważalną zmianę percepcji, 
prowadzącą do zniszczenia jedności i ładu społecznego? Osoba, która 
posiadałaby to narzędzie, miałaby w ręku przyszłość krajów, kontynen-
tów i w rezultacie – całego świata. Powyższe brzmi jak wyjątek z dys-
topijnej teorii konspiracyjnej, jednak wcale nią nie jest. Narzędzia takie 
istnieją i służą tym, którzy są w stanie za nie zapłacić. 

(…) Filozoficzną podstawą autorytaryzmu jest wytworzenie w społe-
czeństwie totalnej pewności. Pod wpływem polityki pewności dokonuje 
się odejście od wolności w wymiarze pozytywnym („wolności do”) do 
wolności negatywnej („wolności od”). Egzekwowanie rygorystycznych 
praw i przepisów za pomocą środków przymusu pozwala autorytarnej 
władzy kształtować zachowania, myśli i działania zbiorowości. Najważ-
niejszym instrumentem wszystkich autorytarnych reżimów jest kontrola 
informacji – zarówno w sensie ich gromadzenia poprzez ścisły nadzór 
i inwigilację obywateli, jak i w sensie filtrowania przekazów docierają-
cych do społeczeństwa za pośrednictwem mediów. Początkowo inter-
net wydawał się poważnym zagrożeniem dla systemów autorytarnych, 
ale wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych sytuacja uległa 
zmianie – obserwujemy powstawanie architektur niezwykle przydat-
nych z punktu widzenia każdej autorytarnej władzy, bo umożliwiających 
skuteczny nadzór oraz kontrolę informacji. Autorytaryzm możliwy jest 
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wyłącznie wówczas, kiedy ogół społeczeństwa przyzwyczaja się i obojęt-
nieje w stosunku do nowej normalności. (…)

Powyższe brzmi jak stwierdzenia, które słyszeliśmy już setki razy, ale 
w połączeniu z dokładnym, precyzyjnym opisem popartym przykładami 
sprawia, że nabiera ono zupełnie nowego, głębokiego i realnego zna-
czenia. Chcąc doprowadzić do destrukcji społecznej, można stosować 
tradycyjne siłowe rozwiązania, są one jednak nieporównywalnie mniej 
skuteczne w porównaniu do kontrolowania informacji docierającej do 
obywateli. Ogólna kontrola jest wartością samą w sobie, jednak nad-
rzędnym celem jest dotarcie z konkretną (często sprzeczną) informacją 
do enklaw stworzonych na podstawie profili psychologicznych. Takiej 
precyzji nie oferują media tradycyjne, przemawiające do wszystkich 
tym samym głosem. Świetnie za to nadają się do tego media społeczno-
ściowe, za pomocą których można stworzyć „prywatne rzeczywistości”, 
kreujące i wzmacniające zmanipulowany przekaz.

(...) Internet obecny jest wszędzie i zarazem nigdzie – jego istnienie jest 
zależne od materialnej infrastruktury w postaci serwerów i kabli, ale 
nie posiada on żadnego stałego miejsca pobytu. Oznacza to, że poje-
dyncze działanie w cyberprzestrzeni może zamanifestować się jed-
nocześnie w niezliczonych miejscach w przestrzeni fizycznej oraz że 
działanie wykonane w danym miejscu może wywołać skutki zupełnie 
gdzie indziej. Internet, podobnie jak klimat czy biosfera, jest hipero-
biektem – otacza nas i niejako jesteśmy w nim zanurzeni. Twórcy inter-
netowych platform często nazywają je cyfrowymi ekosystemami; takie 
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określenie sugeruje, że są one cyfrową sferą, w której toczy się przynaj-
mniej pewna część naszego życia. Nie możemy zobaczyć ani dotknąć 
cyberprzestrzeni, ale wiemy, że jest obecna wokół nas, ponieważ odczu-
wamy skutki tej obecności. (…) Niektórzy wciąż jeszcze postrzegają rze-

czywistość przez pryzmat cyfrowego dualizmu, 
dokonując rozróżnienia na świat wirtualny i świat 
realny. (…) Steve Bannon zdał sobie sprawę, że 
wirtualne światy internetu są znacznie bardziej 
realne, niż wydaje się to większości z nas. Prze-
ciętny człowiek zerka na swój telefon pięćdziesiąt 
dwa razy dziennie. Wielu ludzi śpi z ładującym się 
telefonem u boku – sypiają ze swoim telefonem 
częściej niż z drugim człowiekiem. Ekran telefonu 
to ostatnia rzecz, na którą spoglądają przed zaśnię-
ciem, i pierwsza, jaką widzą po przebudzeniu. To, 
co zobaczą na tym ekranie, może popchnąć ich 
do aktów nienawiści, nawet do aktów przemocy. 
Obecnie nic nie dzieje się wyłącznie online, a roz-
powszechniane za pośrednictwem internetu infor-
macje – lub dezinformacje – mogą doprowadzić do 
straszliwych tragedii. (…) 

Christopher Wylie opowiada nam o tej dezinfor-
macji ze szczegółami, na podstawie przykładów 
z całego globu: Afryki, Ukrainy, wyborów pre-
zydenckich w Stanach Zjednoczonych i Brexitu 
w Zjednoczonym Królestwie. Ten ostatni obser-
wowałam na żywo i wielokrotnie zastanawiałam 
się, skąd brały się informacje, które zadecydowały 

o głosach w referendum i jak argumenty przeczące zdrowemu rozsąd-
kowi mogą zostać przyjęte przez opinię publiczną jako pewnik. Teraz już 
wiem i dostrzegam przerażającą bezkarność tych, którzy rządzą informa-
cją.  Konsekwencje tych manipulacji ponoszą wyłącznie zwykli obywa-
tele, w codziennym życiu, zdestabilizowanej gospodarce i permanentnej 
inwigilacji. Nie tylko w dalekiej Ameryce czy Anglii, ale na całym świecie. 
Bo internet nie ma granic.
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„Mindf*ck” to bomba, która eksploduje w umysłach czytelników. Nie ma 
nic wspólnego z teoriami konspiracyjnymi czy pustymi zapewnieniami. 
To książka, która odziera internet i sieci społecznościowe z kostiumów, 
które na siebie przywdziały i ukazuje wilka w owczej skórze. Wylie opi-
suje, w jaki sposób odbierane są nam podstawowe wolności i prawo 
do wyborów podejmowanych na podstawie rzetelnych informacji. 
Opowiada o gwałcie na psychice jednostek i destrukcji całych krajów. 
A przede wszystkim o tym, że to dopiero początek dystopijnej przy-
szłości, w której człowiek jest tylko zbiorem danych, posiadających 
konkretną wartość. Nic nie jest tym, czym się wydaje. Żadna opinia nie 
należy do nas. Za wszystko odpowiedzialne są algorytmy, które w nie-
zauważalny sposób zmieniają naszą percepcję. 

Jest jeszcze jedna kwestia, która odróżnia książkę Wylie’go od reszty 
pozycji na rynku. W podsumowaniu przedstawia on liczne propozycje 
legislacyjne, mające na celu załatanie ustawodawczych dziur i zwięk-
szenie bezpieczeństwa podczas użytkowania sieci społecznościowych 
i internetu w szerszym znaczeniu. Dzięki temu nie jest tylko opowieścią 
sygnalisty czy bezsensowną krytyką stanu zastanego, ale również kon-
struktywnym wkładem w zmianę wadliwego, dziurawego rozwiązania.

Ze swojej strony książkę polecam – dobrze napisana i świetnie przetłu-
maczona przez wydawnictwo Insignis.

Po lekturze internetowa rzeczywistość nigdy nie będzie już wyglądać tak samo.
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https://books.apple.com/pl/book/mindf-ck/id1531454879?itsct=books_toolbox&itscg=30200&ls=1


„Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady”. Od lat slogan używany 
najczęściej wśród zapracowanych i zmęczonych. Często to słychać 
w kręgach osób związanych z IT. Miało to symbolizować odcięcie się od 
technologii i ludzi. W tym roku po odwołaniu moich lotów do Izraela i Afryki 
postanowiłem dokładnie tak zrobić. Rzuciłem wszystko, zapakowałem 
rowery na samochód i ruszyłem przez prawie całą Polskę w Bieszczady.

Garmin Road Challenge 2020 
z licznikiem Garmin Edge 1030 PlusADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Garmin Road Challenge 2020 z licznikiem Garmin Edge 1030 Plus  |  Adalbert Freeman
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Może nie było to tak, że z marszu, ale z przymrużeniem oka, prawie. 
Przed samym wyjazdem dostałem najnowszy licznik Garmina oraz zapi-
sałem się na Garmin Road Challenge.

Po pierwsze: czym jest Garmin Road Challenge? To wyzwanie na poko-
nanie trzech tras rowerowych po drogach w trzech polskich pasmach 
górskich. Mamy wiec dziewięć tras. Karkonosze, Tatry i Bieszczady wła-
śnie. W każdym pasmie znajdziemy trasę około 30–40 km, około 100 
km i 200 km. Mamy miesiąc na pokonanie tych tras. Dokumentujemy je 
jakimkolwiek licznikiem czy telefonem, a wynik przesyłamy na stronę 
organizatora. Za wszystkie dziewięć tras pokonanych dostajemy figurkę 
fizyczną, za trzy trasy w jednym z pasm górskich medal fizyczny, a za 
jedną przejechaną trasę – medal wirtualny. Po zarejestrowaniu i opła-
ceniu symbolicznej opłaty startowej dostajemy przewodnik po trasach 
i trasy do wgrania w nasze urządzania. Pozostaje tylko ruszać w góry. 
Moim celem jest 100 km, Wielka Pętla Bieszczadzka.

Jak wspomniałem, otrzymałem też licznik. Testowałem go w Bieszcza-
dach i po pierwszych niezbyt przychylnych odczuciach, zamówiłem 
sobie taki sam. Licznik jest ogromny. Każdy, kto go widział, pytał, czy to 
jakiś telefon. Jednak zastosowany w nim ekran, taki sam jak w liczniku 
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Edge 830 i jego wielkość, dają nam wyjątkowo czytelny obraz z danymi 
czy mapami. Zastosowane rozwiązania omawiałem w liczniku 830 
i wtedy mówiłem, że brakuje flagowca. Dostaliśmy go. Wykonanie 
świetne, na najwyższym poziomie. Jednak tu zaznaczę, że musiałem użyć 
fabrycznego uchwytu, ponieważ mój był zbyt delikatny i za mały. Licznik 
dotykał kierownicy. Nowy moduł GPS jest szybki i dużo sprawniej działa 
przeliczanie tras. Zwiększono pamięć urządzenia oraz baterię, która 
teraz jest ogromna. Po ośmiu godzinach jazdy nadal miałem 70%. Jest to 
bez wątpienia najlepszy licznik rowerowy, jednak nadal uważam, że do 
jazdy amatorskiej lepszym rozwiązaniem będzie licznik 830 lub 530.

Bieszczady.
Wynajęliśmy domek w Cisnej. Serce Bieszczad. Gdy pokonywałem 
ostatnie kilometry samochodem, już się uśmiechałem na każdym pod-
jeździe. Mój rower pewnie podobnie. Cisna to niewielka miejscowość: 
dwa sklepy spożywcze, kilka kramików i kilka galerii z wyrobami lokal-
nych artystów. Niestety, przypomina mi to takie małe wioski w Tatrach. 
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Jednak jest jedna rzecz, jeden lokal, który 
robi klimat… Ale o tym za chwilę.

Bieszczady przyjęły mnie fajną pogodą, więc 
mogłem cieszyć się poznawaniem ich z siedze-
nia roweru. Zabrałem ze sobą gravela. Stwier-
dziłem, że asfalty nie są idealne, a i pewnie 
gdzieś skręcimy z utwardzonych dróg. 

Pierwszym przystankiem była zapora 
na Solinie i tam się przekonałem, co tak 
naprawdę zrobił COVID. Jeśli ktoś z Was 
był kiedykolwiek na Krupówkach w Zako-
panem, to ma obraz tego, co zobaczyłem. 
Ogromne tłumy ludzi. Wszędzie tandetne 
budy i zapach przypalonego oleju. Pełno 
chińskich zabawek dla dzieci. Gwar i tłok. 
Nie tego szukałem w Bieszczadach. Szybko 
uciekłem.

Następny dzień to miał być szlak i wejście 
na jakąś górę. Podjechaliśmy na parking 
w pobliżu wejścia na szlak. Pani, która sprze-
dawała bilety, powiedziała, że wystawiła 
właśnie 300. bilet parkingowy tego dnia. 300 
samochodów i kilka osób w każdym z nich. 
To nie jest moja bajka. Znajomi poszli, ja 
wróciłem i wsiadłem na rower.

Ruszyłem Garmin Road. Moje 100 km, 
przewyższeń wyszło ponad 1600 m. Droga 
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w większości to główne linie 
komunikacyjne. Ruch i dużo samo-
chodów. Nie najlepsze asfalty, jed-
nak fragmentami można poczuć 
ogromną przyjemność obcowa-
nia z pięknymi widokami. Bardzo 
przyjemne podjazdy, podobne do 
tych, jakie pokonywałem w Hisz-
panii. Może nie tak strome, ale 
jednak. Było gdzie się zmęczyć. 
Po drodze spotkałem kilka osób, 
które podobnie jak ja brało udział 
w wyzwaniu od Garmina. Przyjem-
nie było porozmawiać i podzielić się 
doświadczeniami.  

Następny dzień zorganizowaliśmy 
już wspólnie ze znajomymi i to była 
podróż kolejką wąskotorową. Tu 
mała podpowiedź, że warto kupić 
bilety przez internet lub być na 
miejscu zaraz po otwarciu. Bilety 
szybko się kończą. Sama wycieczka 
kolejką trwa około 45 minut. 
Jedziemy na małą stacyjkę w głębi 
lasu, tam lokomotywka przepina się 
i wracamy tą samą trasą. Na stacji są 
trzy kramiki z kawą i miejscowymi 
przysmakami. Warto posmakować 
chleba pokrojonego od serca ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem.
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Dopiero następny dzień to były prawdziwe Bieszczady. Droga w dużej 
części szutrowa, od Cisnej w stronę Lisznej i prosto do granicy ze Słowa-
cją. Fajny podjazd, a na szczycie wieża obserwacyjna. Potem szaleńczy 
zjazd i szutrem lub rozwalającą się drogą do Żubraczy przez Solinkę. 
Przepiękny fragment niezadeptanych Bieszczad. To było dokładnie to, 
czego szukałem. Po drodze mijaliśmy obozy zakapiorów Bieszczadzkich, 
wypalaczy węgla drzewnego. Gravel idealnie się sprawdzał.

Cisna. W niej jeden lokal. 
Siekierezada. Kultowy lokal. Nie, nie jest to ten z filmu. Powstał chyba 
niejako pod wpływem tego filmu. Jednak jego wystrój i klimat tam 
panujący jest jedyny na świecie. Piwo i wino lane z kija. Rzeźbione 
wszędzie diabły pospinane łańcuchami. Na stołach powbijane siekiery. 
I książki. Oprawione w grube drewniane okładki, przynajmniej przez 
dekadę zostały zapisane przez każdego, kto miał długopis. Pierwotnie 
były tam opowieści właściciela knajpy. O przygodach i perypetiach 
klientów lokalu. O ich pijaństwie i o tym, jak sobie radzili w tym dzikim 
kiedyś zakątku. Teraz trudno rozczytać te opowiadania. Można je na 
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szczęście znaleźć na stronie internetowej Siekierezady. Można też kupić 
trzy książki. Można też kupić szklankę wina z nalewaka, który „kopie” 
i poczytać to, co dodali ci, co tu byli. Od zwykłych „tu byłem”, po duże 
rysunki, aż do wierszy. No i na końcu… pierogi. Ruskie. Zapiekane. 

Bieszczady. Pierwszy raz je zobaczyłem i… urzekły mnie. Nie te podobne 
do Krupówek, ale te bardziej schowane. Te na uboczu i mniej dostępne. No 
i Siekierezada. Mam nadzieję, że to latte w karcie, to tylko dla żartów. Dla 
samych pierogów mógłbym przejechać te ponad 800 km… Czy jest tu jak 
kiedyś? Nie, mimo że w wielu miejscach nie ma zasięgu telefonii komór-
kowej, jednak postęp coraz bardziej wpływa na takie miejsca. Już trudno 
zobaczyć coś pierwotnego i dzikiego… Choć może za płytko szukałem.
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Pamiętam z czasów mojego dzieciństwa, że oprócz przygód Johna 
McClane'a – kultowego bohatera serii „Szklana pułapka” – w telewizji 
święcił triumfy jeszcze jeden tytuł. Sandra Bullock ze swoją rolą w serii 
„Speed” będzie kojarzona już zawsze. Nigdy jednak nie sądziłem, że 
podtytuł drugiej jej części – „Speed 2: Wyścig z czasem” będzie idealnie 
odzwierciedlał podsumowanie letnich wakacji w 2020 roku.

Bitwa o Maltę

Bitwa o Maltę  |  Krzysztof Sebastian Kołacz

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof
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Kiedy granice powoli zaczęły się otwierać, postanowiliśmy, że w tym 
roku polecimy na Maltę. Bilety były oczywiście w śmiesznie niskich 
cenach, hotele – jak w wielu miejscach dzisiaj – w bardzo dobrym (cza-
sami nawet skrajnie wysokim) standardzie można znaleźć z dnia na dzień 
za kwoty, o które nikogo w 2019 roku bym nie posądzał. Był jeszcze 
jeden wyznacznik tego celu – sytuacja epidemiologiczna. Tak naprawdę, 
jeśli zależy Wam na choćby umiarkowanym spokoju ducha, to dziś bez 
umiejętności dobrego przeszukiwania sieci i weryfikowania informacji 
nie polecicie nigdzie. Na szczęście od dłuższego już czasu jedną z kwe-
stii niezmiennych jest, być może wyświechtane, ale prawdziwe zdanie: 
„Jedyną pewną rzeczą jest zmiana”.

Malta podejście do COVID-19 miała na początku bardzo restrykcyjne. Wyspa 
praktycznie była zamknięta i dzięki temu, gdy świat zaczął się ponownie 
otwierać, sukcesywnie i dość wolno dodawała kraje na zieloną (bezpieczną) 
listę – utrzymując wskaźnik nowych zachorowań na dość niskim poziomie, 
po czym tę listę utrzymywała przez wiele miesięcy i utrzymuje do dziś. Co 
prawda od sierpnia obowiązuje jeszcze tzw. bursztynowa lista – na którą 
kraje trafiają i po dwóch lub trzech tygodniach są z niej ponownie wykre-
ślane. Jeśli kraj na tę listę trafi, jego obywatele będą musieli przedłożyć 
wynik testu RT-PCR (nie starszy niż 72 godziny). Wbrew temu, co się pisze 
i mówi, gdy już na poważnie podejdziecie do tematu, podzwonicie lub uda-
cie się do punktów, w których owe testy typu RT-PCR z odpisem w języku 
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angielskim wykonują – absolutnie nikt nie da 
Wam gwarancji, że wynik będzie w ciągu 72 
godzin. A przecież robicie go zawsze wcześniej, 
a nie na godzinę przed wyjazdem na lotni-
sko. Polska na taką listę nigdy nie trafiła i nie 
zanosi się, aby to się zmieniło. Pewnie zadaje-
cie sobie pytanie, gdzie w takim razie spraw-
dzać poszczególne wytyczne? No dobrze, 
przejdźmy do zakazów, nakazów i procesu 
bycia ninja researcherem w roku 2020.

Zakaz, którego nie było
Bilety mieliśmy kupione na długo przed 
wylotem. Oczywiście na bieżąco monitoro-
waliśmy sytuację, odwiedzając stronę visit-
malta.com – oficjalny portal turystyczny 
Malty – gdzie na bieżąco (w teorii) aktualizo-
wane są wszelkie epidemiologiczne restryk-
cje. W teorii, ponieważ najświeższe i tak 
podaje strona Ministerstwa Zdrowia. Cały 
przedwakacyjny spokój legł w gruzach w dru-
gim tygodniu sierpnia, gdy portale w Polsce 
zaczęły donosić o zbliżającej się aktualizacji 
rozporządzenia w sprawie zakazu wykony-
wania lotów z terytorium i na terytorium 
naszego kraju. Polska jako jeden z nielicznych 
krajów w Europie i na świecie, zamiast sto-
sować obowiązkowe testy przed przylotem 
lub kwarantannę (nie zakazując tym samym 
lotów do innych krajów), poszła inną drogą 
w walce z pandemią. Postanowiła zakazywać 
lotów w obu kierunkach, bazując na danych 
o aktualnej liczbie zakażonych w przeliczeniu 
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na 100 000 mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że wśród Was znajdzie się 
wielu zwolenników takiego podejścia. Ja do nich nie należę, ale nie mam 
też nic przeciwko jego stosowaniu. Mam natomiast bardzo wiele do spo-
sobu, w jaki nasz drogi rząd podchodzi do tematu informowania swoich 
obywateli o swoich planach, ale po kolei.

Najpierw – zgodnie z prawem – na stronach Sejmu RP pojawia się projekt 
ustawy, który potem jest dyskutowany, zanim trafi (zazwyczaj w dniu jego 
wprowadzenia) do Dziennika Ustaw na dany dzień. Mechanizm działa bardzo 
prosto. Dziennikarze z portali podróżniczych na bieżąco monitorują takowe 
miejsca, a gdy tylko pojawia się projekt nowego rozporządzenia w sprawie 
zakazu lotów – ląduje to jako najgorętszy temat na stronie głównej. Po 
pierwsze dlatego, aby jak najszybciej przygotować ludzi na to, że mogą mieć 
problem. Po drugie, ponieważ taki artykuł zapewnia genialną klikalność. 
W zakazie, którego projekt został opublikowany na półtora tygodnia przed 
naszym wylotem, oczywiście znalazła się Malta. Poprzedni obowiązywał do 
25 sierpnia (czyli do dnia naszego wylotu), więc jasne było, że od 26 sierpnia 
prawo musi mieć swoją kontynuację, w tej czy innej formie.

Rozpoczęliśmy zatem walkę z czasem i szukanie informacji o ewentualnych 
sposobach powrotu do kraju, z tranzytem przez inne europejskie państwa, 
które nie znalazły się w projekcie zakazu lotów. Przeglądaliśmy strony mini-
sterstw zdrowia chyba wszystkich europejskich państw. Konta polskich 
ambasad na Twitterze (polecam, bo ludzie z ambasad naprawdę dbają o ich 
rzetelne prowadzenie!), portale turystyczne (w różnych językach) i wszystko, 
co było możliwe, aby wybadać, czy dane państwo nie planuje w terminie 
naszego powrotu jakichś drastycznych ruchów w stosunku do pasażerów 
tranzytowych do Polski. Kim jest taki pasażer? Niespodzianka: zależy od 
państwa, więc musicie to bardzo dokładnie sprawdzać w organizacjach rzą-
dowych. W przypadku Słowenii czy Austrii to pasażer, który jest w stanie 
udokumentować na lotnisku, że jest „w tranzycie” do swojego kraju, czyli np. 
ma kupiony bilet łączony, uwzględniający międzylądowanie w Wiedniu lub 
dwa osobne bilety lotnicze (mogą być na różne linie), ale na ten sam dzień. 
Zatem jest w stanie udokumentować, że opuści lotnisko w ciągu 12 godzin od 
wylądowania. Inne kraje pozwalają opuszczać terminale. Jeszcze inne pozwa-
lając nawet odjechać z nich własnymi samochodami, o ile udokumentujemy, 
że są one zaparkowane na ich parkingach. Zatem jeśli Austria miała Polskę na 
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liście zielonej – czyli krajów zaufanych, 
a Polska nie miała żadnych planów 
wobec restrykcji na podróże do Austrii 
– nasz pomysł z międzylądowaniem 
w Wiedniu wydawał się bezpieczny. 
Dodatkowo sprawę potwierdzała amba-
sada Polski w Wiedniu.

Czekaliśmy do przedostatniego dnia, 
aż w końcu wszechobecny chaos nas 
zmęczył i postanowiliśmy odpuścić 
i wybrać inny, bezpieczniejszy kieru-
nek na krótki wypad poza kraj. Wybór 
padł na Węgry, baseny, naprawdę luk-
susowy hotel i transport lądowy do 
Budapesztu. Koszty straty obu biletów 
lotniczych na Maltę oraz rezerwacji 
nowego hotelu na Węgrzech (ten na 
Malcie mogliśmy bezpłatnie odwołać) 
były i tak niewspółmierne do stresu, 
z którym mieliśmy styczność tydzień 
wcześniej.

Budapeszt
Po ponad sześciogodzinnej podróży 
dotarliśmy do wspaniałego miejsca 
– The Hotel Unforgettable Tiliana 
by Homoky Hotels & Spa. Na miej-
scu (pomimo nocnej pory) personel 
zgodził się ugościć nas jeszcze ciepłą 
kolacją, a szef kuchni tego hotelu to 
prawdziwy artysta. Spokojne, odda-
lone od centrum i zielone otoczenie 
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sprawiało, że czuliśmy się ukojeni, po wyczerpującym psychicznie tygo-
dniu. Jednocześnie, tylko w połowie pogodzeni z informacją, która dotarła 
do nas już w drodze na Węgry. Oczywiście była to finalna forma rozporzą-
dzenia o zakazie wykonywania lotów, który wchodził w życie następnego 
dnia. Zgadnijcie? Tak, Malty na nim nie było. Ot, taki kaprys. Nie dodali 
zatem nowych krajów do 1 września. Mieliśmy więc świadomość, że jeste-
śmy w Budapeszcie, mogąc być na Malcie od czterech godzin i mogąc 
z niej bezpiecznie wrócić ostatniego dnia przed wprowadzeniem kolejnych 
ewentualnych zmian. Poszliśmy jednak spać, ponieważ decyzja została już 
podjęta i nie chcieliśmy przechodzić przez to kolejny raz. 

Następnego dnia, po wyśmienitym śniadaniu, treningu i wizycie w hote-
lowym spa, ruszyliśmy na podbój Budapesztu. Miasta, które śmiało mogę 
polecić na weekendowy wypad, ale na pewno nie dłuższy niż trzy dni. My 
mieliśmy trochę więcej przed sobą i już po pierwszym dniu wiedzieliśmy, 
że się tutaj zanudzimy. Budapeszt to dwie części historycznego miasta 
– bogatsza i uzbrojona w przepiękny kompleks pałacowy (a właściwie to 
miasto składające się z pałaców) Buda i biedniejsza, bardziej biznesowa 
i mieszkalna część, czyli Peszt. Buda potrafi zachwycić, ale jej zwiedzanie 
(dogłębne) nie zajmie więcej niż jeden dzień. Peszt za to nie zachwyca 
prawie w ogóle, choć nocą może urzekać swoim światłem. Zwłaszcza z per-
spektywy statku płynącego Dunajem.
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Szybki rzut oka na możliwości w kolejnym 
dniu, wymiana spojrzeń i bilety kupione. 
Postanowiliśmy polecieć na Maltę, tracą pół-
tora dnia na przygodę na Węgrzech, z samego 
rana następnego dnia. Przedstawiliśmy sytu-
ację załodze hotelu w Budapeszcie i tym 
samym przekonaliśmy się, że warto było 
go wybrać. Dyrektor bez problemu zgodził 
się wypisać nam specjalny voucher, który 
umożliwia wykorzystanie pozostałych kilku 
nocy w dowolnym momencie, do roku. Tak 
więc plany majówkowe na 2021 wstępnie 
już mamy. Byliśmy nawet w stanie stracić te 
pieniądze, bo i tak były mniej więcej takie 
same, jak koszt pierwotnie planowanego 
powrotu z Malty przez Wiedeń, którego teraz 
nie musieliśmy ponosić, bowiem pierwotnie 
zakupione bilety na lot powrotny do Krakowa 
1 września były niezagrożone.

Zakaz bez zakazu i upadek 
dziennikarstwa
Zanim przejdę do wygranej bitwy o Maltę, 
to chcę jeszcze podsumować jedną rzecz. 
Poziom polskiego dziennikarstwa leży i kwi-
czy. Weźmy na tapet dwa stwierdzenia: 
„Wchodzi w życie z dniem…” oraz „Przestaje 
obowiązywać z dniem…”. Czytając na spokoj-
nie pierwsze z nich, osoba, która ukończyła 
szkołę średnią (a nawet w naszej opinii młod-
sza), powinna zrozumieć, że dzień zaczyna się 
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o północy, a kończy o 23:59:59. „Z dniem” – znaczy z jego startem lub z jego 
końcem – w zależności od tego, jakie zdanie poprzedza to stwierdzenie. 
Proste? Nie.

Czytając i słuchając wypowiedzi rozmaitych ministrów, dziennikarzy czo-
łowych mediów („The Times” chociażby) czy komentarze pod licznymi 
wpisami na portalach i blogach podróżniczych – stwierdziliśmy, że matura 
w tym kraju jest po nic. Skoro dorośli ludzie mają problemy ze zrozumie-
niem tego zapisu, a te problemy rzutują na innych dorosłych ludzi, którzy 
akurat są w sytuacji podwyższonego stresu, walcząc o swoje wakacje czy 
– potencjalnie – zagrożony powrót z nich, to coś poszło nie tak. Na Malcie 
słyszeliśmy wiele historii o Polakach, którzy kupili horrendalnie drogie 
bilety powrotne na wcześniejsze dni, myśląc, że zakaz wchodzi w życie 1 
września lub wcześniej. Ludzie panikowali i kupowali loty bezpośrednie, 
płynąc promem. Jeśli już naprawdę „z dniem” było takie trudne, wystar-
czyło przecież odnaleźć w Dzienniku Ustaw poprzednie rozporządzenie, 
które obowiązywało do 25 sierpnia (włącznie) i wrócić do tych samych 
mediów, które pisały o zagrożeniu czyhającym 1 września, aby poznać 
prawdę. Bo przecież te same media pisały o nowym, tymczasowo prolon-
gującym poprzednie, rozporządzeniu, które weszło w życie „z dniem 26 
sierpnia”, a traci moc „z dniem 1 września” – jak poprzednie „traciło moc 
z dniem 25 sierpnia”. Trudne? Oceńcie sami.

Malta
Na Maltę dolecieliśmy późnym popołudniem. Już przy podejściu do lądo-
wania wiedzieliśmy oboje, że gra była warta zachodu. Przywitał nas nie-
prawdopodobny upał. Prawie czterdzieści stopni w cieniu. W końcu to rzut 
beretem od Afryki, więc zgodnie z oczekiwaniami. Na Malcie warto jednak 
wybierać eCabs – czyli czarnego przewoźnika, którego flota to w większo-
ści superekskluzywne vany oraz limuzyny. Dodatkowo są tańsze od Bolta 
i taksówek, w pełni legalne, a kierowcy są niesamowicie kulturalni. Sam 
fakt, że jeżdżą pod krawatem, otwierają Wam drzwi oraz mają tak zadbane 
samochody, że spokojnie mogliby wozić celebrytów, mówi za siebie. Oczy-
wiście zamawiacie przez aplikację mobilną. Bez zakładania konta. Podając 
dane karty. Szkoda, że nie ma Apple Pay, ale nie przeszkadzało to zbytnio. 
W każdym razie – jeśli wybieracie cokolwiek innego niż maltańska komu-
nikacja miejska (o której potem) – to powinien to być eCabs.
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Gzira
Za miejsce zakwaterowania wybraliśmy Gzirę – miejsce oddalone rap-
tem 15 minut drogi od urokliwej Valletty, czyli stolicy Malty. Po pierwsze 
dlatego, że jest znacznie tańsza. Po drugie dlatego, że całość drogi do sto-
licy i tak wiedzie przez nabrzeże. Po trzecie dlatego, że po tym nabrzeżu 
można śmiało biegać, co też miało dla mnie znaczenie. Oczywiście w kon-
tekście biegowym doznałem niemałego szoku, na który częściowo byłem 
gotowy, a prędkości biegowe w planie były odpowiednio zredukowane na 
tę okoliczność, ale i tak 32 stopnie o 7:40 rano nie są dla mnie normalnymi 
warunkami. Doświadczenie jednak jest niesamowite i warte spróbowania 
nawet dla średniozaawansowanych biegaczy. Pamiętajcie – taki trening 
wymaga redukcji tempa o minimum 15% względem normalnego, dużego 
nawodnienia i jeśli nie jesteście dobrze roztrenowani – skrócenia dystansu 
o 20–30%. Odpowiadając na pytania o ryzyko, pandemię i potencjalne 
kontuzje – zawsze korzystamy z poszerzonego, szczegółowo dostosowa-
nego pod nas ubezpieczenia, które obejmuje sporty ekstremalne (bieganie 
się do nich zalicza). Inaczej nie podróżujemy. Nie przy moich zapędach.
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Hotel powitał nas przede wszystkim dobrym stosunkiem jakości do 
ceny. Wybierając nocleg na Malcie, czytajcie bardzo dokładnie opinie na 
Bookingu, bowiem wiele hoteli ma w swoim otoczeniu place budowy 
lub sama się rozbudowuje, a raczej nie chcecie mieć młota pneuma-
tycznego nad głową o 8 rano. Śniadanie, jak to obecnie bywa niemal 
wszędzie, było mocno ograniczone ze względu na COVID-19. W tym roku 
mieliśmy okazję testować już cztery różne sposoby obejścia restrykcji. 
Na Maltcie mieliśmy niestety bardzo okrojony (codziennie ten sam) 
bufet. Zza pleksi obsługiwał nas kelner, któremu musieliśmy mówić 
wprost, ile i czego chcemy (w plasterkach, sztukach itd.). Obiady jedliśmy 
już normalnie na mieście, bardzo często wieczorem (upał skutecznie 
eliminował chęć jedzenia czegokolwiek) i lokalnej sieciówce „eeetwell”, 
która serwowała genialne wręcz jedzenie. Prawdziwe wege bowle, wersje 
mięsne i fenomenalny watermelon squeeze (którego wypiliśmy hektoli-
try), serwowany ze świeżych owoców i warzyw. Gorąco polecamy! Malta 
nie słynie z jakieś wyjątkowej, własnej kuchni, więc nie spodziewajcie 
się cudów. Wybierajcie miejsca, gdzie serwują świeże i orzeźwiające 
potrawy, bardzo często w kapitalnych opcjach cenowych, jeśli zdecy-
dujecie się na posiłek w godzinach 14–19. Wtedy w większości lokali 
obowiązują happy hours, gdzie dwa drinki w cenie jednego to standard, 
a można trafić na wiele więcej okazji. Życie towarzyskie zaczyna się na 
Malcie po godzinie 17, co najmocniej widać w stolicy.
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Valletta
Valletta to trzy główne kwestie: klimatyczne 
uliczki z tuzinem spotów fotograficznych, 
genialna muzyka grana wieczorami na żywo 
przez lokalnych artystów oraz ludzie szuka-
jący cienia między 12 a 16 i gotowi zapłacić 
każdą cenę za jakiś napój z lodem. Naszą 
przygodę w stolicy rozpoczynaliśmy zawsze 
od wizyty w najlepszej na Malcie kawiarni 
– Lot Sixty One Coffee Rouster – serwu-
jącej najwyższej jakości ziarna z własnej 
palarni. Cold brew z Nikaragui było genialne, 
obsługa bardzo przyjazna, a przyjaciel lokalu 
w postaci młodej akity mógłby w sumie 
z nami wrócić do Polski. Freja zapewne nie 
byłaby zadowolona, ale kot to kot. Miewa 
humory. Oczywiście spora część tego miejsca 
w postaci kawy wróciła z nami do kraju.

Po porannej dawce kofeiny ruszaliśmy leni-
wym tempem na obchód głównych spotów 
fotograficznych i zabytków Valletty. Tutaj 
gorąco polecamy dolne ogrody Barrakka 
(Lower Barrakka Gardens). Mamy także 
górne ogrody Barrakka, z których roztacza 
się wspaniały widok na zatokę. To obowiąz-
kowe miejsce na golden hour w stolicy. Nie 
ma sensu, abym przytaczał Wam tutaj miej-
sca, które spokojnie znajdziecie w Google, 
ale dam Wam za to inną radę. Warto po 
prostu zgubić się w gąszczu ciasnych uli-
czek Valletty. Każda mówi o czymś innym. 
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Każda ma inny charakter (jak ta 
z dziesiątkami wiszących lamp) 
i w każdej wieczorami wypijecie 
i zjecie coś innego. To prawdziwy 
kalejdoskop pomysłów na nie-
tuzinkowe zdjęcia, romantyczny 
wieczór we dwoje lub po prostu 
spacer w otoczeniu wszechobec-
nego piaskowca.

Na Malcie to właśnie z pia-
skowca buduje się najwięcej. 
Wada? Pedanci mają tam 
ciężkie życie. Maltańczycy we 
wrześniu mają spory problem 
z – uwaga – chłodem, co w ich 
kraju oznacza skok temperatur 
z tych, które w lipcu sięgają 50°, 
do 15° czy, o zgrozo, 9°C z nie-
samowicie silnym wiatrem. Na 
Malcie nie ma czegoś takiego jak 
ogrzewanie mieszkań za pomocą 
kaloryferów. Albo masz klimaty-
zację w każdym pokoju i w lecie 
jakoś żyjesz, albo także jesienią 
i w zimie masz bez niej ciężko, 
bo niczym innym domostwa 
nie ogrzejesz. Stąd wiele osób 
ucieka na stałe np. na Gozo, ze 
względu na gęstszą zabudowę 
mieszkalną, która naturalnie 
chroni przed wiatrem i chłodem 
jesieni. Gęstą do tego stopnia, 
że według mnie zawód kierowcy 
autobusu na Malcie powi-
nien być traktowany jak sport 
wyczynowy.

PODRÓŻE 70



Gozo
Na Gozo, które podlega Malcie – urokliwą wyspę położoną obok Malty 
z zabytkową stolicą Victorią – udaliśmy się z pomocą dwóch autobusów 
miejskich (godzina jazdy od hotelu) oraz promu, który pływa przez całą 
dobę; średnio co 15 minut. Następnie do najpopularniejszego, turystycz-
nego miejsca na Gozo – czyli Lazurowego Okna – dojechaliśmy kolejnymi 
dwoma autobusami miejskimi (dodatkowe czterdzieści minut). Niestety, 
samo Lazurowe Okno zapadło się kilka lat temu, ale i tak jego okolica oraz 
skalne klify są obowiązkowym punktem do odwiedzenia. To także kolejny 
epicki foto spot. Nie zostaliśmy tam na golden hour, ale na pewno kolej-
nym razem to zrobimy!
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Gozo, podobnie jak większość obszaru Malty, pokrywają skały. Od razu 
uprzedzam tych z Was, którzy na Maltę chcieliby lecieć w celu wylegiwania 
się na piasku. Można – jest kilka (oddalonych od centrum) piaszczystych plaż, 
ale Malta to głównie skały. Mieszkańcy są przyzwyczajeni, że idąc na opalanie, 
należy zabrać ze sobą grubszą karimatę, na którą położymy dopiero koc, aby 
zamortyzować leżenie na skalistych nabrzeżach czy klifach. Wzdłuż ciągną-
cej się wokół portu promenady miasto stworzyło liczne, nadzorowane przez 
CCTV kąpieliska i minibaseny skalne, do których można zejść po drabin-
kach (takich samych, jak w zwykłych basenach) z poziomu miasta. O każdej 
porze dnia i nocy. Głębokość czystej i ciepłej wody sięga tam od jednego do 
maksymalnie pięciu metrów przy brzegu. Jeśli chodzi o zagospodarowanie 
maltańskich nabrzeży, to stanowią je albo zatoki dla jachtów i skuterów wod-
nych, albo miejskie plaże połączone z licznymi pubami i imprezowniami.

Wracając do Gozo. Widok na otwarte Morze Śródziemne zapiera dech 
w piersiach. Będąc na Malcie, trudno będzie Wam się odpędzić od sprze-
dawców zorganizowanych rejsów na Gozo i Comino. Comino to drugie 
miejsce, które warto zobaczyć i które ma błękitną lagunę. Tam znajdziecie 
trochę piasku, ale też całe tabuny turystów, którzy chcą zrobić sobie tam 
zdjęcia oraz skorzystać z piaszczystego kawałka laguny w ciągu 2 godzin, 
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które mają w trakcie zorganizowanego rejsu z przewoźnikiem. I właśnie 
dlatego odradzamy tego typu rejsy. My nie lubimy, gdy ktoś dyktuje nam 
rozkład dnia i wolimy sami wyznaczać sobie trasy. Nawet kosztem tego, że 
zobaczymy mniej. Tak jak w tym przypadku, ponieważ świadomie zrezy-
gnowaliśmy z odwiedzenia Comino w turystycznym szczycie.

Koszty podróży na własną rękę (wraz z promem, który we dwie strony 
wyniósł nas 10 EUR) to mniej więcej 20 EUR na osobę. Zawsze możecie też 
wynająć samochód, którym dojedziecie sprawnie do portu Ċirkewwa, skąd 
odpływają promy na Gozo. Oczywiście jest małe „ale”. Dojedziecie, o ile 
wyczyny Lewisa Hamiltona na torze F1 nie robią na Was wrażenia i lubicie 
rajdy uliczne. Trzymamy kciuki!
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Budapeszt, Malta i pandemia
Na koniec jeszcze kilka słów na temat lotniskowego szaleństwa. Bo wiecie, 
po doktoryzowaniu się we wszelakich przepisach dotyczących ochrony 
przed COVID-19, spodziewaliśmy się, że te regulacje są wiążące. Niespo-
dzianka: nie są. Zarówno na lotnisku w Budapeszcie, jak i na Malcie czy 
w Krakowie nikt nie mierzył nikomu temperatury. Nie było też kamer, 
które robią to za pracowników (pytałem). Jedyny sposób kontroli pasaże-
rów to rozdawanie im na pokładzie samolotów formularzy, które należy 
wypełnić i które załoga lotu zbiera przed lądowaniem. Jeśli któraś z osób 

lecących tym samolotem będzie miała pozytywny 
wynik testu na koronawirusa, władze kraju będą Was 
o tym informowały, bazując na danych z formularzy. 
Na pokładzie wygląda to tak, że ludzie pożyczają 
sobie długopisy, wymieniają się kartami, istny cyrk. 
Resztę dopowiedzcie sobie sami. My takie karty 
mieliśmy wypełnione w domu lub w hotelu. Z Polski 
wzięliśmy ich odpowiedni zapas pustych wydruko-
wanych kopii. Na Malcie dodatkowo należało jeszcze 
wypełnić osobne oświadczenie dla rządu maltań-
skiego (pomimo tego, że zarówno Węgry, jak i Polska 
znajdują się na zielonej liście). Te oświadczenia zbie-
rali od nas ludzie w białych kitlach na lotnisku. Tylko 
zbierali. Nic innego nie robili.

Jeśli chodzi o transport na samej Malcie, to korzy-
staliśmy z tamtejszej komunikacji miejskiej. Z trzech 
powodów. Po pierwsze, klimatyzacja jest absolutnie 
genialna i działa w każdym pojeździe. Po drugie, 

pojazdy są nowiutkie i dezynfekowane na bieżąco, a rozwiązanie w postaci 
wpuszczania pasażerów przednimi drzwiami (gdzie przy okazji muszą odbić 
kartę na przejazd na czytniku zlokalizowanym przy kierowcy), a wypuszcza-
nia środkowymi, jest genialne. Dlaczego? Ponieważ kierowca może zatrzymać 
się na przystanku, ale nie zabrać z niego więcej pasażerów niż ma miejsc 
siedzących w pojeździe (uwzględniając odległości związane z pandemią). Po 
prostu przednich drzwi wówczas nie otworzy lub zrobi to, dopiero gdy uzna, 
że w pojeździe znajduje się miejsce dla dodatkowego pasażera. I po trzecie, 
w każdym autobusie macie Wi-Fi. Szybkie Wi-Fi. Parujecie się raz z siecią, 

Słyszeliśmy wiele historii 

o Polakach, którzy kupili 

horrendalnie drogie bilety 

powrotne na wcześniejsze 

dni, myśląc, że zakaz 

wchodzi w życie 1 września 

lub wcześniej. Ludzie pan-

ikowali i kupowali loty 

bezpośrednie, płynąc 

promem.
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która jest szyfrowana i którą rozsyła przesiębiorstwo transportu publicznego. 
Potem, bez względu na to, na jakiej wiosce i do jakiego pojazdu wsiądziecie, 
Wi-Fi po prostu jest. Genialne. Karta na nielimitowaną liczbę przejazdów 
kosztuje 21 EUR za osobę. Możecie też wybrać opcję za 15 EUR, na 12 prze-
jazdów na spółkę. Wychodzi wówczas po 6 przejazdów na jedną osobę. 
W zależności od tego, jak długo tam będziecie, wybierzcie rozsądnie. Jeden, 
normalny, jednorazowy bilet autobusowy to koszt 2 EUR.

Zarówno w transporcie publicznym, jak i korzystając z usług taksówek czy 
innych przewoźników, jesteście zobowiązani do noszenia masek. Podob-
nie sprawa ma się ze sklepami. W każdym sklepie maseczkę mieć musi-
cie. W restauracji musicie ją mieć, gdy do niej wchodzicie, ale już siadając 
przy stoliku – nie. Niespodzianka. Dodatkowo warto mieć świadomość, że 
wzdłuż nabrzeża ciągną się nie tylko liczne zabudowania w postaci hoteli 
czy biur, ale także gastronomii pod nimi. Po godzinie 17 miejsca te ożywają 
i są tak gęsto zapełnione imprezowiczami, że lepiej je omijać. Oczywiste 
jest, że podczas wieczornych, imprezowych godzin szczytu, nikt o koro-
nawirusie nie myśli. Niestety. I na koniec dla jasności: obowiązku noszenia 
masek w otwartej przestrzeni publicznej nie ma.

Wyścig z czasem
Lot powrotny mieliśmy 1 września z lądowaniem o 22:40 w Krakowie, czyli 
ponad godzinę przed północą. Zagrożenia – z logicznego punktu widzenia 
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– nie było. Samolot musiałby mieć gigantyczne opóźnienie lub musiałby 
nie móc lecieć ze względu na warunki atmosferyczne. Oczywiście, gdyby-
ście słuchali polskich portali podróżniczych – nie wylądowalibyście w dniu 
zakazu, którego nie było. To już wiecie. Większy stres mieli pasażerowie 
ostatniego lotu do Polski, który leciał do Katowic i miał w nich lądować 
o 23:50. Wylądował.

Przez cały ten czas mimowolnie sprawdzaliśmy status lotu na stronach 
Ryanaira i Wizz Aira. Podobnie sprawdzaliśmy jeszcze tablicę odlotów mal-
tańskiego portu lotniczego. Czasy mamy takie, że jedyną pewną rzeczą jest 
zmiana. I to właśnie z takim nastawieniem powinniście podchodzić teraz 
do jakichkolwiek planów wakacyjnych. My już wiemy, że następnym razem 
kupimy tylko bilety w jedną stronę.

Deszcz, wieczór. Cisza. Niemal puste lotnisko na Balicach. Ostatni lot do 
Krakowa wylądował. Przywitaliśmy jesień, mając spełnione więcej niż 
jedno marzenie. Było warto. 

I na koniec jeszcze jeden, zbiorczy i przydatny, oficjalny adres UE, pod 
którym możecie znaleźć podstawowe informacje na temat danego kraju: 
reopen.europa.eu. Mimo wszystko i tak sprawdzajcie strony rządowe i pro-
file ambasad na Twitterze!
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Jak pisałem w poprzednim miesiącu w iMagazine, jestem w trakcie pisania 
książki „#NoOffice”, o pracy bez biura, w której podkreślam, że praca to 
nie miejsce, do którego się chodzi, ale to, co się robi. Już ponad 2/3 książki 
jest gotowe, a większość tekstu jest przetłumaczona na język polski pod 
adresem NoOffice.org/pl/ – zachęcam do czytania i komentowania. 
Pisząc książkę, zauważyłem, że dużo uwagi poświęcam nie temu, jak coś 
można zrobić trochę lepiej, ale jak warto zrobić to zupełnie inaczej.

Nie pracujmy więcej, 
ale inaczej. Zupełnie inaczej!MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Nie pracujmy więcej, ale inaczej. Zupełnie inaczej!  |  Michał Śliwiński

PRODUCTIVITY 78

https://trendsfestival.com/
http://www.twitter.com/MSliwinski


„Bardziej” nie działa. „Inaczej” daje efekty!
Wiele osób, przyznając się do tego, że coś im nie wychodzi, myśli: „Nie 
udało mi się, bo się aż tak bardzo nie starałem. Dlatego teraz postaram się 
bardziej!”

Niestety, „bardziej” nie działa.
Jeśli coś nie wychodzi, trzeba zadać sobie trudne pytanie, dlaczego tak 
się dzieje. Jesteś ambitną, inteligentną i zdeterminowaną osobą, więc 
sprawa się nie rozbija o Twoje chęci, ale o to, że pewnie trzeba podejść 
do tematu inaczej.

Oto kilka przykładów z mojej książki.

E-mail nie sprawdza się w pracy zespołowej
Poczta e-mail jest niesamowita. Można w łatwy sposób napisać elektro-
niczny list do dowolnej osoby na świecie. Ty możesz napisać list do mnie 
na adres michael@nozbe.com i ja go przeczytam i po jakimś czasie 
pewnie nawet Ci odpowiem.

Ale e-mail nie sprawdza się we współpracy zespołowej. I to nie dlatego, 
że się za bardzo nie staramy albo wysyłamy sobie za mało wiadomości, 
ale dlatego, że fundamentalnie to nie jest narzędzie do współpracy, ale 
do nawiązywania kontaktów.

Więc nie wystarczy ustalić, że od dzisiaj będziemy wysyłać sobie więcej 
e-maili albo stworzymy nowy kod pisania e-maili, albo nowe reguły 
i filtry w programie do poczty. Można próbować, ale to nie zmieni faktu, 
że niektóre e-maile i tak się zawieruszą, inne wylądują przez przypa-
dek w spamie, a jeszcze inne po prostu zostaną gdzieś odfiltrowane 
i zapomniane.

Jesteś ambitną, inteligentną i zdeterminowaną osobą, więc 

sprawa się nie rozbija o Twoje chęci, ale o to, że pewnie trzeba 

podejść do tematu inaczej.
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Nie zamieniaj siekierki na kijek, ale na piłę 
tarczową!
Aby współpraca w zespole była skuteczna, szczególnie teraz, gdy część 
osób pracuje zdalnie, trzeba po prostu podejść do tego wszystkiego zupeł-
nie inaczej. Należy zmienić narzędzie.

Dlatego na świecie powstały takie aplikacje jak Basecamp, Asana, Trello, 
Wrike i dlatego też my zbudowaliśmy nowe narzędzie Nozbe Teams. Każda 

z tych aplikacji inaczej wygląda i działa, ale próbuje 
rozwiązać ten sam problem, jak skutecznie komuni-
kować się w zespole.

My zaczynaliśmy od aplikacji Nozbe – listy zadań od 
13 lat pomagającej ponad 700 000 ludziom na całym 
świecie. Dlatego też podeszliśmy do tematu w analo-
giczny sposób – zbudowaliśmy zespołową listę zadań. 
Jedni robią wirtualne tablice, inni pochodną techniki 
zarządzania kaskadowego. To, jaką aplikację wybierze 
Twój zespół, zależy wyłącznie od Was, ale zachęcam, 
aby wybrać jedną z tych aplikacji, zamiast próbować 
„bardziej” czy „lepiej” wymieniać e-maile w zespole.

E-mail w zespole powinien być zabroniony. Trzeba 
go zmienić na znacznie lepsze narzędzie i tyle!

Aby spotkania były „lepsze”, trzeba ich robić 
mniej i podejść do nich zupełnie inaczej!
Kolejny temat to spotkania, czyli plaga, która kradnie mnóstwo czasu, 
zabija kreatywność i generalnie wpływa demotywująco na pracę wszyst-
kich w zespole.

Znowu, nie chodzi tylko o to, aby teraz robić spotkania lepiej, czyli sku-
pić się na tym, aby były na czas, aby wszyscy byli przygotowani… Bo jeśli 
zebrań będzie ciągle tyle samo i będą organizowane na każde zawołanie 
szefa, efekt nie będzie lepszy!

Trzeba drastycznie zmniejszyć liczbę spotkań.

To, jaką aplikację wybierze 

Twój zespół, zależy wyłącz-

nie od Was, ale zachęcam, 

aby wybrać jedną z tych 

aplikacji, zamiast próbować 

„bardziej” czy „lepiej” wymie-

niać e-maile w zespole.
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Spotkania statusowe – wywalić!
Po co zwoływać spotkania statusowe? Po co zdawać raport z tego, jak się 
mają sprawy, jeśli można to opisać w komentarzu do zadania czy projektu 
we wspólnym narzędziu do pracy zespołowej? Tam każdy mógłby to prze-
czytać i spotkanie byłoby niepotrzebne.

OK, ego menadżera nie będzie połechtane, ale on i tak się powinien już się 
do tego przyzwyczaić.

Spotkania „burze mózgów” – zakazać!
Pogląd o skuteczności tzw. brainstormingu można między bajki włożyć. Mało 
kto jest w stanie w sekundę wykoncypować i powiedzieć coś genialnego. 
Zamiast więc spotykać się i próbować coś na szybko wymyślić, lepiej stwo-
rzyć zadanie, opisać w nim problem i zaprosić wszystkich do skomentowa-
nia. Każdy będzie miał czas się nad tematem pochylić, zastanowić i napisać 
coś naprawdę ciekawego, a nie tylko to, co mu ślina na język przyniesie.

Spotkania „dla wszystkich” – nie robić!
Kiedy zespół Nozbe liczył około 10 osób, robiliśmy w piątki spotkania all 
hands, czyli wszystkich w zespole. Po jakimś czasie zrozumiałem swój 
błąd. Zamiast fajnego spotkania całego zespołu, podczas którego każdy 
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mógł coś powiedzieć, był to monolog mój i komentarz może jednej osoby. 
Reszta zespołu siedziała i słuchała i zastanawiała się, kiedy to się skończy.

Firma zaczęła rosnąć, zatrudnialiśmy ponad 20 osób i zobaczyłem, że to 
nie działa, więc zmieniłem podejście. Od kilku lat raz w miesiącu nagry-
wam krótkie wideo albo, jak to teraz się modnie nazywa, vlog, w którym 
przez 10 minut opowiadam wszystkim, na czym stoimy, co robimy oraz 
dokąd zmierzamy i wklejam link do niego w zadaniu we wspólnym pro-
jekcie w Nozbe Teams. Ludzie oglądają filmik, dają mi reakcje, komentują 
w tym samym zadaniu i tyle. Każdy wie, co jest grane i nie marnuje przy 
tym dużo czasu ze swojego dnia.

Temat obecnie podchwycił Rafał, nasz szef produktu i mój współtowarzysz 
podcastu „NieMaBiura.pl”. On też nagrywa vlog produktowy co tydzień, 
pokazując zespołowi, jakie nowych funkcje i usprawnienia dodaliśmy do 
naszej aplikacji w ostatnim tygodniu i co musimy przetestować wewnętrz-
nie, a co już publikujemy dla klientów i użytkowników.

Organizuj tylko kilka cotygodniowych, regular-
nych spotkań!
Mamy tylko kilka spotkań w tygodniu:
• poniedziałek 10:00 – spotkanie programistów,
• poniedziałek 14:00 – spotkanie dyrektorów,
• wtorek 9:00 – spotkanie działu supportu,
• wtorek 14:00 – spotkanie projektowe Nozbe,
• środa 14:00 – spotkanie marketingu,
• czwartek 15:00 – spotkanie planowania wydania Nozbe.

Spotkania odbywają się co tydzień, w tym samym miejscu (odrębny pokój 
Zoom dla każdego spotkania, ci sami uczestnicy).

Co więcej, do każdego spotkania przygotowujemy agendę, czyli listę 
zadań, o których będziemy rozmawiać. Do tego przy każdym zadaniu 
opisujemy tematy w komentarzach i dyskutujemy tam pisemnie jeszcze 
przed spotkaniem. Dzięki temu, kiedy już się widzimy, zamiast prezento-
wać czy streszczać tematy, po prostu wyjaśniamy szczegóły czy niuanse. 
Nie marnujemy czasu.
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Spotkania są opcjonalne
Jeśli w jakimś tygodniu nie mamy tematów w agendzie spotkania lub jeste-
śmy zajęci pracą nad czymś bardzo ważnym, spotkanie odwołujemy. Nie 
przekładamy, ale odwołujemy. Wiemy, że za tydzień odbędzie się znowu 
o tej samej godzinie i będziemy mogli wrócić do tematów lub dodać nowe. 
Nie trzeba robić żadnej zbędnej logistyki.

Rób „inaczej”, a nie „bardziej”!
Bez względu na to, czy mowa o e-mailu, czy o spotkaniach, do tematu, jak 
widać, można podejść inaczej. Kluczowe jest to, aby obserwować, jak pra-
cujemy oraz co nie działa i, zamiast próbować „bardziej”, zobaczyć, czy po 
prostu nie da się „inaczej”.

Na pewno się da!

Jeśli chcesz poznać więcej tematów, jakie robimy inaczej w Nozbe, zachęcam 
do przeczytania pierwszych rozdziałów mojej jeszcze nieskończonej książki 
„#NoOffice”, która jest dostępna bezpłatnie na stronie NoOffice.org/pl i jeśli 
chcesz się podzielić ze mną Twoim „innym” podejściem do pracy, pisz do 
mnie na Twitterze: @MSliwinski.

Aby działać skuteczniej, trzeba często po prostu działać inaczej!
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Nokian
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle - Dominik Łada / Paweł Okopień

Nokian Seasonproof
Nowe opony Nokian Seasonproof i Nokian Seasonproof SUV oferują bezpie-
czeństwo najwyższej klasy przez cały rok. Skandynawski producent opon 
wprowadza na rynek nową rodzinę opon całorocznych do samochodów 
osobowych, SUV-ów i crossoverów. Season Sense, nowa koncepcja projek-
towania opon Nokian, łączy w sobie różne innowacyjne cechy techniczne 
w lamelizacji, wzorze bieżnika oraz mieszance gumowej. Wszechstronna 
lamelizacja na wszystkie pory roku oraz zmodernizowany, kierunkowy wzór 
bieżnika ze sztywnymi blokami zapewniają wszechstronność i wysokie para-
metry przez cały rok, a także najwyższy poziom bezpieczeństwa na drogach 
zarówno zaśnieżonych, jak i suchych. Maksymalna przyczepność na mokrych 
nawierzchniach i błocie pośniegowym to zasługa całorocznych kanałów 
odprowadzających wodę i błoto pośniegowe, a nowa mieszanka gumowa 
z wysoką zawartością krzemionki zapewnia znakomitą wytrzymałość, przy-
czepność na mokrej nawierzchni oraz niski opór toczenia.

Więcej w: nokiantyres.pl
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Stylowe sny dla małych i dużych

Stylowe sny dla małych i dużych
La Millou to polska firma kojarzona głównie 
z akcesoriami dla najmłodszych. Fantastyczne 
kokony, buciki oraz torby i plecaki dla mam 
to ich specjalność. Wśród świetnych rzeczy są 
też pościele dla najmłodszych, ale i dla doro-
słych. Ostatnio w ofercie La Millou pojawiła się 
nowa kolekcja zaprojektowana przez Marcina 
Tyszkę. Pościel XL ma wymiary 150 × 200 cm 
i jest fantastycznym pomysłem na otulenie 
się w jesienne wieczory. Ta duża pościel przy-
padnie do gustu zarówno małym, jak i dużym. 
Zadziwia jej lekkość i przytulność. Świetne 
wrażenie robi też jakość wykonania i zasto-
sowane materiały. Co ważne, jest to pościel 
gotowa do użytku, wypełnienie jest już wszyte 
i można ją prać w całości. To istotne chociażby 
dla alergików, a przy okazji bardzo higieniczne. 
Komplet pościeli sprawdzi się jako fanta-
styczny prezent dla bliskich, ale warto taki pre-
zent zrobić też sobie. Doskonała wiadomość 
jest taka, że La Millou nie zwalnia tempa i pra-
cuje nad kolejnymi akcesoriami. Już wkrótce 
ma pojawić się także jeszcze większa pościel 
w rozmiarze 200 × 200! Produkt uzyskał pozy-
tywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Cena: 579 PLN
Więcej na: Lamillou.com

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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JCPAL Professional Laptop Sleeve     
– profesjonalny pokrowiec na laptopa
Każdy, niezależnie, czy pracuje w korporacji, uczy się, czy pracuje stacjo-
narnie w domu, podczas przemieszczania potrzebuje wygodnej torby 
lub pokrowca do swojego komputera, aby ten się nie zniszczył. Jeden 
z najładniejszych, jaki ostatnio znalazłem, oferuje firma JCPAL, którą zna-
cie od dawna, głównie z zabezpieczania naszych telefonów. JCPAL Pro-
fessional Laptop Sleeve to elegancki i stylowy pokrowiec na laptopa. Na 
wierzchu wodoodporny nylon, od środka mięciutkie, aksamitne wnętrze, 
zapewniające pełną ochronę 13- lub 15-calowego komputera. Do dużej 
bocznej kieszeni, możemy spakować dodatkowe kable, akcesoria lub 
inne potrzebne drobiazgi. Połączenie szarości z pomarańczową, chowaną 
rączką daje genialny efekt wizualny.

Cena: PLN  |  Dostępnę w: ZGSklep.pl

Torba JCPAL
DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Wejdź do VRchatu i zobacz wystawę obra-
zów oraz murali PROEMBRIONA w wirtualnej 
rzeczywistości
Krzysztof Syruć otworzył swoją pierwszą retrospektywną wystawę na 
platformie do gier komputerowych VRChat – Proembrion’s Retrospec-
tive. W wirtualnej galerii artysta prezentuje 120 obrazów i 16 murali, które 
stanowią podsumowanie jego 25-letniej twórczości.
W czasach COVID-19 jest to idealny sposób na zapoznanie się z twór-
czością artysty i podyskutowanie o niej z innymi odwiedzającymi (co 
jest możliwe w wirtualnym świecie). To pierwsza taka wystawa w Polsce 
stworzona na platformie do gier komputerowych.
Streaming z otwarcia wystawy, jak również wskazówki, jak „wejść do gry” 
w VRChacie można zobaczyć na koncie artysty na FB.

VRchatu 
DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Otwarte czwartek-niedziela 11:00-19:00

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

„NA GALERYJCE” 

http://www.nagaleryjce.pl


Aktywna redukcja hałasu, która była długo domeną nausznych 
słuchawek, na dobre zagościła też w dokanałówkach. Audio-Technica 
w swoim najwyższym modelu skupiła się właśnie na tej funkcji, 
brzmienie szlifując tylko przy okazji.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio-Technica ATH-ANC300TW – izolacja przede wszystkim  |  Paweł Hać

Audio-Technica ATH-ANC300TW 
– izolacja przede wszystkim
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Dokanałówki, zwłaszcza w wersji całkowicie 
bezprzewodowej, to najbardziej mobilne słu-
chawki na rynku. Niewielkie etui mieści się 
bez problemu do kieszeni, a same pchełki 
mniej lub bardziej chowają się w uszach. 
W przypadku testowanych ATH-ANC300TW 
jest to raczej „mniej”, słuchawki są naprawdę 
duże i dość wyraźnie wystają z ucha. Czarna, 
matowa obudowa nie zdradza tego, z jak 
wysokiej jakości produktem mamy do czynie-
nia. To nie wyjątek, Audio-Technica stroni od 
krzykliwego wzornictwa i elementów ozdob-
nych, co nie każdemu musi odpowiadać, ale 
dzięki temu słuchawki nie przyciągają nie-
potrzebnie wzroku. Tak jest również w przy-
padku ATH-ANC300TW, z matowej obudowy 
wystają tylko niewielkie przyciski (po jednym 
na słuchawkę), a gdy się przyjrzymy, dostrze-
żemy błyszczące, ale niezbyt kontrastujące 
z powierzchnią logo. Umieszczono też na 
nich pojedyncze diody, które sygnalizują stan 
pracy. Końcówki słuchawek są osadzone dość 
głęboko w uchu, w komplecie dostajemy 
nie tylko cztery pary gumowych nakładek, 
ale i parę pianek Comply. Równie skromne 
wzornictwo charakteryzuje czarno-grana-
towe, matowe etui ładujące, mające jedynie 
trzy diody sygnalizujące stan naładowania 
akumulatora oraz gniazdo USB-C na boku. 
Słuchawki trzymają się w nim na magnesach, 
nie ma ryzyka, że odłączą się od pinów ładu-
jących w transporcie. Testowałem już wiele 
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pchełek bezprzewodowych i żadne nie miały tak wielkiego etui ładującego. 
Co prawda mieści się do kieszeni, ale wyraźnie się w niej odznacza, głównie 
za sprawą kanciastych kształtów.

Po urządzeniu takim jak ATH-ANC300TW spodziewam się nie tylko dobrego 
brzmienia, ale i wygodnej obsługi. Audio-Technica dba zawsze o tę kwe-
stię, oferując przemyślane sterowanie odtwarzaniem i funkcjami zarówno 
z poziomu słuchawek, jak i za pomocą aplikacji na smartfona. Pozwala 
ona podejrzeć poziom naładowania baterii, zmienić kodek (SBC, AAC lub 
aptX – na iOS ten trzeci nie jest obsługiwany przez system), wyregulować 
poziom ANC oraz hear-through czy zaktualizować oprogramowanie. Jak 
już wspominałem, słuchawki mają tylko pojedyncze przyciski, ale pozwa-
lają one zarówno na pełną kontrolę nad odtwarzaniem, regulację głośno-
ści oraz przełączanie funkcji ANC i hear-through. Uproszczone sterowanie 
wymaga jednak przyzwyczajenia, wielokrotne wciskanie przycisków na 
lewej słuchawce wywołuje inne akcje niż analogiczne akcje na prawej. 
W aplikacji można zamienić sterowanie pomiędzy słuchawkami, więc jeśli 
komuś nie odpowiada sterowanie odtwarzaniem prawą, a regulacja głośno-
ści lewą dłonią, można to zmienić. Oprócz tego w aplikacji możemy wyre-
gulować poziom hear-through oraz ANC, wyłączyć komunikaty głosowe 
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oraz automatyczne wyłączanie słuchawek, 
nawet jeśli nie trafią do etui. O dziwo w ATH-
-ANC300TW zabrakło czujników zbliżenio-
wych, wykrywających, czy znajdują się w uchu. 
Odtwarzanie jest więc pauzowane automa-
tycznie dopiero wtedy, gdy jedna z nich trafi 
do pudełka. Szkoda, w tak drogich słuchaw-
kach jest to poważny brak. Drobne zastrzeże-
nia mam też do samej aplikacji – początkowo 
miałem problemy z wykryciem słuchawek i to 
nawet pomimo to, że były sparowane z telefo-
nem i odtwarzały muzykę.

Audio-Technica przyzwyczaiła mnie do 
dobrego ANC. Nigdy nie był to poziom Bose 
ani Bowers & Wilkins, ale spełniał swoją funk-
cję i wycinało sporą część hałasu. W ATH-
-ANC300TW jest on zdecydowanie lepszy, 
co po części może być zasługą dokanałowej 
konstrukcji słuchawek. Ma trzy poziomy, usta-
wiane w aplikacji. Przy najniższym, nazwanym 
Office/Study, wyciszane jest tak dużo dźwię-
ków z zewnątrz, że można z niego korzystać 
spokojnie nawet na cichszej ulicy. Kolejny 
poziom, czyli On The Go, radzi sobie świetnie 
z hałasem ruchliwej ulicy. Ostatni, czyli Air-
plane, jest jeszcze skuteczniejszy, w połączeniu 
z muzyką odtwarzaną na połowie maksymal-
nej głośności nie słychać właściwie nic. Zazwy-
czaj tryb ANC odbija się w pewnym stopniu 
na jakości brzmienia. Ku mojemu zaskocze-
niu, ATH-ANC300TW brzmią lepiej właśnie 
z włączonym ANC, po wyłączeniu go scena 
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maleje, a dźwięk staje się bardzo skondensowany. Drugim, równie istot-
nym trybem, jest hear-through, czyli przepuszczanie dźwięku otoczenia. Tu 
również mamy trzy poziomy, najwyższy nadaje się do rozmów z innymi (ale 
trzeba mocno ściszyć bądź wstrzymać odtwarzanie, ponadto wciąż słyszymy 
siebie, jakby tryb był wyłączony), średni sprawdza się, gdy chcemy słyszeć 
otoczenie, idąc ulicą. Nie znalazłem niestety zastosowania do najniższego 
poziomu – dźwięku z zewnątrz dociera w nim naprawdę niewiele. Pomimo 
słuchania cały czas z włączonym ANC bateria wystarczała mi na około 3,5–4 
godziny odtwarzania. Etui pozwala wydłużyć ten czas o kolejne 12–13 godzin. 
Czas pracy jest zadowalający i zbliżony do innych urządzeń tego typu, choć 
wydajność ładowania etui mogłaby być lepsza.

Dokanałowe słuchawki z wysokiej półki potrafią zaskoczyć jak żadne inne. 
Uzyskanie pełnego brzmienia i dobrej separacji wymaga uporania się z ogra-
niczeniami, jakie nakłada niewielka obudowa, w której trzeba zmieścić całą 
elektronikę, baterię i membrany. ATH-ANC300TW brzmią adekwatnie do 
swojej ceny, słychać też, że duży rozmiar słuchawek jest uzasadniony. Mają 
świetną przestrzeń oraz bardzo dobrą dynamikę brzmienia, nie ma ryzyka, że 
nie usłyszymy najsubtelniejszych bądź wyjątkowo cichych dźwięków. Odpo-
wiednio dawkują bas, bardzo podoba mi się zwłaszcza w rocku, zarówno 
w przypadku uderzeń bębna, jak i w gitarze basowej. Nie jest jednak bardzo 

AUDIO 93



mocny i dudniący, nawet w muzyce filmowej. Mnie to odpowiada, ale 
uprzedzam osoby, które stawiają go na pierwszym miejscu. Średnie tony 
wybrzmiewają czysto, i to nawet w bardzo skomplikowanych utworach. 
Nie zakłócają też wokalu – ten nie jest przesadnie wyeksponowany, ATH-
-ANC300TW dają przestrzeń instrumentom. Wysokie tony są świetne, głów-
nie przez to, że przy każdym poziomie głośności zachowują się właściwie tak 
samo, nie mają tendencji do dominowania wraz z jego wzrostem.

Słuchawki Audio-Technica wyróżniały się zawsze bardzo dobrym sto-
sunkiem ceny do jakości, i tak jest również w tym przypadku. Choć ATH-
-ANC300TW są jednymi z droższych modeli na rynku, to brzmieniem 
wyprzedzają wszystko, co do tej pory słyszałem. Mają świetną scenę 
i zapewniają bardzo szczegółowy dźwięk. Ich zalety nie kończą się na 
brzmieniu – ANC, pozwalający na komfortowe używanie ich w hałasie, 
jest bardzo skuteczny. Na obie te cechy jednocześnie natknąłem się dotąd 
jedynie w słuchawkach nausznych.

Audio-Technica    
ATH-ANC300TW 

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5,5/6

 Plusy:
• bardzo wysoka jakość brzmienia
• skuteczne ANC
• wygodne, pomimo rozmiaru

 Minusy:
• brak wykrywania wyjęcia z ucha
• duże obudowy

Cena: 1299 PLN

Dostępne 
w Top Hi-Fi & Video Design
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Sennheiser niedawno zaprezentował nowy model słuchawek, o łatwo 
zapadającej w pamięć nazwie – CX 400BT. Ten model dołącza do 
oferty obok modelu Momentum True Wireless 2, którego recenzję 
mieliście już okazję czytać na łamach iMagazine, ale jest tańszy. Tak, 
ma mniej funkcji, ale gra równie dobrze, a tego się nie spodziewałem.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Sennheiser CX 400BT  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Sennheiser CX 400BT
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Podsumowując
W zasadzie powinienem napisać, że CX 400BT są, przepraszam za kolo-
kwializm, zajebiste i na tym zakończyć recenzję, ale jest kilka rzeczy, na 
które chciałbym zwrócić uwagę.

Technicznie
Konstrukcyjnie, CX 400BT są prawie identyczne z Momentum True 
Wireless 2. Wyjęto z nich ANC, zostawiono 7 mm przetworniki oraz 
kodeki (aptX, SBC i AAC), zrezygnowano z ochrony przed zachlapaniem 

i wymieniono pudełko ładujące na plastikowe. To 
wszystko oznacza o mniej więcej 33% niższą cenę, 
przy zachowaniu najważniejszej cechy każdych słu-
chawek – jakości audio.

Audio
Zanim spojrzałem do specyfikacji CX 400BT, to 
spędziłem dobrą godzinę na słuchaniu swoich 
standardowych utworów z Apple Music. Za żadne 
skarby nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego 
brzmią praktycznie tak samo, jak wspomniane 
Momentum True Wireless 2. Napisałem wtedy:

W zasadzie powinienem 

napisać, że CX 400BT są, 

przepraszam za kolokwia-

lizm, zajebiste i na tym 

zakończyć recenzję, ale 

jest kilka rzeczy, na które 

chciałbym zwrócić uwagę.
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Wiem, że w tej kwestii leją moje AirPods Pro, jak Lennox Lewis 
Gołotę, i są to jeden z moich ulubionych słuchawek pod tym 
względem. Testy jak zwykle przeprowadzałem na różnego 
rodzaju utworach, w tym na „Jim” w wykonaniu Swans i nie 
zlewa fragmentu z gitarą, jak to robią niektóre inne słuchawki. 
Co ciekawe, w neutralnym ustawieniu EQ rock i muzyka kla-
syczna brzmią tak, jak powinny.

Nie mam nic do dodania, poza przypomnieniem o braku ANC 
oczywiście.

Ergonomia
Jeśli czytaliście moje wcześniejsze recenzje, to wiecie, że mam pro-
blem z tolerancją słuchawek dokanałowych – skóra w uszach i czasami 
głowa zaczynają mnie dość szybko boleć. Z Momentum True Wireless 
2 było zdecydowanie lepiej, ale w przypadku CX 400BT jest wręcz ide-
alnie – nie wiem, co Sennheiser w tej kwestii zmienił, ale dla mnie jest 
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to ogromny pozytyw. To oczywiście bar-
dzo indywidualna kwestia, bo każdy z nas 
ma inne uszy, ale to moje utrapienie, na 
które w końcu mam więcej niż sensowne 
rozwiązanie.

Software
Sennheiser za pomocą swojej aplikacji dla 
Androida i iOS pozwala na kontrolę EQ 
i dostosowanie go do swoich potrzeb. Tutaj 
też spędziłem dobrą chwilę, zanim wróciłem 
do ustawienia neutralnego, które jednak 
najlepiej pasuje do moich preferencji odsłu-
chowych. Macie jednak możliwość poszaleć, 
zależnie od potrzeb i upodobań.

Ciekawostką jest też możliwość zmiany 
zachowania gestów obu słuchawek, na takie, 
które są dla nas bardziej naturalne. Ponownie 
pozostałem przy ustawieniach domyślnych, 
bo wydają mi się logiczne, ale to miły gest 
– czasami trafia się jakaś opcja, która zupeł-
nie nie współpracuje z naszym mózgiem 
i możliwość zmiany zachowania przycisków 
i tym samym zlikwidowania irytującego ele-
mentu układanki to świetna rzecz.

Pudełko i bateria
Moje największe wizualno-jakościowe 
zastrzeżenie do CX 400BT mam do pudełka, 
do którego wkłada się słuchawki celem ich 
przechowania i doładowania, gdy nie są uży-
wane. Wygląd jest nawet akceptowalny, ale 
jego rozmiar jest niepraktyczny i nie mieści 
mi się w kieszeniach jeansów. Tak, zapewnia 
dodatkowo 20 godzin pracy, doładowując 
słuchawki w razie potrzeby (same słuchawki 
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pracują do 7 godzin na jednym ładowaniu), ale wolałbym mieć mniej-
sze pudełko, które mogę zabrać ze sobą, gdy nie mam torby. To bzdura 
– wiem – ale przecież muszę się do czegoś przyczepić, bo w pozostałych 
najważniejszych kwestiach nic takiego nie znalazłem.

W komplecie
Razem z etui ładującym oraz samymi słuchawkami otrzymujemy też 
kabel USB-C, który służy do ładowania tego pierwszego oraz gumki do 
słuchawek, aby dopasować je do kształtu naszego ucha.

Podsumowując pod raz drugi
Są zajebiste. Przepraszam, ponownie, za kolokwializm. Cena też nie przy-
prawia o mdłości, więc jeśli szukacie alternatywy dla tych dosyć drogich 
białych słuchawek, na których punkcie świat, zdaje się, oszalał, to gorąco 
polecam zainteresować się ofertą Sennheisera.
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Telewizor Samsung Q950T jest niekwestionowanym liderem 
tegorocznych dużych ekranów. Jego dopełnieniem ma być flagowy 
soundbar o bliźniaczym oznaczeniu HW-Q950T. W dodatku 
urządzenia te współgrają ze sobą. Czy HW-Q950T jest królem 
soundbarów?

Samsung HW-Q950T – kompaktowe kino domowe w obudowie soundbara  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Samsung HW-Q950T 
– kompaktowe kino domowe w obudowie soundbara
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HW-Q950T nie jest tak właściwie soundbarem. To zestaw kina domowego. 
Tak powinniśmy podchodzić do tego sprzętu, aby mieć pełną jasność co 
do tego, co znajdziemy w pudełku i jakie efekty uzyskamy. Oraz mieli świa-
domość, dlaczego taki zestaw kosztuje około pięciu tysięcy złotych. Moc 
całkowita zestawu to 546 W, a liczba kanałów wynosi 9.1.4. Na HW-Q950T 
składa się soundbar, czyli belka grająca o ciekawych stylistycznie wygię-
ciach na bokach, dzięki którym zyskujemy dodatkowe efekty dźwięku 
przestrzennego. W pudełku znajdziemy też sporych rozmiarów subwoofer, 
czyli głośnik niskotonowy dla dobrego basu i efektownych dźwięków. 
Wreszcie HW-Q950T to także dwa głośniki tylne, każdy z nich zasilany 
niezależnie, które oferują też dźwięk odbijający się od sufitu. Do tego jest 
oczywiście pilot, który przy codziennym użytkowaniu z telewizorem raczej 
potrzebny nie będzie. 

Taki zestaw, prawidłowo rozmieszczamy w naszym salonie – podpinamy 
przewodem HDMI pod telewizor i już po chwili możemy cieszyć się iście 
kinowymi wrażeniami. Q950T wspiera Dolby Atmos i DTS:X, czyli dwie 
technologie dźwięku obiektowego. Wspiera też pozostałe standardy 
Dolby i DTS – mamy więc formaty, które znajdziemy na płytach i które 
nie zawsze są wspierane przez soundbary. Jedyne, czego zabrakło, to 
wsparcie dla AirPlay.
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HW-Q950T gra świetnie, zwłaszcza w średniej wielkości pomieszczeniu 
o zamkniętej przestrzeni. Ale nawet w dużym salonie jest w stanie pokazać 
pazury. To naprawdę jest sprzęt, który konkuruje z systemami audio, a nie 
soundbarami. Na rynku jest tylko kilka innych soundbarów z podobnymi 
rozwiązaniami i to jest jego konkurencja. Trzeba o tym pamiętać, decydując 
się na to rozwiazanie. Wszak tylne głośniki to jednak dodatkowe urządze-
nia, dające świetne efekty, ale też zajmujące miejsce. To kompaktowe, ale 
solidne kino domowe. HW-Q950T, podobnie jak inne tego typu urządzenia, 
jest sprzętem stworzonym z myślą o współpracy z telewizorem. Nato-
miast odtwarzanie muzyki jest jedynie dodatkiem. Można posłuchać, jest 
przyjemnie, ale to dźwięk przestrzenny, kino akcji, transmisje sportowe są 
żywiołem tego sprzętu. 

Jako że użytkuję też telewizor Q950T, mogłem przekonać się o innych 
możliwościach Q950T, czyli Q-Symphony. To rozwiązanie, które łączy 
dźwięk z telewizora z dźwiękiem z soundbara. Oczywiście jest to efekt 
synergii najnowszych sprzętów Samsunga. Świetny pomysł, gdyż szkoda, 
aby głośniki w telewizorze się marnowały. A te w Q950T są nie byle jakie. 
I takie połączenie daje fajne efekty w przypadku muzyki, mamy na fron-
cie znacznie więcej możliwości audio. Tu naprawdę to słychać. Nieprzy-
padkowo Samsung na demo dla tej technologii wziął utwór „Bad Guy” od 
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Billie Eillish, on brzmi świetnie w tym zestawieniu w połączeniu z soczy-
stym basem. W filmach to rozwiązanie też się sprawdza. Naprawdę kon-
cept jest udany i doskonale to ze sobą współgra.

HW-Q950T to sprzęt dla ludzi, którzy chcieliby korzystać z pełnego 
dźwięku przestrzennego, ale nie mają miejsca lub funduszy na kom-
pletny zestaw audio. To sprzęt dla tych, którzy nie chcą bawić się 
w amplitunery i plątaninę kabli. To rozwiązanie o oczko wyżej od typo-
wego soundbara, ale też o oczko niżej właśnie od kompletnego systemu 
audio. Alternatywą są systemy z przenoszonymi tylnymi głośnikami, jakie 
proponuje Philips Fidelio i JBL. Szukając kompaktowego kina domowego, 
warto zwrócić uwagę na HW–Q950T niezależnie od tego, jaki TV posia-
dacie. Istotne jest to, czy lubicie dźwięk wprost z kina.
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Po raz pierwszy od wielu lat premierze Apple Watchów nie towarzyszyły 
nowe modele iPhone’ów, ale w zamian otrzymaliśmy bardzo szybkie 
dostawy – mój dotarł do mnie już drugiego dnia po prezentacji – oraz 
zaskakujące opóźnienia, bo znam osoby, których zamówienie dotrze 
dopiero za kilka tygodni. Jaki jest nowy Apple Watch i czy warto się na 
niego przesiadać? Jeśli tak, to z jakiego modelu?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple Watch Series 6 - recenzja  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Apple Watch Series 6 
– recenzja
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Konstrukcja
Apple Watch Series 6 to kolejna ewolucja designu Series 4. Będzie to praw-
dopodobnie ostatni zegarek z tej serii i Series 7 otrzyma nowy wygląd oraz 
bardziej znaczące poprawki, a przynajmniej spodziewam się tego, patrząc 
wstecz na starsze modele.

Nowa koperta wygląda na grubszą, gdy spojrzy się na nią z profilu, 
w porównaniu z Series 4. Oficjalna specyfikacja jednak temu przeczy 
i podaje grubość 10,4 mm dla obu rozmiarów (Series 4 oficjalnie miał 
10,7 mm, a Series 5 10,74 mm). Powodem tego jest bardziej wystająca wyspa 
z czujnikami, której jednak na nadgarstku nie widać. Cały moduł czujników 
jest nowy, dzięki czemu Series 6 potrafi mierzyć poziom tlenu we krwi 
(niestety ta funkcja jest obecnie mocno zabugowana – na watchOS 7.0 daje 
często błędne wyniki i wyłączono ją w watchOS 7.1 beta 1). Z nowości wpro-
wadzono jeszcze ciągły pomiar wysokości n.p.m., który również sprawia 
problemy. Poza tym wygląda praktycznie identycznie.

Od strony wizualnej Apple wprowadziło nowe wykończenia kopert. 
W przypadku modeli aluminiowych dodano koperty granatowe i czer-
wone Product(RED). Modele stalowe zyskały nowy odcień złotego koloru, 
a model Space Black został zastąpiony przez Graphite Stainless Steel. Ten 
grafitowy model nadal jest polerowany na wysoki połysk, ale bardziej 
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odcieniem przypomina kapitana Phasma niż Dartha Vadera. Space Black 
nadal istnieje, ale jest dostępny tylko w rozmiarze 40 mm i tylko w modelu 
Hermès. Z oferty zniknęły też modele ceramiczne.

Do nowych kopert stworzono nowe paski. Jest teraz bransoleta mediolań-
ska pasująca do grafitowej stali, są też nowe paski Hermès. Najciekawszą 
nowością będzie prawdopodobnie gumowy Solo Loop i Braided Solo Loop, 
które pozbawiono jakichkolwiek klamr czy zapięć. W ofercie pojawił się też 
nowa seria skórzanych opasek Leather Link, które zapinają się magnetycz-
nie i różnią się od Leather Loop tym, że nie są zawijane.

W kwestii wyboru modelu przypominam, że jedyna 
różnica pomiędzy modelami aluminiowymi, stalo-
wymi i tytanowymi to ekran oraz materiał, z którego 
wykonano kopertę. Aluminiowe modele mają ekrany 
Ion-X, a pozostałe ze szkła szafirowego (które jest 
bardziej odporne na upadki niż szkła szafirowe w dro-
gich zegarkach mechanicznych, ale jednocześnie jest 
bardziej podatne na zarysowania). Od siebie jedynie 
mogę dodać, że po dwóch latach noszenia Series 4, 
poza mikrorysami widocznymi pod mocne światło, 
ekran wygląda jak nowy. Oczywiście, jeśli nim przy-
dzwonicie w beton lub metal, to szafir będzie miał 
większe szanse na wyjście z tego bez szwanku. Nie 
miejcie jednak skrupułów przed kupnem modeli alu-
miniowych – tracą zdecydowanie mniej na wartości 
niż modele wykonane z bardziej szlachetnych mate-
riałów (po 2–3 latach używane modele stalowe sprze-
dają się za praktycznie tyle samo, co aluminiowe).

Ostatnią nowością jest serce – Series 6 wyposażono w SiP Apple A6, który 
jest do 20% szybszy od S5 w Series 5. Jest też ponoć bardziej oszczędny. S6 
dodatkowo umożliwia korzystanie z Wi-Fi na częstotliwości 5 GHz.

Ekran
Series 6, podobnie jak Series 5, którego nie miałem okazji mieć na nad-
garstku, ma ekran always-on. Ten ekran LTPO, gdy zegarek nie jest używany, 
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zmniejsza częstotliwość odświeżania z 60 Hz do 1 Hz, dzięki czemu potrafi 
pożerać mniej prądu. Nowością w tym roku jest to, że w trybie przygaszo-
nym jest zdecydowanie jaśniejszy niż ekran w Series 5.

Niegasnący ekran można wyłączyć, dzięki czemu oszczędzimy ogromną 
ilość prądu. Dla przykładu, mój typowy dzień z włączonym ekranem, jeśli 
nie śpię z Apple Watchem (do monitorowania snu) i zdejmuję go z łado-
warki o 7:00 rano, kończy się na 43% (o godzinie 22:55). Jeśli jednak ekran 
always-on wyłączę, to o 22:08 miałem 74% – to o 30% więcej. Ta różnica jest 
dla mnie na tyle duża, że ekran pozostawiłem wyłączony, a zegarek ładuję 
raz na półtora dnia. Śpię w nim, więc kładę go na ładowarkę co 36 godzin, 
rano lub wieczorem na mniej więcej godzinę. Fakt, że Series 6 szybciej się 
ładuje niż jego poprzednicy, pomaga.

Rozwiązanie problemu szybkiego rozładowywa-
nia baterii
Jeśli macie problem ze zbyt szybkim rozładowywaniem się baterii w Apple 
Watch, niezależnie od modelu, to polecam:
• rozparować zegarek w aplikacji Watch na iPhone i wyzerować jego 

ustawienia,
• sparować ponownie i ustawić go jako nowy zegarek, nie przywracając 

ustawień z backupu.
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Ten problem powtarza się od lat i ta metoda już sprawdziła się u paru 
osób. Na szczęście nie ma wielu rzeczy do konfigurowania, więc cała proce-
dura nie jest specjalnie bolesna.

Warto go kupić?
Jeśli przesiadacie się z Series 0–3, to tak – nowa koperta i większy ekran 
robią kolosalną różnicę. Posiadaczom Series 4 lub nowszych polecam 
poczekać na Series 7. Ten model nie wnosi wiele nowego.

W moim przypadku przesiadka z Series 4 nie miała większego sensu i dużej 
różnicy nie widzę (ale mam zastosowanie dla Series 4, więc potrzebowałem 
nowego modelu tak czy siak – mojej siostry Series 0 w końcu padł, więc 
czeka ją upgrade na mojego Series 4). Fakt, że bateria dłużej trzyma, a zega-
rek jest oszczędniejszy, ale nie jest to wystarczający powód do przesiadki.

Nie zmienia to faktu, że jestem z niego zadowolony, głównie przez dłuższy 
czas pracy na baterii z wyłączonym ekranem.

SPRZĘT 108



W ostatnich paru latach Apple raczył nas dwoma konstrukcjami iPadów. 
Seria tańszych modeli zawierała tradycyjny przycisk Home na dole ekranu 
i duże, symetryczne ramki. Nowocześniejsze modele Pro wyposażono 
w Face ID, zaokrąglone rogi ekranu oraz ekran, który lepiej wypełniał 
dostępną mu przestrzeń. Ten design właśnie trafił do iPada Air, ale 
z pewnymi różnicami względem modeli Pro, ale całość jest na tyle podobna 
do nich, że w zasadzie można powiedzieć, że jest to po prostu tańszy brat.

iPad Air (2020) 
– co nowego i porównanie do iPada Pro

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Air (2020) – co nowego i porównanie do iPada Pro  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Co nowego?
• Apple A14 – nowy SoC, wykonany w technologii 5 nm, który będzie ser-

cem iPhone’ów 12. Jego GPU ma mniej rdzeni niż w A12X/Z, ale nie powin-
niście tego odczuć w normalnym użytkowaniu, a nawet w większości gier.

• Touch ID w przycisku Sleep/Wake, zamiast Face ID.
• Pięć dostępny kolorów – srebrny, gwiezdna szarość, różowe złoto, zielony 

i błękitny.
• USB-C zamiast Lightning.
• Ekran 10,9”.

Te pięć podpunktów brzmi, jakby niewiele się zmieniło, ale wystarczy 
spojrzeć na nowy design, aby zrozumieć, że to nowy produkt (w porówna-
niu z klasycznymi iPadami). Bardzo istotne jest też to, że nowy Air wspiera 
wszystkie akcesoria od modeli Pro z 2018 i 2020 roku, czyli Magic Keyboard 
czy Apple Pencil 2.
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  iPad Pro 11” (2018) iPad Pro 11” (2020) iPad Air (2020)

 SoC Apple A12X Apple A12Z Apple A14

 

Autoryzacja biometryczna Face ID Face ID Touch ID

 RAM 4 GB | 6 GB dla 1 TB 6 GB b.d.

 Pamięć flash 64 GB / 256 GB /  128 GB / 256 GB / 
  512 GB / 1 TB 512 GB / 1 TB 64 GB / 256 GB

    

   

   

  7 MP 7 MP
 Aparat (przód) TrueDepth TrueDepth 7 MP
  Tryb Portretowy Tryb Portretowy

 Głośniki 4 4 2

 Pencil 2 ⎷  ⎷ ⎷

 Magic Keyboard ⎷  ⎷ ⎷

 Smart Keyboard Folio ⎷  ⎷  ⎷

 Wi-Fi 802.11ac 802.11ax 802.11ax

 NanoSIM + eSIM ⎷  ⎷  ⎷ (w modelu LTE) 

 Wymiary (mm) 247,6 x 178,5 x 5,9 247,6 x 178,5 x 5,9 178,5 x 247,6 x 6,1

 Waga 468 g (Wi-Fi i LTE) 471 g (Wi-Fi)  458 g (Wi-Fi)   

   473 g (LTE) 460 g (LTE)

11”
2388×1668 px

600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

12 MP
f/1.8

Ekran

Aparat (tył)

11”
2388×1668 px

600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

12 MP + 10 MP
f/1.8 + f/2.4

(szerokokątny + 
ultraszerokokątny)

LiDAR

10,9”
2360×1640 px

500 nitów
Display P3
True Tone

60 Hz

12 MP
f/1.8
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Ceny

Jeśli zdecydujecie się na podstawowe modele , co powinno wystarczyć 
zdecydowanej większości, to różnica w cenie wynosi 1000 PLN. Tyle ekstra 
kosztuje ekran ProMotion (120 Hz), który jest ciut jaśniejszy (600 vs. 500 
nitów), na o 0,1” większą przekątną i nieznacznie większą rozdzielczością, 64 
GB pamięci flash, Face ID zamiast Touch ID, mniej RAM, oraz 2 dodatkowe 
głośniki i 1 dodatkowy obiektyw (no i LiDAR do AR).

Osobiście uważam, że iPad Air to obecnie złoty środek i brakuje mi w nim 
jedynie ProMotion, który tak wysoko sobie cenię. Touch ID zamiast Face 
ID? Żaden problem. RAM? Mam 4 GB w modelu z 2018 r. i nie cierpię z tego 
powodu. Aparat? Mogłoby go nie być, jeśli o mnie chodzi.

Polecam go gorąco, nie mając go nawet w rękach, bo wiem, na podstawie 
moich kilkuletnich doświadczeniach z 11-calowym iPadem Pro, że to będzie 
genialne urządzenie. Alternatywą jest kupno 11-tki Pro z 2018 roku, ale nie 
sądzę, aby łatwo było takiego znaleźć w stanie nowym.

PS. Drogie Apple, czekam na Mini w tej wersji!

  
  iPad Air 10,9” (2020) iPad Pro 11” (2020) 

 64 GB Wi-Fi / LTE 2899 / 3499 PLN —

 128 GB Wi-Fi / LTE — 3899 / 4699 PLN

 256 GB Wi-Fi / LTE 3699 / 4299 PLN 4399 / 5199 PLN

 512 GB Wi-Fi / LTE — 5399 / 6199 PLN

 1 TB Wi-Fi / LTE — 6399 / 7199 PLN
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Bardzo czekałem na nowy, duży, profesjonalny „składak” od Samsunga. 
Po testach zeszłorocznego modelu wiedziałem, że będę czekać na 
nowy model, bo ta forma urządzenia była dla mnie odkryciem. Nowy 
Fold, Galaxy Z Fold 2, jest tym, czym od razu powinien być elastyczny 
Samsung. Nie zawiodłem się i jestem nim zauroczony.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Samsung Galaxy Z Fold 2 – „składak” jeszcze lepszy  |  Dominik Łada

Samsung Galaxy Z Fold 2 
– „składak” jeszcze lepszy
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Podobnie jak Wojtek piszący w numerze o słuchawkach Sennheisera, 
mógłbym skończyć swój tekst w tym momencie, ale podzielę się z Wami 
swoimi przemyśleniami, dlaczego Fold jest najlepszym Androidem na 
rynku.

Galaxy Z
Samsung wyciągnął wnioski, po pierwsze – po wstrzymaniu i przeprojekto-
waniu pierwszego modelu, a po drugie – po kilku miesiącach dostępności 
pierwszego Folda na rynku. Poprawili mankamenty, wprowadzili nowe 
rozwiązania i mamy nowego króla zielonej sceny mobilnej. Wraz z wprowa-
dzeniem nowego modelu producent zdecydował się zmienić, a w zasadzie 
usystematyzować nazewnictwo. Od teraz Fold to Galaxy Z Fold 2. „Z” jest 
oznaczeniem wszystkich zginanych telefonów Samsunga.

Ale przejdźmy do meritum. Nowego Folda 2 testowałem bardzo konkret-
nie przez ostatnie trzy tygodnie. Kompletnie odstawiłem swój codzienny 
zestaw (iPhone + iPad) i w pełni przesiadłem się na jedno urządzenie. 
Tak jak poprzednio pisałem, przy recenzji pierwszego Folda, koncepcja 
składanego telefonu bardzo do mnie trafia. Mam „zwykły” telefon, OK, 
trochę grubszy, a jak potrzebuję większego ekranu, to go rozkładam i mam 
tablet. Tak, jestem osobą, która często korzysta z tabletu. Noszenie ze sobą 
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jednego zamiast dwóch urządzeń jest, nie ma 
co ukrywać, dużo wygodniejsze.

Ekrany
Nowego Folda można porównywać tylko 
do… poprzedniego modelu. Nie ma sensu do 
czegokolwiek innego. Poprzedni model kupił 
mnie formą i całą koncepcją. Jednak bolało 
mnie to, że mały ekran jest praktycznie nie-
używalny, a duży ma dziwne wycięcie, not-
cha, z prawej górnej strony ekranu. Teraz duży 
ekran ma tylko małą dziurkę – na obiektyw 
– która nie zabiera miejsca i kompletnie nie 
przeszkadza w konsumpcji treści czy pracy. 
Rozłożony, Dynamic AMOLED, ma teraz 7,6'' 
(poprzednik miał 7,3'').

Mały ekran już nie jest mały. To pełnoprawny, 
duży i wygodny wyświetlacz. Poprzednik, 
Super AMOLED, miał go w rozmiarze 4,6'' 
i według mnie był nieużywalny. To znaczy, ja 
go nie używałem. Teraz mamy ekran rozcią-
gnięty praktycznie na całą obudowę, dzięki 
temu otrzymujemy aż 6,2'', czyli tyle, ile ma 
obecnie większość „zwykłych” telefonów. 
Zmienia to diametralnie użyteczność i moż-
liwość jego obsługi. Normalnie możemy 
korzystać z praktycznie dowolnej aplikacji, 
oczywiście jak musimy, bo Fold w końcu po 
to jest rozkładany, aby z tych aplikacji korzy-
stać na dużym ekranie. A musimy korzystać 
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np. w samochodzie, używając telefonu jako nawigacji. Wreszcie wszystko 
jest widoczne i wygodne. Przetestowałem, przejeżdżając w tym czasie kil-
kaset kilometrów.

Kończąc temat ekranów, trzeba powiedzieć o dwóch kwestiach. Niestety, 
podobnie jak to było przy pierwszym modelu, także teraz mamy w miejscu 
zagięcia widoczną nierówność. Nie widać jej w trakcie normalnego używa-
nia Folda. Kompletnie nie rzuca się w oczy i nie przeszkadza. Druga sprawa 
to kwestia warstwy zabezpieczającej duży, elastyczny ekran. Niestety 
mocno się ona palcuje i częściej niż poprzednio musiałem ekran czyścić, 
co nie jest w żaden sposób kłopotliwe, bo wystarczy przesunąć go np. po 
spodniach lub koszuli i jest OK.

Aparat
Aparat, a w zasadzie pięć, są znane już z innych modeli Samsunga. Mamy 
aparat do rozmów na małym ekranie (10 MP), drugi do rozmów na dużym 
ekranie (10 MP) i trzy do robienia zdjęć i kręcenia filmów (ultraszeroko-
kątny, szerokokątny i zoom optyczny 2x – wszystkie po 12 MP). Wszystkie 
aparaty, jak przystało na Samsunga, robią świetne zdjęcia. Przetestowałem 
je po tym kątem, robiąc sesję klasycznych Mazd. Duży plus.
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Bateria
Z Folda korzystałem bardzo aktywnie przez ostatnie trzy tygodnie. Był to 
mój jedyny w tym czasie telefon. Rozmawiałem przez niego, korzystałem 
z social mediów, gdy jeździłem samochodem, używałem jako nawiga-
cji. W użyciu był codziennie od około 6:45 do północy i baterii spokoj-
nie wystarczało, nawet ze sporym zapasem. Na koniec dnia miałem po 
25–30%. To według mnie bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę obsługę 
dwóch ekranów i faktor „nowości”, czyli częstego korzystania.

Zawias
Kolejna zmiana to zawiasy Hideaway, które wtopiono gładko w urządzenie, 
wykorzystując możliwości mechanizmu CAM. Zawiasy pozwalają na posta-
wienie smartfona i korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji oferowanych 
w trybie Flex (czyli jak z otwartego laptopa). W szczelinie między korpusem 
a obudową zawiasu zastosowano specjalną technologię (sweeper techno-
logy), która blokuje cząsteczki kurzu i brudu. Rozwiązanie to zastosowano 
po raz pierwszy w konstrukcji Galaxy Z Flip. Cieńszy design Galaxy Z Fold2 
5G sprawia, że zastosowanie tej technologii było dużo trudniejsze. Aby 
zapewnić taki sam poziom ochrony, wprowadzono bardziej innowacyjne 
rozwiązanie, ale zajmujące znacznie mniej miejsca. Nowy zawias dzięki 
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„szczoteczkom” słychać, ale możemy być spokojni, że nic się do niego nie 
dostanie. Niestety wprowadzenie nowego zawiasu spowodowało, że nie 
usłyszymy już tego charakterystycznego kliknięcia przy zamykaniu, które 
tak mi się podobało i przypominało zamykanie pokrowca na okulary.

Procesor
Samsung wprowadza na rynek Fold2 tylko w wersji 5G. Jego sercem jest 
Snapdragon 865+, zatem nie musimy się obawiać niczego w kwestii jego 
możliwości i szybkości działania.

Oprogramowanie
Co ważne dla mnie i zapewne dla wielu z Was, przy projektowaniu Fold2 
bardzo blisko od strony softu pracowało Google i Microsoft. Mamy 
w związku z tym pewność, że wszystkie najważniejsze i najbardziej 
potrzebne aplikacje będą świetnie działać i że będą zoptymalizowane pod 
kątem nowego telefonu i jego dużego ekranu. Oczywiście nowy Fold 2 
wspiera bezprzewodowy DeX, jeśli mamy dostępny np. TV od Samsunga, 
do każdego innego telewizora lub monitora możemy podłączyć go przez 
HDMI (oczywiście stosując odpowiednią przejściówkę z USB-C).
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Podsumowanie
Jak ktoś się zastanawiał, czy „składak” od Samsunga może mieć konku-
rencję, to można te obawy teraz spokojnie rozwiać. Galaxy Z Fold2 5G to 
jedyny tak kompletny produkt na rynku w swojej kategorii. Jest wygodny, 
jego używanie cieszy. Cena to 8799 PLN, czyli taniej niż na starcie koszto-
wał pierwszy Fold, ale tu jest pewien haczyk – w zestawie nie mamy już 
niestety obudowy ochronnej oraz Galaxy Buds. Nie zmienia to faktu, że 
nowego Folda 2 uważam za najlepszego Androida dostępnego teraz na 
rynku. Nie ja jeden. Popatrzcie na recenzje np. kilku naszych rodzimych 
youtuberów – uwaga spoiler – oni te telefony kupili i zamierzają się na nie 
przesiąść na co dzień. I to powinna być dla Was najlepsza rekomendacja.
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Wśród bliźniaczo podobnych do siebie smartfonów jest firma, której 
flagowce się wyróżniają. To Sony i jej Xperia 1. Niedawno ten model 
doczekał się swojego następcy.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Sony Xperia 1 II – do zdjęć, filmów i nie tylko  |  Maciej Skrzypczak

Sony Xperia 1 II 
– do zdjęć, filmów i nie tylko
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Następca nazywa się dość podobnie, bo to również Xperia 1, ale II. Choć 
zamiast czytać „jeden, dwa” oficjalnie powinno się to robić w ten spo-
sób: „Xperia jeden, mark dwa”. Choć wątpię, by komuś chciało się o tym 
pamiętać.

Co jest wspomnianym wyróżnikiem flagowca od Sony? To zdecydowanie 
bryła telefonu. Podobnie jak pierwsza wersja, również i ta jest dość wysoka 
(ma 166 mm wysokości), ale chuda (ledwie 72 mm szerokości). Gruba też 
nie jest, bo ma niespełna 8 mm. Przy takich rozmiarach mamy do czynie-
nia z niestandardowym ekranem o przekątnej 6,5 cala i proporcjach 21:9, 
czyli typowo kinowych. Sam ekran wykonany jest w technologii OLED i ma 
rozdzielczość 4K – 3840 × 1644 pikseli, co daje gęstość rzędu ponad 640 
pikseli na cal. Dzięki temu wyświetlane kolory są żywe (choć bez prze-
sady), czernie są naprawdę czarne, a obraz – ostry.

Dzięki swoim niecodziennym rozmiarom Xperia 1 II bardzo dobrze leży 
w ręku. A prosta aluminiowa ramka pozwoli nawet postawić telefon w pio-
nie lub na boku. Skoro już przy ramce jesteśmy, to można wspomnieć, 
że w odróżnieniu od większości obecnych słuchawek, szuflada na kartę 
SIM i micro SD nie wymaga w przypadku Xperii dodatkowych narzędzi 
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– wystarczy paznokieć. Sama szuflada nie jest niestety hybrydowa – tele-
fon od Sony wspiera wyłącznie jedną kartę SIM. Szkoda, bo obecnie dual 
SIM to taki niepisany standard.

Wróćmy jeszcze na chwilę do ekranu. Jego rozmiary są oczywiście przezna-
czone do oglądania filmów. I o ile nic nie zastąpi porządnego telewizora 
lub kina, to jeśli nie ma ku temu warunków, Xperia 1 II sprawdzi się w tej 
kwestii znakomicie. Dodatkowo można włączyć tryb wyświetlania obrazu 
w takiej formie, w jakiej kręcili go twórcy. Opcja ta wspierana jest na razie 
wyłącznie przez Netflix, HBO GO i Amazon Prime. W odbiorze wrażeń 
pomóc mają też wbudowane głośniki stereo, oba skierowane do przodu. 
Jeśli nie macie lub nie chce Wam się wyciągać słuchawek, to takie roz-
wiązanie da radę. A propos słuchawek, w Xperii 1 II wrócił port audio jack. 
Może inne firmy pójdą w tej kwestii za Sony i przeproszą się z kablami?

Na prawym boku Xperii znajdziemy kilka przycisków. Standardowe są te 
od głośności i wybudzania telefonu. Dodatkowo jest jeszcze przycisk, który 
domyślnie służy do uruchomienia aparatu, a tam – jako spust do robienia 
zdjęć. Do aparatu jeszcze przejdziemy, a tymczasem zatrzymajmy się na 
chwilę przy przycisku wybudzania. Wbudowano w niego również czytnik 
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linii papilarnych. Działa on bardzo dobrze i szybko. Nie miałem z nim żad-
nych problemów. A jeśli już o zabezpieczeniach mowa, to w opisywanym 
produkcie na próżno szukać odblokowywania telefonu twarzą. Android 
chyba jeszcze nie opracował bezpiecznej metody takiego odblokowania, 
więc Sony prawdopodobnie doszło do wniosku, że nie ma co wstawiać 
jakichś „atrap”.

Pod maską znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 865, który świet-
nie daje sobie radę z obsługą telefonu. Nie udało mi się zauważyć przywie-
szeń, całość działała płynnie i bardzo szybko.

Względem poprzedniego modelu otrzymaliśmy też bardziej pojemną bate-
rię. Teraz mamy do czynienia z pojemnością 4000 mAh, co spokojnie star-
czy na cały dzień przy dość mocnym obciążeniu. A gdyby zabrakło energii, 
to pół godziny podłączenia do prądu da nam około 40%, a całość naładuje 
się poniżej dwóch godzin.

Przejdźmy wreszcie do tematu, który jest chlubą Sony i jej Xperii 1 II. To 
oczywiście aparat. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy, każdy po 12 MP – zwy-
kły, szerokokątny i teleobiektyw. Za ich produkcję odpowiada renomowana 
firma Zeiss. Nie wgłębiając się w aspekty techniczne, muszę przyznać, że 
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byłem pod wrażeniem wykonywanych zdjęć. 
Zarówno w dobrych, jak i średnich warunkach 
oświetleniowych aparat radził sobie bardzo 
dobrze. Kolory są naturalne, a szczegóły 
wyraźne. Tegoroczny model otrzymał też 
tryb autofokusu na oczy zarówno ludzi, jak 
i zwierząt, co powinno jeszcze bardziej uła-
twić uchwycenie najważniejszych chwil. Nieco 
gorzej z ostrością jest przy słabym oświetle-
niu, ale też nie jest z kolei bardzo źle. Dziwnie 
natomiast wygląda rozmycie tła przy zdjęciach 
portretowych, ale z tym problemem Sony 
walczy już od dłuższego czasu. Może w końcu 
wpadnie na odpowiednie rozwiązanie.

W Sony Xperia 1 II mamy aż trzy główne 
aplikacje do obsługi aparatu. Pierwsza z nich 
to standardowa aplikacja, jaką znajdziemy 
w większości modeli innych firm. Ma pod-
stawowe funkcje i przejrzysty interfejs. Dwie 
kolejne aplikacje przeznaczone są już dla 
nieco bardziej doświadczonych fotografów 
i filmowców. To Photo Pro i Cinema Pro. Ta 
pierwsza swoim wyglądem mocno nawiązuje 
do interfejsu lustrzanek od Sony – ci, któ-
rzy mieli z nimi do czynienia, powinni się tu 
odnaleźć bez problemu. Pozostali mogą mieć 
z tym problem, bo funkcje są przedstawione 
dość minimalistycznie i zapewne nie obejdzie 
się bez nauki na próbach i błędach. W zamian 
otrzymamy możliwość ustawienia każdego 
z parametrów aparatu z osobna. Oczywiście 
to wymaga pewnej wiedzy w tym temacie. 
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Dlatego też większość osób będzie zapewne zdecydowanie częściej korzy-
stała z podstawowej aplikacji. Co do Cinema Pro, to wygląda tak samo 
surowo jak Photo Pro. Również pozwala na ustawienie wielu parametrów, 
ale także wymaga doświadczenia w obsłudze.

Na koniec muszę po raz kolejny wspomnieć o genialnym narzędziu, jakim 
jest menu boczne. Stukając w odpowiednim obszarze przy krawędzi 
ekranu, otrzymamy dostęp do specjalnego menu, z którego będziemy 
mogli otworzyć najczęściej używane aplikacje, będziemy mieli dostęp do 
różnych funkcji i przełączników. Jest to o tyle pomocne narzędzie, że przy 
wysokości ekranu ciężko byłoby sięgnąć jedną ręką do górnej krawędzi.

Sony Xperia 1 II to telefon nietypowy ze względu na swój kształt i roz-
miary, ma świetny ekran i aparat. Jakość jego wykonania nie pozostawia 
wątpliwości, że mamy do czynienia z flagowcem. Warto jeszcze nadmienić, 
że model ten występuje tylko w jednej opcji wielkości pamięci – 256 GB, 
ale można ją rozbudować kartą micro SD aż o dodatkowy 1 TB. I wszystko 
byłoby świetnie, gdyby nie cena. Niemal 5 000 PLN to całkiem spora suma, 
tym bardziej że zeszłoroczny model był aż o tysiąc złotych tańszy. Gdyby 
nie to, mógłbym z czystym sumieniem polecić Xperię 1 II.

Ocena iMagazine     

Producent: Sony 
Cena: 4 939 PLN
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Aby mieć telefon z dobrym aparatem, sensowną wydajnością, a przy 
okazji wyglądający nowocześnie, trzeba sięgnąć przynajmniej na 
średnią, ale wcale nie tanią półkę. Samsung Galaxy A71 nie wyłamuje 
się z tego trendu – jest solidnym urządzeniem, które wyceniono 
odpowiednio wysoko.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Galaxy A71 – dobry plus  |  Paweł Hać

Samsung Galaxy A71 
– dobry plus
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Wzornictwo smartfonów jest coraz mniej 
zaskakujące, wszak ograniczona liczba przy-
cisków, wyspa z obiektywami i wyświetlacz 
wypełniający przedni panel to właściwie 
standard. To prawdopodobnie dlatego łatwiej 
docenić te drobne detale wpływające na este-
tykę urządzenia. Galaxy A71 może się pochwa-
lić całkiem wąskimi ramkami ekranu, ładnie 
ukrytym głośnikiem rozmów oraz elegancko 
zaokrąglonym tyłem, dzięki któremu, pomimo 
sporych rozmiarów, dobrze leży w dłoni. To 
też zasługa niskiej (szczególnie jak na te roz-
miary całości) wagi, wynoszącej 179 g. Wynika 
to nie tylko z odchudzenia konstrukcji, ale 
też z użycia plastiku, zarówno do wykonania 
tylnego panelu, jak i ramki, która tylko udaje 
szlachetniejszy materiał (nie robi jednak wra-
żenia tandetnej czy delikatnej, jak w smart-
fonach tego producenta sprzed kilku lat). Tył 
nie jest jednolity, a naniesiony na niego wzór 
mieni się różnymi odcieniami dominującego 
koloru obudowy. Wyspa z obiektywami nie 
jest duża i nie odstaje też znacząco od obu-
dowy. Równie elegancko wkomponowano 
obiektyw z przodu (wycięcie w ekranie jest 
według mnie dużo bardziej estetyczne niż 
„łezka”). Na dolnej krawędzi znalazł się port 
USB-C, gniazdo minijack, głośnik i mikrofon, 
drugi jest na górze. Hybrydowe gniazdo SIM 
(pozwalające na użycie dwóch kart nano SIM 
lub zastąpienie jednej kartą micro SD) jest 
po lewej stronie, po prawej umieszczono 
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natomiast przycisk blokady oraz regulacji 
głośności. To jedyny element konstrukcji, 
do którego można mieć zastrzeżenia – przy 
wciskaniu słychać wyraźne zmieniające ton 
kliknięcie, kojarzące się ze sprzętem ze zde-
cydowanie niższej półki. Reszta jest bardzo 
solidna, telefon jest smukły i robi bardzo 
dobre pierwsze wrażenie.

Galaxy A71 jest zgrabnym, ale dużym smart-
fonem. Ekran o proporcjach 20:9 i rozdziel-
czości 2400 × 1080 pikseli ma przekątną 
równą aż 6,7 cala, czyli tyle, co Galaxy Note20. 
Daje do dużą przestrzeń do pracy zarówno 
na jednym, jak i na dwóch oknach, ponadto 
wyświetlacz sprawdza się świetnie w ogląda-
niu filmów w ruchu. Reprodukcja kolorów jest 
dobra, choć nie są nasycone tak mocno, co 
w Galaxy S20 i innych, wyższych modelach. To 
oczywiście sAMOLED+, zapewniający dosko-
nałą czerń oraz dobrą jasność, wystarczającą 
w każdych warunkach oświetleniowych. 
Z ekranem zintegrowano skaner linii papi-
larnych, działający z dużą skutecznością. Jest 
całkiem szybki, od przyłożenia do niego palca 
do odblokowania smartfona nie mija nawet 
sekunda. Mógłby być jedynie umieszczony 
nieco wyżej – gdy chcę odblokować go kciu-
kiem dłoni, w której trzymam telefon, muszę 
go nienaturalnie wyginać w dół. W opcjach 
ochrony biometrycznej można wybrać jesz-
cze odblokowanie za pomocą rozpoznawania 
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twarzy, ale z przodu mamy tylko pojedynczy obiektyw, bez możliwości roz-
poznawania głębi, więc skuteczność takiego zabezpieczenia jest znikoma.

Gdybym miał opisać wydajność Galaxy A71 jednym słowem, określiłbym ją 
mianem „wystarczającej”. Ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu rdzeni 
4 × 2,2 GHz oraz 4 × 1,8 GHz zapewnia odpowiednią moc obliczeniową do 
płynnego działania systemu, a 6 GB pamięci RAM pozwala długo trzymać 
aplikacje w tle i wygodnie się pomiędzy nimi przełączać. Nie jest to demon 
prędkości, co czuć nie tylko w grach, ale i sporadycznie w zwykłej pracy. 
Podczas szybkiego przewijania list zdarzają się drobne przycięcia, mam też 
wrażenie, że animacje systemowe są powolne również ze względu na to, by 

dać urządzeniu czas na doczytanie zawartości. Tele-
fon ma 128 GB wbudowanej pamięci, którą można 
rozszerzyć o dodatkowe 512 GB (kosztem drugiej 
karty SIM). Bateria o pojemności 4500 mAh ładuje się 
szybko, bo niespełna 2 godziny, wystarcza nawet na 
dwa dni pracy (gdy nie wyłączam Wi-Fi i Bluetooth 
oraz nie korzystam z oszczędzania energii). Trochę 
szkoda, że nie wszystkie urządzenia peryferyjne są 
obsługiwane i o ile nie ma problemu z rozpoznaniem 
pendrive'a, to już ani HUB z monitorem podłączo-
nym przez HDMI, ani ekran podłączany bezpośrednio 
do telefonu nie jest rozpoznawany.

Nakładki producentów w różnym stopniu ingerują w Androida, ale wyraź-
nie widać, że są coraz mniej agresywne. One UI 2.0 Samsunga jest moją 
ulubioną, bo w bardzo sensowny sposób rozszerza możliwości systemu, 
zachowując jego przejrzystość. Galaxy A71 otrzymał oczywiście pełne 
wsparcie nawigacji gestami, dzielenie ekranu czy otwieranie aplika-
cji w oknach. Obsługuje też ekran krawędziowy, czyli menu widżetów 
dostępne w każdym miejscu systemu, wywoływane przez przeciągnięcie 
palcem od krawędzi w wybranym obszarze. Zazwyczaj pojawia się ono 
w wyższych modelach smartfonów tego producenta, dobrze, że Samsung 
zdecydował się na umieszczenie go też tutaj. Aplikacja aparatu również 
jest mocno rozbudowana, mamy tu nie tylko tryb portretowy, Live Focus, 
panoramę czy tryb nocny, ale też tryb profesjonalny, Bixby Vision czy 
specjalny tryb makro. Ten ostatni wykorzystuje osobny obiektyw o f/2.4 

Tył nie jest jednolity, 

a naniesiony na niego 

wzór mieni się różnymi 

odcieniami dominującego 

koloru obudowy.
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i ogniskowej 40 mm, połączony z matrycą 
o rozdzielczości 5 MP. Traktuję go jako cieka-
wostkę, bo choć efekty wyglądają dobrze, to 
użyteczność tego trybu nie jest zbyt duża. 
Większe możliwości dają pozostałe obiek-
tywy: szerokokątny o f/1.8 (z matrycą 64 MP), 
ultraszerokokątny o kącie 123 stopni i f/2.2 
(z matrycą 12 MP) i głębi ostrości, o f/2.2 
(z matrycą 5 MP). Telefon bazowo wykorzy-
stuje szerokokątny, pozwala też przełączyć 
się na ultraszerokokątny, ale nie odbywa się 
to płynnie. Aparat nie oferuje zoomu optycz-
nego, a jedynie cyfrowy – szkoda, wolałbym, 
by zamiast obiektywu makro znalazł się tam 
tele. Aby wykorzystać pełną rozdzielczość 
matrycy przypisanej do obiektywu szeroko-
kątnego, trzeba wybrać przeznaczony do tego 
tryb – standardowo zdjęcia wykonywane 
są w rozdzielczości 12 MP. Zdjęcia w świetle 
dziennym charakteryzują się dobrym odwzo-
rowaniem kolorów i sporą szczegółowością, 
ale już przy słabym oświetleniu nawet w try-
bie nocnym brakuje detali, pojawiają się 
też znaczne zniekształcenia obrazu. Galaxy 
A71 ma niezłe możliwości nagrywania filmów. 
Rejestruje obraz w rozdzielczości 4K przy 
30 FPS, jednak nie działa wtedy stabilizacja 
obrazu, a do nagrywania wykorzystywany jest 
wyłącznie obiektyw szerokokątny. Przy jako-
ści 1080 p stabilizacja już działa, ale należy 
mieć na uwadze, że korzysta wyłącznie 
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z głównego obiektywu i wycina znaczną część ekranu na poczet korekty 
drgań. Przedni aparat również nagrywa w 4K, ponadto robi zdjęcia w mak-
symalnej rozdzielczości 32 MP.

Solidny i niezawodny telefon nie zawsze musi być z najwyższej półki. Sam-
sung Galaxy A71 to porządny średniak, który wygląda nowocześnie, ma 
przyzwoitą specyfikację, a pośród innych modeli wyróżnia się dobrym 
oprogramowaniem i naprawdę dużym wyświetlaczem dobrej jakości. Nie 
wątpię, że będzie często wybieranym modelem u operatorów, choć jego 
cena bez umowy wydaje mi się już zawyżona.

Gdybym miał opisać wydajność Galaxy A71 jednym słowem, 

określiłbym ją mianem „wystarczającej”.

Samsung     
Galaxy A71 

• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6

 Plusy:
• oprogramowanie z większością 

funkcji topowych modeli
• lekka i poręczna obudowa
• duży, dobrej jakości ekran

 Minusy:
• głośne przyciski
• sporadyczne spadki płynności

Cena: około 1900 PLN
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Pierwsza generacja produktu zazwyczaj okazuje się najbardziej 
interesująca, ale jednocześnie też najszybciej wymagająca wymiany 
na drugą, poprawioną wersję. Debiut Oppo na rynku smartwatchy 
jest trochę inny, bo już pierwszy Oppo Watch jest bardzo udanym 
urządzeniem (o ile tylko zdecydujemy się na większy rozmiar).

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Oppo Watch – wersja wersji nierówna  |  Paweł Hać

Oppo Watch 
– wersja wersji nierówna
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Mimo tego, że smartwatche, wbrew zapędom niektórych firm, nie stały 
się żadną konkurencją dla ekskluzywnych zegarków, to jakość mate-
riałów i ich wzornictwo sprawiło, że na stałe zagościły na nadgarstkach 
wielu osób, które dotąd preferowały opaski fitness lub klasyczne czaso-
mierze. Oppo Watch, wchodząc na całkiem uformowany rynek, nie mógł 
więc odstawać jakością od najlepszych, by właściwie wyznaczyć pozycję 
marki. Dostępny jest w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach, a także 
z opcjonalnym LTE (ale tylko w większym modelu). Kopertę wykonano 
z błyszczącego aluminium, front jest szklany, natomiast dekielek z czuj-
nikami jest ceramiczny (w modelach w rozmiarze 46 mm) lub plastikowy 
(w modelu w rozmiarze 41 mm). Pasek zrobiono z kauczuku fluorowego, 
który nie uczula i jest bardzo przyjemny w dotyku. Paski są wymienne, 
ale o dziwo Oppo ich nie sprzedaje osobno, więc trzeba polegać na 
innych producentach. Testowałem wariant w rozmiarze 46 mm pozba-
wiony LTE, w kolorze czarnym. Gabarytowo bardzo mi odpowiada, choć 
nie mam specjalnie szerokiego nadgarstka. Dzięki temu, że z koperty 
wystają tylko dwa podłużne przyciski, a ekran się zakrzywia, zegarek 
robi świetne, minimalistyczne wrażenie, ponadto jako jeden z nielicz-
nych smartwatchy wygląda dobrze nawet wtedy, gdy ma wyłączony 
ekran. Nie widziałem na żywo mniejszej wersji, ale zgodnie ze specy-
fikacją jej ekran jest już płaski, więc prawdopodobnie nie wygląda już 
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tak spektakularnie. To zresztą nie koniec różnic pomiędzy tymi dwoma 
modelami (wspominam o nich w kolejnych akapitach). Kolor Oppo 
Watch jest zastanawiający – dopiero na słońcu zauważyłem, że czerń 
koperty jest w istocie bardzo ciemnym granatem, można to też dostrzec 
na grafikach producenta. Mnie to odpowiada, ale opisywanie koloru jako 
„czarny” jest nie do końca zgodne z prawdą.

Żaden smartwatch z zaawansowanym systemem operacyjnym nie 
działa szczególnie długo na baterii i właściwie od początku istnienia 
tego typu urządzeń problem pozostaje nierozwiązany. W Oppo Watch 
zastosowano dwa procesory, a celem tego zabiegu jest ograniczenie 
zużycia energii przy zachowaniu optymalnej wydajności. Pierwszym, 
wydajniejszym, jest Snapdragon Wear 3100, wspomaga go Apollo3 od 
Ambiq Micro. Realny czas pracy zegarka wypada mimo tego przeciętnie. 
W trybie zwykłej pracy trzeba ładować go codziennie, nawet jeśli nie 
rejestruje się treningów. Bez użycia GPS wytrzymuje dobę, więc można 
zmierzyć też sen i podładować go w ciągu dnia. Używałem go właśnie 
w ten sposób i jest to wygodne, bo dzięki VOOC podładowanie baterii 
do pełna trwa nieco ponad godzinę. W przypadku śledzenia aktywności 
przez około 2,5 godz. akumulator wytrzymywał od 7 rano do północy 
i miał jeszcze około 15–20% ładunku. To również niezły wynik, ale nie-
wyróżniający się niczym na tle konkurencji. Teoretycznie Oppo Watch 
może wytrzymać znacznie dłużej, nawet około 3 tygodni bez ładowania, 
ale musi działać w trybie oszczędnym. Oznacza to, że ekran jest przy-
ciemniony i wyświetla tylko godzinę, datę, baterię i liczbę kroków. Nie 
pokazuje jednak żadnych powiadomień, więc jego rola sprowadza się do 
zegarka z krokomierzem, a przyciskając boczny przycisk, można też zro-
bić pomiar tętna. Teoretycznie więc 21 dni pracy wygląda dobrze tylko na 
papierze – nie po to kupuję smartwatcha, by nie korzystać z większości 
jego funkcji. Oszczędzanie energii sprawdzi się, gdy zapomnimy zabrać 

Jako jeden z nielicznych smartwatchy wygląda dobrze nawet 

wtedy, gdy ma wyłączony ekran.

SPRZĘT 134



na weekendowy wyjazd ładowarki, wszak lepiej mieć chociaż zegarek, 
niż nie mieć go wcale. Do ładowania służy ładowarka z pinami, przycze-
piająca się magnetycznie do dekielka. Nie należy do najwygodniejszych, 
bo nie dość, że można włożyć w nią zegarek na odwrót (zwłaszcza gdy 
odkładamy całkowicie rozładowane urządzenie po ciemku na szafkę 
nocną), to jest na tyle płaska, że pasek zegarka go z niej wypycha. 
W komplecie brakuje zasilacza, trzeba go kupić osobno lub wykorzystać 
ten od telefonu, o ile ma gniazdo USB-A. Oppo Watch obsługuje szybkie 
ładowanie, większy model w 15 minut doładowuje się od 0 do ponad 
40%, podczas gdy mniejszy, zgodnie z danymi producenta, w tym czasie 
doładuje się do około 30%. Oba natomiast potrzebują około 75 minut na 
naładowanie do pełna.

Smartwatche z Wear OS bardzo dobrze współpracują nie tylko z Andro-
idem (co oczywiste), ale też z iOS. Wystarczy pobrać dwie aplikacje: 
Wear OS oraz Google Fit. Pierwsza z nich pozwala na skonfigurowanie 
zegarka oraz zarządzanie aplikacjami i tarczami (ale można je pobierać 
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też bezpośrednio na urządzeniu), druga 
zbiera dane o aktywności. Tradycyjnie już 
działa wszystko oprócz przesyłania danych 
o pogodzie. Nie dość, że komplikacje 
zegarka nie odświeżają się regularnie, to po 
jakimś czasie przestają pokazywać dane 
w ogóle (nawet po nadaniu stałego dostępu 
Wear OS do lokalizacji telefonu i powiado-
mień). Ponadto na iOS nie działa obsługa 
SMS-ów oraz LTE i o ile brak tej pierwszej 
funkcji można przecierpieć, to już ograni-
czenie wsparcia sieci komórkowej uważam 
za duży brak. Obsługiwane jest za to Google 
Pay, często płacę zegarkiem i bardzo cenię 
tę funkcję. System zegarka działa bardzo 
płynnie i szybko, ma klasyczny dla Wear 
OS układ. Na lewo od tarczy mamy ekran 
asystenta, od góry wysuwamy centrum 
sterowania, a od dołu listę powiadomień. 
Na ekranie po prawej od tarczy znajdują 
się natomiast widżety. Do obsługi mamy 
też dwa przyciski, górny wywołuje menu, 
a dolny jest konfigurowalny i domyślnie ma 
przypisaną aplikację treningową Oppo. Pod-
czas korzystania z zegarka raz musiałem go 
zrestartować, bo przestał wyświetlać tarczę 
(ale pozostałe elementy interfejsu, w tym 
kropka sygnalizująca nowe powiadomienie, 
pojawiały się). Ponadto nieustannie wyświe-
tla się ekran sterowania muzyką, nawet 
gdy odtwarzana była dzień wcześniej (na 
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szczęście da się tę funkcję wyłączyć). 
Ogólnie trudno mi jednak narze-
kać na system, zwłaszcza że dzięki 
rozsądnemu interfejsowi i dużemu, 
zakrzywionemu ekranowi obsługa to 
przyjemność. W modelu o rozmiarze 
koperty 46 mm ekran ma przekątną 
1,91”, 326 i pokrywa 100% palety DCI-
P3. To oczywiście dobra wiadomość, 
bo kolory faktycznie wyglądają natu-
ralnie, ale w zegarku ten parametr nie 
ma aż tak dużego znaczenia. Odpo-
wiada mi też zakrzywienie ekranu, 
które jest subtelne i nie rozciąga nie-
elegancko interfejsu. Niestety, mniej-
sza wersja go nie ma – jej ekran jest 
płaski i ma niższą ostrość (301 PPI). 
Ekran Oppo Watch ma też wyraźny 
ghosting. Pierwszy raz zauważyłem 
go podczas ćwiczenia oddechu, gdy 
napisy na środku zostawiały po sobie 
ślad. Po wyłączeniu i ponownym pod-
świetleniu ekranu lub pełnoekrano-
wej animacji problem znika, niemniej 
nigdy nie spotkałem się z takim pro-
blemem w smartwatchu.

Prócz funkcji smart Oppo Watch ma 
też dużo rozwiązań przeznaczonych 
do monitorowania zdrowia oraz reje-
stracji treningów. Zegarek korzysta 
z Google Fit, które jest obecne nie 
tylko w postaci aplikacji i widżetów, 
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ale też specjalnych tarcz. Podstawowy widżet podsumowuje godziny 
aktywności, czas ćwiczeń, spalone kalorie i zrobione kroki. Ponadto 
zbieramy też punkty kardio, które dostajemy za wykonywanie ćwiczeń 
(rejestrowane są zarówno podczas treningów, jak i automatycznie, w tle). 
Nie zabrakło aplikacji do ćwiczenia oddechu (Oppo zrobiło też swoją, 
przez co mamy dwie, niemal identyczne) oraz pomiaru tętna (tu również 
aplikacja jest zdublowana). Ponadto mamy też klasyczne monitorowa-
nie treningów, niestety zarówno w aplikacji Oppo, jak i Google Fit, nie 
da się edytować pól danych. Interfejs jest na szczęście na tyle przej-
rzysty, że nie odczuwałem szczególnej potrzeby zmian, choć może to 
przeszkadzać, jeśli na przykład chcemy skupić się na spalaniu tłuszczu 

(a więc ważna jest dla nas strefa tętna i kalorie). 
Tylko monitorowanie snu nie ma zdublowanych 
aplikacji. Zegarek czytelnie pokazuje jego fazy 
i jakość, a bateria pozwala mierzyć go codziennie. 
Oppo opracowało też dodatkową aplikację z szyb-
kimi, 5-minutowymi treningami. Podzielone są na 
kilka kategorii, każde ćwiczenie jest zilustrowane, 
a zegarek prowadzi nas przez trening krok po 
kroku. Uważam tę aplikację za niezwykle przydatną 
i pomysłową, liczę, że będzie rozbudowywana 
o nowe treningi.

Oppo dobrze dostosowało swojego smartwatcha 
do monitorowania aktywności. Większa wersja ma 

wodoodporność do ciśnienia 5 ATM, mniejsza – do 3 ATM. Z zegarkiem 
można sparować słuchawki Bluetooth i słuchać zapisanej na nim muzyki 
(z iOS nie da się jednak zgrać plików na zegarek). Ponadto dzięki trybowi 
niewrażliwości na dotyk można zablokować ekran podczas pływania 
czy snu, by się sam nie podświetlał (da się go włączyć tylko przyciskiem). 
Nie wszystko jednak działa tak, jakbym tego oczekiwał od smartwatcha 
z wyższej półki. GPS bardzo długo łapie sygnał, nawet na otwartej prze-
strzeni zajmowało to czasem do dwóch minut. Jakość rysowanego śladu 
jest dobra, co prawda zdarza się przerzucanie z jednej na drugą stronę 
ulicy, ale nie jest to na tyle częste, by znacząco wpływać na zmierzoną 
odległość. W sporcie istotne jest też to, jak zegarek zachowuje się na 
nadgarstku, a Oppo Watch leży na nim wyjątkowo pewnie. Koperta jest 

Zegarek korzysta z Google 

Fit, które jest obecne nie 

tylko w postaci aplikacji 

i widżetów, ale też dedyko-

wanych tarcz.
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lekka, a pasek szeroki i wygodny, obsługę ułatwia też możliwość wstrzy-
mywania treningu przyciskiem.

Mam spory problem z oceną Oppo Watch. Testowałem ten większy 
i jednocześnie znacznie lepszy model. Mniejsza wersja jest sporo gor-
szym urządzeniem – ze słabszą baterią, wolniejszym ładowaniem, niższą 
gęstością pikseli na wyświetlaczu (który nie jest zakrzywiony), z niższą 
odpornością na wodę, bez wariantu LTE oraz spodem z poliwęglanu, 
a nie ceramiki. Teoretycznie wachlarz funkcji jest niemal ten sam, ale 
w praktyce różnice znacząco mogą wpływać na komfort obsługi. Tym 
samym uznałem, że najuczciwiej będzie ocenić tylko model w rozmiarze 
46 mm. A ten jest świetny i, choć dubluje aplikacje i miewa sporadyczne 
problemy z oprogramowaniem, to doskonale spełnia zarówno funkcję 
smartwatcha, jak i urządzenia do pomiaru aktywności. Oppo naprawdę 
dobrze go zaprojektowało, pamiętając nie tylko o funkcjach, ale i o tym, 
że takie urządzenie nosimy na co dzień, więc musi być też ładne.

Oppo Watch       

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6

 Plusy:
• wygląda dobrze nawet z wyłączo-

nym ekranem
• duży, czytelny wyświetlacz ułatwia-

jący obsługę
• aplikacja 5-minutowych treningów

 Minusy:
• zdublowane aplikacje
• GPS długo łapie sygnał
• brak zamiennych pasków w ofercie Oppo

Cena wersji w rozmiarze: 
• 41 mm – około 1000 PLN 
• 46 mm – około 1300 PLN
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Zakrzywione telewizory i monitory są bardzo niszowymi urządzeniami, 
choć jeszcze kilka lat temu wielu producentów starało się zaoferować 
taki ekran w różnych kategoriach produktów. Rynek dojrzał, a wklęsłe 
wyświetlacze pojawiają się tam, gdzie faktycznie mogą być dobrze 
wykorzystane, nic więc dziwnego, że w nowej linii monitorów 
gamingowych Samsunga nie sposób znaleźć płaskiej wersji.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Odyssey G7 – otoczony obrazem  |  Paweł Hać

Samsung Odyssey G7 
– otoczony obrazem

SPRZĘT 140

http://www.twitter.com/pawelhac


Samsung Odyssey G7 – otoczony obrazem
Seria Odyssey została opracowana z myślą o graczach, głównie tych korzy-
stających z PC. Duże przekątne ekranu sprawiają, że przy płaskim ekranie, 
zwłaszcza panoramicznym, obraz na krawędziach monitora jest oddalony 
od oczu znacznie bardziej, niż ten na środku, ponadto mogą pojawiać się 
też wynikające z innego kąta patrzenia zniekształcenia kolorów. Zakrzy-
wienie ekranu w testowanym Odyssey G7 równe jest 1000R, co oznacza, że 
promień okręgu, do którego styczna byłaby krzywa krawędzi monitora ma 
1000 mm. Innymi słowy, mając twarz w odległości metra od środka ekranu 
i patrząc na niego prostopadle, dokładnie taka odległość dzieli też nasze 
oczy od krawędzi wyświetlanego obrazu. W praktyce poprawia to wrażenie 
immersji (bo obraz nas „otacza”), poprawia odbiór obrazu (bo patrzymy na 
piksele pod zbliżonym kątem) oraz zmniejsza zmęczenie wzroku. Nawet 
w najmniejszym, 27-calowym monitorze linii Odyssey, który testowałem, 
odczułem znaczną różnicę względem płaskiego Eizo o tej samej przekąt-
nej. Pudełko, w którym sprzedawany jest Odyssey G7, jest bardzo grube, 
nic w tym jednak dziwnego, skoro monitor ma aż 17 cm głębokości bez 
podstawy, po podłączeniu jej zwiększa się ona aż do ponad 30 cm. Przed 
zakupem radzę zmierzyć biurko – na moim monitor zajął tak dużo miej-
sca, że klawiatura ledwo się zmieściła. Podstawa jest bardzo solidna, ofe-
ruje możliwość regulacji wysokości, a także odchylenia w pionie i na boki. 
Ponadto ekran można obrócić o 90 stopni, ale zakrzywienie ogranicza 
zakres zastosowań w tej pozycji. Pod obudową podstawy można poprowa-
dzić kable, ma też wbudowany, składany uchwyt na słuchawki.

Wszystkie porty monitora umieszczono za osłoną. Są wśród nich dwa 
DisplayPort 1.4, jeden port HDMI 2.0, dwa gniazda USB-A 3.0, jedno USB-B 
oraz wyjście minijack. Szkoda, że producent nie zdecydował się na drugi 
port HDMI, zwłaszcza że monitor ma dwa tryby wyświetlania obrazu 
z dwóch źródeł równocześnie, a podłączenie do niego na stałe dowolnej 
przystawki multimedialnej czy konsoli blokuje skorzystanie z innego urzą-
dzenia z HDMI. Pod osłoną mieści się też gniazdo zasilania – zasilacz nie 

Do obsługi całkiem rozbudowanego, ekranowego menu służy 

czterokierunkowy, wciskany joystick.
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jest wbudowany, to duża kostka, którą trzeba gdzieś zmieścić. W komplecie 
z monitorem dostajemy kabel DisplayPort, brakuje jednak HDMI. Monitor 
nie ma wbudowanych głośników, wyposażono go za to w bardzo przyjemne 
podświetlenie. Diody umieszczono pod okrągłą osłoną z tyłu ekranu oraz 
w dwóch otworach w dolnych narożnikach, więc nie rażą, ale oświetlają 
blat biurka. Przeszkadza niestety niebieskie podświetlenie joysticka do 
sterowania menu, nie da się go ani wyłączyć, ani też zmienić na inny kolor. 
Z poziomu menu monitora można wybrać kolor podświetlenia oraz efekty 
świetlne. Zauważyłem jednak, że funkcja zmiany koloru podświetlenia prze-
stała działać poprawnie i gdy chcę wybrać inny, przenoszony jestem do 
wyboru języka interfejsu. Da się za to wyłączyć przednie lub wszystkie diody.

Monitor nie wymaga żadnej wstępnej konfiguracji, ale ta jest oczywiście 
niezbędna, jeśli chcemy wykorzystać w pełni jego możliwości. Do obsługi 
całkiem rozbudowanego, ekranowego menu służy czterokierunkowy, 
wciskany joystick umieszczony na dolnej krawędzi. Jest bardzo wygodny, 
a jego jedyną wadą jest bardzo głośna praca. Menu pozwala szybko zmie-
nić źródło obrazu, wybrać tryb wyświetlania (Picture in Picture oraz Picture 
by Picture), przejść do konfiguracji i wyłączyć go. Menu ekranowe pokazuje 
zawsze ustawienia korekcji czerni, czasu reakcji, częstotliwości odświeżania, 
Adaptive Sync i zmniejszenia opóźnienia. Wszystkie regulujemy w zakładce 
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„Gra”, podczas gdy sposób wyświetlania ustawia się w zakładce „Obraz”. 
Monitor ma kilka predefiniowanych zestawów ustawień kolorów, opisanych 
zgodnie z zastosowaniem. Nie wpływają one na parametry gamingowe, nie 
ma więc sytuacji, w której redukcja opóźnienia blokuje niektóre ustawie-
nia kolorów (spotkałem się z tym choćby w swoim kilkuletnim smart TV). 
W ustawieniach obrazu zaszyto też tryb oszczędzania wzroku, który znacz-
nie ociepla barwy i czyni je łatwiejszymi w odbiorze w ciemności. Szkoda, 
że tryb nie może włączać się automatycznie bądź też nie jest dostępny 
bezpośrednio po wciśnięciu joysticka – używałem go podczas gry na 
konsoli, która nie ma takich ustawień i grając po zmroku, odczuwałem 
nie tylko mniejsze zmęczenie, ale i nie miałem problemów z zaśnięciem. 
Funkcje Picture in Picture oraz Picture by Picture doczekały się osobnej 
zakładki. Oprócz rozmiaru i położenia okna trybu PiP można wyregulować 
też kontrast oraz źródło dźwięku, dla PbP można też ustalić, w jakich pro-
porcjach wyświetlany jest obraz z obu źródeł. W pozostałych zakładkach 
możemy zmienić język interfejsu, wyłączyć Local Dimming i dynamiczne 
dostosowywanie jasności, zmienić głośność wyjścia audio czy czas, po któ-
rym monitor się wyłącza. Menu jest bardzo przejrzyste i logicznie poukła-
dane, do pełni szczęścia zabrakło mi jednak możliwości eksportu i importu 
ustawień oraz możliwości zapisania kilku własnych profilów konfiguracji.

Samsung użył w Odyssey G7 ekranu w technologii QLED, a więc matrycy 
VA z dodatkową warstwą kropek kwantowych, filtrujących emitowane 
przez piksele światło i poprawiające odwzorowanie barw. Jest ona spo-
tykana głównie w telewizorach, w monitorach gamingowych pojawia się 
zdecydowanie rzadziej. Samsungowi udało się osiągnąć bardzo krótki czas 
reakcji GtG (Gray to Gray), wynoszący 1 ms. To jeden z najważniejszych 
parametrów monitorów gamingowych i choć realnie oprócz niego na 
czas reakcji na akcję gracza składa się też input lag, to wciąż jest to dosko-
nały wynik. Równie istotnym parametrem jest częstotliwość odświeża-
nia – Odyssey G7 osiąga nawet 240 Hz przy korzystaniu z DisplayPort 
i 144 Hz dla źródeł podłączonych przez HDMI. Ekran ma rozdzielczość 

Samsungowi udało się osiągnąć bardzo krótki czas reakcji 

GtG (Gray to Gray) wynoszący 1 ms.
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WQHD, czyli 2560 × 1440 pikseli i standardowe proporcje 16:9, choć przez 
zaokrąglenie wydaje się węższy. Matryca jest matowa, ale nie ma wpływu 
na reprodukcję kolorów ani ostrość obrazu. Kąty widzenia są dobre, 
a przekłamania kolorów widoczne są głównie w ciemności (aczkolwiek 
wystarczy wtedy odchylić głowę o kilkanaście centymetrów w bok, by 
je zauważyć). Monitor bardzo dobrze odwzorowuje czerń, ma też stre-
fowe wyłączanie podświetlenia, ale nie przepadam za tym rozwiązaniem 
– czerń staje się naturalna tylko na części ekranu, która nie wyświetla 
innego koloru, efekt jest bardzo nienaturalny. Niestety, ale w moim 
egzemplarzu zauważyłem light leak, czyli wyraźnie jaśniejsze plamy 
podświetlenia podczas wyświetlania jednolitego, czarnego tła. Odyssey 
G7 ma podświetlanie krawędziowe, które ogólnie sprawdza się dobrze, 
w codziennym użyciu nie sposób zauważyć powyższego problemu. Moni-
tor spełnia standard VESA DisplayHDR 600, jego szczytowa luminancja 
to ponad 600 cd/m2. Odyssey G7 jest kompatybilny z Nvidia G-Sync, 
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pozwalającym zniwelować efekt „rozrywania” klatek (a w praktyce zsyn-
chronizować częstotliwość wyświetlania z częstotliwością generowania 
obrazu przez kartę graficzną).

Choć Samsung kierował się przede wszystkim wymaganiami graczy, Odys-
sey G7 jest całkiem uniwersalnym urządzeniem, sprawdzającym się na co 
dzień. Tryb PbP, automatyczna jasność i matowa matryca pozwalają wygod-
nie na nim pracować, nadaje się też do oglądania filmów dzięki dobremu 
odwzorowaniu kolorów i realnemu efektowi HDR. Gracze docenią w nim 
przede wszystkim niski czas reakcji i wysoką częstotliwość odświeżania, 
a także obsługę G-Sync. Owszem, ze względu na mocne zakrzywienie 
ekranu wymaga przyzwyczajenia, ale trudno później wrócić do płaskiego 
monitora, tak bardzo to rozwiązanie się sprawdza.

Samsung     
Odyssey G7  

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5,5/6

 Plusy:
• bardzo krótki czas reakcji i wyso-

kie odświeżanie
• zakrzywienie ekranu faktycznie 

polepsza komfort
• widoczny HDR

 Minusy:
• zajmuje dużo miejsca na biurku
• zauważalny light leak przy 

krawędziach
• głośny joystick

Cena: przekątna 27" – około 2800 PLN

 przekątna 32" – około 3200 PLN
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Kilka miesięcy temu zacząłem mieć coraz większy problem 
z okolicznymi sieciami Wi-Fi, które zakłócały tę w moim mieszkaniu. 
Rozkład mam taki, że inwestycja w system mesh mija się z celem, ale 
jednocześnie chciałem poprawić całość, aby działała sprawniej. Długo 
rozważałem dwie firmy – TP-Link oraz Ubiquity.

TP-Link Archer AX11000WOJTEK PIETRUSIEWICZ

TP-Link Archer AX11000  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Wybór
Od Ubiquity brałem pod uwagę dwa modele – konsumencki Amplifi 
Alien, wspierający Wi-Fi 6 (802.11ax) oraz bardziej profesjonalny UniFi 
Dream Machine. Od TP-Linka wybór był prosty – AX11000, czyli najmoc-
niejszy sprzęt w ofercie (wspierający Wi-Fi 6). Research, podczas którego 
spędzałem czas na forach, gdzie ludzie robili szczegółowe porównania 
mocy i zasięgu w takich kłopotliwych miejscach, jak moje mieszkanie, 
robiłem bardzo długo. Obecnie, gdy na MacBooku Pro rozwijam listę 
dostępnych sieci w zasięgu komputera, to nie mieści się ona na dwóch 
ekranach. Rozwiązaniem jest oczywiście stosowanie sieci 5 GHz, których 
w okolicy nadal niewiele, ale część moich urządzeń pracuje na 2,4 GHz, 
a mój poprzedni router już nie był w stanie się przebić przez morze fal. 
Jak odkryłem ani UDM, ani Amplifi Alien nie miały szczególnie moc-
nych anten, więc wątpię, aby rozwiązały mój problem. Stanęło więc na 
AX11000, który ma mocniejsze „bebechy” niż mój NAS.

Szczegóły techniczne
TP-Link Archer AX11000 kierowany jest dla graczy, co niekoniecznie 
odpowiada mi w kwestii jego designu, ale ważniejsza jest dla mnie jego 
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funkcjonalność, a gracze zazwyczaj są najbardziej wymagający w kwe-
stiach płynnego dostarczania internetu, aby mogli sprawnie fragować.

AX11000 ma aż osiem anten, które obsługują 12 pasm Wi-Fi i zapewniają 
przepustowość ponad 10 Gbps. Na pokładzie jest też osiem portów LAN 
(oba routery od Ubiquity oferują tylko 4) oraz dwa porty USB – jedno 
USB-A i jedno USB-C. Całość obsługuje czterordzeniowy procesor takto-
wany częstotliwością 1,8 GHz, wyposażony w trzy koprocesory.

Oprogramowanie AX11000 ma też funkcję, którą nazwano Game Acce-
lerator. Odpowiada za wykrywanie ruchu generowanego przez gry 
komputerowe i dawanie mu pierwszeństwa. Alternatywnie można skon-
figurować router też tak, aby pierwszeństwo miały treści wideo, np. Net-
flix, aby zapobiegać buforowaniu. Na deser możemy też wybrać, które 
komputery mają priorytet. Jeśli podłączymy do routera dysk twardy, 
to TP-Link natywnie też wspiera Time Machine z macOS, więc możemy 
komfortowo w tej sposób robić back-upy. W bardzo prosty sposób 
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możemy też skonfigurować VPN-a, aby wszystkie urządzenia w domowej 
sieci bezpieczniej łączyły się z internetem, bez konieczności korzystania 
z dodatkowego oprogramowania. Oczywiście można też ustawić własne 
DNS-y, co szybko uczyniłem, korzystając z tych od Cloudflare, które 
dodatkowo chronią przed malware’em.

Problem rozwiązany
Bardzo szybko okazało się, że domowe akcesoria, podłączone pod 2,4 
GHz sieć Wi-Fi, nie mają już problemów z komunikacją, a YouTube na iPa-
dach nie buforuje, nawet gdy jest podłączony po 2,4 GHz, zamiast po 5 
GHz. Inne sieci sąsiadów są oczywiście nadal widoczne, ale nie zagłuszają 
mi własnej, dzięki czemu mogę bez przeszkód korzystać z wszystkich 
trzech Wi-Fi, generowanych przez AX11000. Nie robiłem szczegółowych 
pomiarów, ale np. w łazience, która jest za paroma ścianami i najdalej 
położona od routera, nie mogłem komfortowo oglądać YouTube’a bez 
buforowania, co teraz stało się wzorcowym doświadczeniem. Problema-
tyczna była też waga Withings, która nie wspiera częstotliwości 5 GHz.

Jedyne dwa zastrzeżenia do AX11000 dotyczą jego UI i wyglądu. To 
pierwsze jest czarno-czerwone i mało czytelne za dnia. Zdecydowanie 
preferowałbym tutaj podejście mniej gamingowe, a bardziej użytkowe. 
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Albo chociaż tryb dzienny. Sam router również jest czarno-czerwony 
i zdecydowanie nie pasuje na moim biurku, chociaż jestem przekonany, 
że ten design przekona wiele osób.

Dla kontrastu – bardzo podoba mi się nowy system rezerwacji adresów 
IP dla urządzeń, który jest zdecydowanie bardziej przejrzysty niż w star-
szych produktach TP-Linka. Bardzo szybko odtworzyłem listę stałych 
adresów IP dla swoich urządzeń, dokładnie tak, jak chciałem.

Minęło już ładnych kilka tygodni od czasu jego instalacji i muszę powie-
dzieć, że nie miałem żadnych przygód. Spisuje się wzorowo i pokrywa 
całe mieszkanie sieciami Wi-Fi. Jeśli nie szukacie systemu mesh, to zde-
cydowanie polecam zainteresowanie się tym modelem, szczególnie jeśli 
zależy Wam na silnym sygnale.
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Microsoft Flight Simulator 2020, który często nazywam grą, ale który nią nie 
jest – to symulator – jest niesamowity. Wspiera też praktycznie każdy rodzaj 
kontrolera, w tym m.in. klawiatury, myszki, joysticki, pady i przepustnice. Te 
zdecydowanie ułatwiają latanie, nawet jeśli nie są to produkty ściśle przeznaczone 
dla FS2020. Logitech ma natomiast w swojej ofercie, w kategorii Space (Kosmos), 
produkt X56 H.O.T.A.S. (hands on throttle-and-stick), składający się z joysticka 
i przepustnicy. Jak się okazuje, idealnie współpracuje z Flight Simulator 2020.

Logitech X56 H.O.T.A.S. dla 
Microsoft Flight Simulator 2020WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech X56 H.O.T.A.S. dla Microsoft Flight Simulator 2020  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Microsoft Flight Simulator 2020, który często nazywam grą, ale który nią 
nie jest – to symulator – jest niesamowity. Wspiera też praktycznie każdy 
rodzaj kontrolera, w tym m.in. klawiatury, myszki, joysticki, pady i prze-
pustnice. Te zdecydowanie ułatwiają latanie, nawet jeśli nie są to produkty 
ściśle przeznaczone dla FS2020. Logitech ma natomiast w swojej ofercie, 
w kategorii Space (Kosmos), produkt X56 H.O.T.A.S. (hands on throttle-and-
-stick), składający się z joysticka i przepustnicy. Jak się okazuje, idealnie 
współpracuje z Flight Simulator 2020.

Rozmiar
Oba produkty są gigantyczne i zajmują sporo miejsca na biurku. Jeśli jeste-
ście poważnie zainteresowani lataniem, to wskazane jest kupno odpowied-
nich stojaków, aby oba te produkty mogły stać obok nas, w rejonie ud. 
Sama podstawa ma 5 cm wysokości i może to wydawać się niezbyt dużo, 
ale powierzchnia obu tych urządzeń, stojących obok siebie, jest naprawdę 
słusznych rozmiarów – w sumie zajmują 45 cm na szerokość i 37 cm na głę-
bokość. Razem ważą też prawie 2,3 kg. Na szczęście kable USB-A są długie, 
bo mają po 2 m, dzięki czemu bez problemów poprowadziłem je za biurko, 
do komputera stojącego pod nim.
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Bez dodatkowego oprogramowania
Logitech oferuje dodatkowe oprogramowanie do kontroli X56, ale posta-
nowiłem z niego nie korzystać. Straciłem w tej sytuacji kontrolę nad pod-
świetleniem RGB, ale moim celem było sprawdzenie, jak sobie z takim 
faktem poradzi Flight Simulator 2020. Jak się okazało, poprawnie rozpoznał 
oba urządzenia i umożliwił mi ich pełną konfigurację bezpośrednio z symu-
latora. Tak, nawet prawidłowo wyświetla ich nazwy.

Programowalny
X56 ma w sumie ponad 189 elementów, które można niezależnie zapro-
gramować. Sam skorzystałem z kilkunastu, być może ponad 20, co zde-
cydowanie ułatwiło mi latanie A320neo, pod którego ustawiałem całość. 
Symulator oczywiście umożliwia stworzenie kilku konfiguracji, więc nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby przełączać się między nimi, nawet w trakcie lotu, 
jeśli ktoś ma taką potrzebę.

To właśnie ta mnogość przycisków, pokręteł, suwaków i przełączników 
tak bardzo przypadła mi do gustu. Dzięki temu, z czasem, bo nie zrobiłem 
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tego od razu, skonfigurowałem sobie całość 
pod własne potrzeby, co zdecydowanie ogra-
niczyło konieczność sięgania do klawiatury 
podczas lotu. Jeszcze używam jej do kilku 
rzeczy, ale przed konfiguracją X56 musia-
łem do niej sięgać dosłownie kilka razy na 
minutę. Dodatkowo wspieram się padem 
z konsoli (działa praktycznie każdy kompaty-
bilny z Windows 10) do sterowania widokiem 
kamery (dronem, w terminologii MSFS2020), 
chociaż teoretycznie mógłbym i tę funkcjo-
nalność przenieść na X56.

Sprzętowy
X56 nie jest tanim zestawem, ale nie też to 
custom za dziesiątki tysięcy złotych. Oficjal-
nie kosztuje 1149 PLN i może się to wydawać 
wysoka cena, dopóki nie spojrzymy na pro-
dukty bardziej niszowych firm – tam ceny za 
same joysticki zaczynają się od dwukrotnie 
wyższej kwoty. W zamian otrzymujemy bar-
dzo wysokiej jakości produkt, który być może 
nie wygląda, jakby pasował do wnętrza Air-
busa A320neo (w końcu zaprojektowany jest 
bardziej w klimacie „Star Wars”), ale który od 
strony hardware’owej spisuje się genialnie.

Sam joystick ma bezstykowe czujniki z efek-
tem Halla, co oznacza, że powinny być wytrzy-
malsze w perspektywie czasu, a 16-bitowa 
rozdzielczość oznacza, że jego precyzja jest 
więcej niż wystarczająca. Do tego dochodzi 
także wymienna sprężyna o różnym naciągu 
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(w komplecie otrzymujemy aż cztery do wyboru), aby móc całość dostoso-
wać do naszych potrzeb.

Przepustnica w rzeczywistości składa się z dwóch przepustnic, które można 
złączyć stale ze sobą lub jednym przyciskiem przekształcić je w dwie 
niezależne. To pozwoli je lepiej dostosować do danego samolotu lub pre-
ferencji użytkownika. Można też regulować siłę, jaka jest potrzebna do jej 
przesunięcia, aby niechcący nie włączyć maksymalnego ciągu (co mi się 
zdarzyło, zanim ją wyregulowałem).

Zmienia oblicze lotu
Jeśli szukacie ciekawego i stosunkowo (serio!) rozsądnego cenowo zestawu 
do Microsoft Flight Simulator 2020, składającego się z przepustnicy i joy-
sticka, to gorąco polecam zainteresowanie się X56 H.O.T.A.S. od Logitech. 
Ten produkt całkowicie odmienił nie tylko przyjemność z latania, ale rów-
nież płynność. Co więcej, umożliwił mi lądowanie samolotem, na tym lot-
nisku i pasie startowym, na którym każe mi ATC – jak latałem na padzie, to 
niekoniecznie mi się to udawało. Teraz nie wyobrażam sobie już powrotu 
do latania na padzie – nie ma to po prostu większego sensu.

Logitech X56 H.O.T.A.S. – 1149 PLN
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Idzie jesień, zakazy w ruchu lotniczym, paradoksalnie, powoli 
zaczynają przybierać bardziej sensownego kształtu niż w trakcie 
wakacji. W poprzednim numerze mogliście przeczytać, że marka 
NOMAD potrafi uzbroić człowieka nawet w czapkę z daszkiem, a na 
tym nie koniec. Dla podróżników też mają coś do zaoferowania!

Podróż NOMADAKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Podróż NOMADA  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Passport Wallet Modern
Dzięki czterem kieszeniom na karty i kieszeni umożliwiającej szybki 
dostęp do gotówki i dokumentów, portfel/etui Modern Passport w ele-
gancki sposób pozwoli Wam przechowywać niezbędne w podróży 
rzeczy. Pomieści osiem kart płatniczych lub dokumentów ich wielkości, 
a dodatkowo paszport.

Jak to u marki NOMAD bywa, materiały użyte do produkcji portfela to 
najwyższa półka na rynku. Garbowana skóra ze słynnej garbarni Horween 
Leather Co. w Chicago, z biegiem czasu ta surowa skóra nabiera patyny, 
tworząc piękny, bogaty charakter – podobnie, jak w przypadku etui od 
NOMAD, które na łamach iMagazine opisywałem już wielokrotnie.

Produkt dostępny jest w dwóch odcieniach – czarnym i brązowym. 
Kosztuje 60 USD. Sporo, ale jak już wielokrotnie podkreślałem – w przy-
padku marki NOMAD – zdecydowanie widać, za co płacimy.

Więcej na: nomadgoods.com
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Klips na klucze
Klucze łatwo w podróży zgubić, a czasami lepiej mieć je przy sobie. 
Zamiast ryzykować porysowanie telefonu, możemy sięgnąć po Key Clip, 
który oferuje wytrzymały klips i zintegrowany brelok. Dzięki temu nasz 
pęk kluczy możemy przypiąć do paska, a podczas kontroli na lotnisku 
jednym zwinnym ruchem je odpiąć. Wykonanie oczywiście pozostawiam 
bez szerszego komentarza. Warto i już teraz polecam ten produkt na 
miły, mikołajkowy lub świąteczny upominek, którego cena nie przekra-
cza 20 USD.

Więcej na: nomadgoods.com

Warto i już teraz polecam ten produkt na miły, mikołajkowy 

lub świąteczny upominek.
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Hoobs
Hoobs to małe pudełko, które jest gotowym rozwiązaniem typu plug 
and play dla wszystkich akcesoriów przeznaczonym do smart home, 
jednocześnie niebędących kompatybilnymi z HomeKit, ale też z Google 
Home czy Amazon Aleksa. W skrócie Hoobs jest gotowym produktem, 
nad którym swego czasu mocno myślał MacNow. To bramka umożli-
wiająca bezproblemową integrację praktycznie dowolnego urządze-
nia smart z naszym inteligentnym domem. Zatem możesz bawić się 
w mozolną konfigurację Raspberry Pie lub wybrać Hoobsa.

Cena: 169,99 USD
Do kupienia na stronie producenta

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit - Dominik Łada / Paweł Okopień

HOMEKIT 159

https://hoobs.org
https://twitter.com/dominiklada


Inteligentny zamek do drzwi, zintegrowany z HomeKit, jest prawdziwym 
game changerem. Nuki Smart Lock to sprzęt, który zmienił sposób, w jaki 
użytkuje drzwi wejściowe. To jedna z tych rzeczy, która sprawia, że nasz 
dom staje się naprawdę inteligentny. To kolejny element mojego procesu 
usuwania kluczy z kieszeni. 

Nuki to niewielka austriacka firma, której oferta opiera się o jeden pro-
dukt i akcesoria do niego. Produktem tym jest właśnie inteligentny zamek 
do drzwi. W Polsce można go nabyć między innymi w salonach Denon, 
w cenie 1049 PLN za sam zamek. I sam zamek wystarczy, jeśli chcemy zin-
tegrować go z HomeKit. Mostek jest potrzebny do zdalnego sterowania 
w ramach samej aplikacji Nuki i innych integracji. Możemy też dokupić 
piloty czy klawiaturę numeryczną. Dodatkowo Nuki oferuje też takie roz-
wiązanie jak Opener, które umożliwia otwarcie drzwi do klatki czy furtki 
dzięki montażowi do instalacji domofonowej.

Nuki Smart Lock 
– Sezamie, otwórz sięPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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W przeciwieństwie do licznych innych smart-
zamków Nuki nie jest zamiennikiem wkładki do 
drzwi. Jest to nakładka na już istniejący zamek. 
Właściwie to silniczek obracający naszym 
kluczem do drzwi – w środek Nuki musimy 
wstawić klucz, a całość umieścić na drzwiach, 
zamocować za pomocą śrubek lub bezboleśnie 
przykleić. Te dwa systemy montażu są zawarte 
w pudełku. Na stronie Nuki możemy się też 
upewnić, czy nasz zamek będzie pasował. Jeśli 
nie pasuje, to możemy wymienić wkładkę. 
Generalnie montaż Nuki to 5 minut, nawet jeśli 
przyjdzie nam skorzystać ze śrubokręta. Ale 
w wielu przypadkach wystarczy tylko przykleić 
urządzenie. Jeszcze szybka kalibracja w aplika-
cji, podpięcie pod HomeKit i gotowe.

Już po kilku minutach mogłem powiedzieć 
Siri, aby ta zamknęła drzwi lub je otworzyła. 
Status drzwi od razu widać w aplikacji Home. 
Możemy też ustawiać odpowiednie powiado-
mienia czy tworzyć automatyzacje. Brakuje 
jedynie statusu położenia drzwi. Niestety 
sensor obecny w zestawie działa jedynie 
w aplikacji, nie jest zintegrowany z HomeKit. 
Obecnie jednak sensory, chociażby Aqara, 
kosztują kilkadziesiąt złotych, więc nie jest to 
wielki problem. 

Przyznam szczerze, że wreszcie zacząłem 
korzystać z drzwi wejściowych. Na co dzień 
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wolałem skorzystać z bramy garażowej lub wyjścia przez taras. A to 
dlatego, że nigdy tego klucza w drzwiach nie było. Teraz mogę szybko 
odblokować drzwi z zegarka, telefonu. Doceniam też możliwość otwo-
rzenia drzwi, będąc w domu, gdy przychodzą bliscy czy też możliwości 
zdalnego otworzenia im, gdy jeszcze nie wróciliśmy do domu. 

Szkoda, że Apple nie udostępnia opcji dzielenia się tylko pojedynczymi 
urządzeniami w ramach HomeKit. Rozwiązuje to na szczęście aplikacja 
Nuki. Możemy ją wykorzystać do udostępniania kluczy na przykład 
pomocy sprzątającej czy bliskim. Zresztą Nuki jest też adresowane do 
branży hotelowej i rozwiązań firmowych, gdzie rzeczywiście można je 
śmiało wykorzystywać. 

Inteligentne zamki zaczynają być coraz szerzej dostępne. I zdecydowa-
nie warto przemyśleć takie rozwiązanie w domu. Nuki z zewnątrz jest 
całkowicie niewidoczne. Działa, jakbyśmy mieli klucz po drugiej stronie 
drzwi (warto skorzystać z wkładki, która umożliwia otwieranie jedno-
cześnie z obu stron tak, by jednak klucz awaryjny mieć). Na razie na 
pewno barierą jest cena. Jednak wygoda tego rozwiązania robi swoje.
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Zaprezentowany ponad rok temu wide-
odzwonek Netatmo był chyba jednym 
z najbardziej wyczekiwanych gadżetów 
dla użytkowników SmartHome. Teraz 
urządzenie jest już w sprzedaży, a wide-
odzwonek jest dostępny w Polsce. Oczy-
wiście jest też kompatybilny z HomeKit.

Netatmo to francuski producent urządzeń 
SmartHome, od 2018 roku należący do 
firmy Legrand, specjalizującej się w roz-
wiązaniach elektrycznych. Od 28 września 
2020 roku w ofercie Netatmo dostępny 
jest nowy inteligentny wideodzwonek. 
Dzięki niemu jesteśmy w stanie sprawdzić, 
kto stoi pod naszym domem, nawet gdy 
nas nie ma. Możemy przeprowadzić wide-
orozmowę, poinformujemy kuriera, by 
zostawił paczkę pod drzwiami. Nie ominą 
nas żadne niespodziewane wizyty.

Inteligentny wideodzwonek Netatmo 
chroni dom przed włamywaczami 
i informuje użytkowników o podejrza-
nych ruchach w pobliżu posesji. Dzięki 
algorytmom sztucznej inteligencji 
urządzenie potrafi odróżnić aktywność 
będącą wynikiem działania człowieka 
od nieszkodliwego ruchu. W przypadku 

Wideodzwonek Netatmo 
już w sprzedażyPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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wykrycia intruza użytkownik otrzymuje na smartfon powiadomienie 
„wykryto osobę”, a wideodzwonek może rozpocząć nagrywanie wydarze-
nia. W zależności od ustawień nagranie zapisuje się lokalnie na karcie SD 
oraz w lokalizacji w chmurze.

Wideodzwonek działa przy napięciach wejściowych 8–24 i 230 woltów. 
Montaż jest prosty i opiera się o istniejącą instalację. Do działania Netatmo 
Doorbell niezbędne jest też połączenie z siecią Wi-Fi. Sprzęt wyposażony 
w kamerę 1080p Full HD z obiektywem szerokokątnym 140 stopni. Urzą-
dzenie jest całkowicie wodoodporne i znosi wszelkie warunki pogodowe. 
Inteligentny dzwonek Netatmo dostępny jest w sklepach Komputronik, 
salonach Denon i na stronie netatmo.com w cenie 1399,99 PLN.

Cena: 1399,99 PLN
Do kupienia na netatmo.com
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TCL QLED C715 to telewizor, który dziwi już na sklepowej półce, 
a później, a gdy postawimy go u siebie w domu, również będziemy 
lekko zdziwieni. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka w świecie 
telewizorów za nieco ponad 2000 PLN. Nie zdziwiłbym się, gdyby to 
był jeden z popularniejszych telewizorów na naszym rynku.

TCL QLED C715 
– nowy poziom w świecie telewizorów

TCL QLED C715 – nowy poziom w świecie telewizorów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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TCL QLED C715 aktualnie wyceniany jest na 2399 PLN i jest to najtańszy 
na rynku telewizor z matrycą wykorzystującą kropki kwantowe. Mowa tu 
o matrycy 60 Hz VA, ale wciąż jest kilkaset złotych tańszy od jakiegokolwiek 
swojego rywala. Właściwie w tym przedziale cenowym obecnie nie ma kon-
kurentów. A mocno wyprzedza tańsze modele. To sprawia, że jest telewizo-
rem nietuzinkowym. To jest właśnie model, który w pewien sposób nakreśla 
nowy poziom w telewizorach. C715 jest droższy od tanich telewizorów, nie 
jest też telewizorem klasy średniej, gdyż za takie do tej pory uznać należało 
ekrany 120 Hz, a te są jednak znacząco droższe. Daleko mu też do ekranów 
premium. Z Philipsem The Performance i Samsungiem Q60T tworzą nowy 
pułap telewizorów, w którym i tak C715 jest tańszy od swoich rywali.

C715 jest przyzwoicie wykończony, trudno cokolwiek zarzucić jakości 
wykończenia tego ekranu. Jest dość minimalistyczny, ma zgrabne nóżki, 
a do obudowy z metalowymi elementami trudno mieć zastrzeżenia. Wąski 
pilot telewizorów TCL nie jest moim osobistym faworytem, ale też trudno 
mu odmówić czytelności i wygody użytkowania. Trochę szkoda, że w tym 
podstawowym pilocie nie mamy mikrofonu.

Mocną stroną QLED C715 jest niezłe podświetlanie slim direct, dające dość 
równomierne efekty oraz ogólnie przyjemny dla oka obraz bez większych 
przekłamań. Możliwości jego personalizacji są nieco ograniczone, ale dla 
typowego odbiorcy tego telewizora będzie to w pełni wystarczające. Widać, 
że nie ma tu zaawansowanego przetwarzania obrazu. Dlatego też musimy 
liczyć się z tym, że im gorsze źródło, tym obraz będzie gorszy. Warto więc 
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karmić go dobrym źródłem w HD, a najlepiej serwisami streamingowymi 
w 4K. Wtedy obraz jest naprawdę fajny. Jasność telewizora nie jest duża, 
to około 350 nitów. Nie ma tu szans na piorunujące efekty HDR, ale dzięki 
obsłudze HDR10+ i Dolby Vision dostrzeżemy różnice w treściach SDR i HDR. 

C715 to także Android TV. Telewizory TCL już od kilku lat napędzane są 
system Android TV i w przeszłości nie wyglądało to dobrze. Działały ślama-
zarnie. Na szczęście to już przeszłość. Co prawda trzeba na początku w usta-
wieniach uruchomić szybkie włączanie telewizora, ale później już działa on 
sprawnie i dość stabilnie. Oczywiście nie jest to demon prędkości, ale wciąż 
mamy do czynienia jednak z tanim telewizorem, tu musiało być miejsce na 
kompromisy. Można jednak śmiało z niego korzystać z pełną satysfakcją. 

QLED C715 to uniwersalny telewizor do podstawowych zastosowań i speł-
niający podstawowe wymagania. Dzięki szerokiej palecie barw, przy-
zwoitemu kontrastowi, niezłej czerni prezentuje się lepiej niż najtańsze 
telewizory na rynku. To telewizor dla tych, którzy chcą grać, oglądać telewi-
zję, filmy i nie wymagają topowych efektów, nie przywiązują do tego wagi. 
Chcą mieć dobry obraz, fajny minimalistyczny telewizor za rozsądną cenę. 
I to wszystko C715 od TCL robi doskonale. W budżecie 2000–2800 PLN cie-
kawszej propozycji nie znajdziecie. Mnie osobiście cieszy, że wreszcie mogę 
śmiało polecać telewizory TCL, wiedząc, że nie sprawią one większego 
zawodu swoim użytkownikom.
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Gdy większość producentów elektronicznych gadżetów skupia się na 
produktach topowych, Philips poświęcił sporo uwagi odbiornikom ze 
średniej półki cenowej. W ten sposób w 2019 roku na rynku pojawiły się 
telewizory określane w przekazach reklamowych jako The One, a szerzej 
w komunikacji występujące jako seria Performance. W 2020 roku 
produkt ten został odświeżony. Następca znów staje się wyjątkowym 
telewizorem w swojej klasie.

Jedyny taki telewizor – Philips Performance 2020, czyli kolejna odsłona hitu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jedyny taki telewizor 
– Philips Performance 2020, 
czyli kolejna odsłona hitu
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Seria Philips Performance w 2019 roku zrobiła wielkie wrażenie na konsu-
mentach i konkurencji. Widać to po produktowych ruchach większości 
z nich. Przede wszystkim Philips, a właściwie TP Vision (właściciel marki 
Philips TV & Sound) może być dumny z wyników sprzedaży. Różnorodne 
porfolio i dobra strategia się opłaciła. W pierwszym półroczu 2020 roku 
firma sprzedała na europejskim rynku o 8% więcej telewizorów niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. A dobrze wiemy, jak w więk-
szości krajów wyglądała pierwsza połowa roku w wyniku lockdownu. 
Wszystko wskazuje na to, że dobra passa marki Philips trwać będzie dalej. 
Wszak następcy już niemal kultowego PUS7334 są równie atrakcyjni.

Zmienione oznaczenie – teraz Performance to 
seria 8500
Oznaczenie modelu telewizora to istotne ułatwienie podczas poszuki-
wania produktu na sklepowej półce czy przy zakupach w internecie. Nie 
zawsze jest łatwo te informacje zapamiętać, ale zwykle za oznaczeniami 
idzie pewna logika. Na przykład telewizory Philips z rocznika 2019 mają 
na końcu 4, a te z 2020 – 5. Aby znaleźć w tym roku modele z serii Per-
formance, należy szukać telewizorów z oznaczeniem 85xxx5, czyli na 
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przykład 58PUS8535. To właśnie ten model nas szczególnie interesuje 
i jest następcą wspomnianego PUS7334.

3 cale różnicy – tak niewiele, a zmienia tak wiele
Największą popularnością cieszą się w Polsce telewizory 55-calowe. 
Philips postawił jednak na lekkie powiększenie i w ofercie pojawił się 
model 58-calowy. To przekątna o niecałe 8 cm dłuższa, która w prak-
tyce przekłada się na powierzchnię ekranu o ponad 11% większą. Przede 
wszystkim jednak zmienił się rodzaj matrycy względem wariantu 55’’ ofe-
rowanego w zeszłym roku i teraz w 58-calowym modelu – podobnie jak 
w 50’’ czy 70’’ – jest montowana matryca VA autorskiej produkcji. Dzięki 
temu mamy do czynienia z lepszą czernią i kontrastem, niezależnie jaki 
rozmiar ekranu wybierzemy. Łącznie użytkownicy mogą wybierać spo-
śród pięciu wielkości – 43, 50, 58, 65 oraz 70 cali.

Philips Performance – telewizor „wszystkomający” 
Dlaczego seria Performance jest tak ciekawa i warta uwagi? To rozsądnie 
wyceniony sprzęt, oferujący zaawansowany procesor obrazu P5 odpo-
wiadający za przetwarzanie treści wideo niezależnie od źródła, zapew-
niający świetną ostrość czy dobrą płynność oraz żywe kolory. PUS8535 to 
też HDR we wszystkich popularnych formatach – HDR10, HDR10+, Dolby 
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Vision. Telewizor wspiera również dźwięk 
w Dolby Atmos oraz – co wyjątkowo ciekawe 
– dźwięk bezprzewodowy DTS Play-Fi, dzięki 
czemu odbiornik można łączyć z innymi 
sprzętami audio zgodnymi z tym systemem. 
Dopełnieniem jest system Android TV, który 
w przypadku tej serii działa sprawnie, sta-
bilnie i szybko, tak jak powinno to wyglądać 
nie tylko w telewizorach klasy średniej, ale 
też klasy premium. Android TV to bogac-
two aplikacji oraz wygodne sterowanie za 
pomocą komend głosowych dzięki wbudo-
wanemu Asystentowi Google oraz współ-
pracy z Amazon Alexa. 

Ambilight – emocje z telewi-
zora w całym pokoju
Tym, co wyróżnia telewizory Philipsa na tle 
konkurencji, jest funkcja Ambilight. Techno-
logia ta, rozwijana od prawie dwóch dekad, 
jest dostępna wyłącznie w odbiornikach 
tej marki. Czym jest Ambilight? To diody 
umieszczone na tylnej obudowie telewizora, 
które dają poświatę w kolorach wyświe-
tlanych aktualnie na ekranie. Wypełniając 
w ten sposób pomieszczenie, dostarczając 
dodatkowych wrażeń podczas oglądania 
filmów czy grania w gry, a także sprawiając, 
że ekran wydaje się większy niż w rzeczywi-
stości. Intensywność efektu czy styl działania 
użytkownik może dopasować do własnych 
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potrzeb i preferencji. Nowe doświadczenia podczas filmowych seansów 
i sportowych transmisji gwarantowane.

Wzornictwo i dbałość o detale – design dla 
wymagających
Philips to jedna z nielicznych dużych marek na rynku elektroniki konsu-
menckiej, która swe korzenie ma w Europie. Philips TV & Sound czerpie 
z tego dziedzictwa pełnymi garściami. Nad kolejnymi technologiami pra-
cują inżynierowie zatrudnieni w firmie od lat, nowości nadzorują także 
Polacy, a telewizory trafiają do klientów wprost z linii produkcyjnych fabryki 
w Gorzowie Wielkopolskim. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ Philips 
doskonale wie, w jakim stylu lubują się mieszkańcy Starego Kontynentu. 
Performance w przeciwieństwie do wielu innych telewizorów konkurencji 
nie jest czarny, jest srebrzysty i ma smukłą ramę wykonaną z metalu, a nie 
z tworzywa sztucznego. Rozmiary 43’’, 50’’ i 58’’ mają obrotową podstawę 
centralną, zaprojektowaną w taki sposób, aby pod ekranem można było 

Tym, co wyróżnia telewizory Philipsa na tle konkurencji, jest 

funkcja Ambilight. Technologia ta, rozwijana od prawie dwóch 

dekad, jest dostępna wyłącznie w odbiornikach tej marki. 
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swobodnie zmieścić soundbar o wysokości 70 mm. Podobnie jest w przy-
padku 60’’, jednak tu podstawa jest nieruchoma. Ciekawe rozwiązanie 
zastosowano w modelu 70-calowym, który posiada dwie nóżki o regulowa-
nej wysokości – 19 mm dla bardziej zgrabnego i eleganckiego wyglądu oraz 
70 mm dla opcji z soundbarem umieszczanym pod ekranem. W skrócie 
mówiąc, seria Performance to design i jakość na wysokim poziomie w pro-
dukcie za rozsądną cenę.

Performance – naprawdę jedyny taki telewizor
Składowa powyższych elementów sprawia, że Philips Performance to 
jedyny taki ekran na rynku. Model odpowiadający tym osobom, które 
szukają wysokiej klasy telewizora, w wyjątkowym stylu, a jednocześnie 
w dobrej cenie. Odświeżony design, poprawione detale wewnętrzne 
sprawiają, że w 2020 roku Performance jest jeszcze ciekawszą serią. Dla 
użytkowników to gwarancja satysfakcji, dla Philipsa gwarancja sukcesu.

Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV & Sound
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Jakby ktoś się mnie zapytał, kogo mi szkoda w związku z pandemią, to 
niewątpliwie wymieniłbym Mazdę, która obchodzi właśnie swoje 100. 
urodziny i nie ma możliwości świętowania ich z pełną pompą, na co ze 
wszech miar zasługuje. Z drugiej strony osobiście nie mogę narzekać, 
bo jako jeden z kilkunastu dziennikarzy z Polski zostałem zaproszony 
na skromne, kameralne spotkanie urodzinowe do jedynego w Europie 
muzeum Mazdy w niemieckim Augsburgu.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

100-lat Mazdy  |  Dominik łada

100-lat Mazdy
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Spotkanie urodzinowe miało jeden 
haczyk. Ale o tym za chwilę.

Mazda jest wyjątkowym producentem. 
Od samego początku podąża pod prąd. 
Jest oryginalna i niepowtarzalna. Rozwią-
zań, które wprowadzała, próżno szukać 
u innych producentów. To ją wyróżnia. 
I pokazuje, że jako jeden z niewielu pro-
ducentów na światowym rynku zacho-
wała swoją niepowtarzalność i pasję.

Czy wiecie, jakie byłby początki Mazdy? 
Mazda zaczynała jako producent… korka. 
Toyo Cork Kogyo powstało w Hiroszimie 
w 1920 roku. Od korka przeszli do obra-
biarek, a potem do samochodów. Nawią-
zania właśnie do tego korka znajdziemy 
w najnowszej, urodzinowej, elektrycznej 
Mazdzie MX-30, którą niebawem będę 
opisywał w iMagazine, bo miałem już 
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przyjemność nią jeździć. Ale nie o niej 
chciałem teraz opowiadać.

Historia z korkiem i rozwojem firmy 
pokazuje, że Mazda jest, w odróżnieniu 
do wielu innych firm, bardzo elastyczna 
i szybko dostosowuje się do sytuacji, nie 
bojąc się wyzwań i wchodzenia na trudny 
i nieznany sobie teren. To Mazda wpro-
wadziła do masowej produkcji absolutnie 
oryginalne silniki, napędzane tłokiem 
obrotowym, zwane silnikami Vankla, 
z którymi w 1991 wygrała nawet Le Mans. 
To Mazda pierwsza wprowadziła do seryj-
nej produkcji samochody bez słupka B 
z otwieranymi przeciwstawnie drzwiami, 
obecnie zwanymi „freestyle”. To Mazda 
nadal nie stosuje sprężarek w swoich 
silnikach. Wreszcie to Mazda niedawno 
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wprowadziła do produkcji silnik benzynowy, pracujący jak silnik diesla, 
o czym pisałem już w iMagazine.

Wszystko to, całą historię Mazdy możemy w Europie obejrzeć 
w muzeum, które znajduje się w Augsburgu. Co ciekawe, muzeum jest 
prywatne. Zostało otwarte 2 lata temu przez Waltera Freya jako uko-
ronowanie jego pasji i ponad 60-letniej pracy. Walter Frey jest deale-
rem Mazdy, który od lat 60. również je kolekcjonuje. Podczas kolacji 
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urodzinowej rozmawiałem z Walterem i powiedział mi, że przez lata 
udało mu się zebrać i odremontować ponad 120 najróżniejszych modeli 
Mazdy, do tego ma 80 klasyków „na części” do tych wyremontowanych 
oraz ponad 100 sztuk modeli innych producentów. Szok! Z drugiej strony 
szkoda takiej kolekcji nie pokazywać, dlatego kilka lat temu kupił wspól-
nie z Mazdą starą zajezdnię tramwajową. Wyremontował ją, tworząc 
nowoczesne muzeum i wstawił do niego swoje eksponaty. Uwierzcie mi, 
znajdziecie w nim wszystkie najważniejsze modele Mazdy na przestrzeni 
tych 100 lat. Coś niesamowitego. Właśnie w muzeum, na środku hali, 
odbyła się urodzinowa kolacja połączona z historyczną prezentacją.

Na początku wspomniałem o haczyku. Otóż atrakcją spotkania urodzino-
wego miały być jazdy samochodami. Zaczęło się od lotniska – po wyjściu 
z samolotu każdy z uczestników mógł wybrać sobie samochód, jakim 
dojedzie do Augsburga. Można było wybrać praktycznie dowolny z obec-
nej puli. Ja wybrałem MX-5 RF. Jednak wisienką na torcie tych urodzin 
były jazdy… klasycznymi modelami. Augsburskie muzeum udostępniło 
kilka niesamowitych unikatów na przejażdżki dla dziennikarzy! Tego nikt 
się nie spodziewał! Jeździłem już przeróżnymi samochodami, ale Mazdą 
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Cosmo Sport 110S z 1971 roku nigdy, i zapewne nigdy się więcej nie prze-
jadę, bo w Europie jest tylko 6 egzemplarzy u kolekcjonerów. Poza prze-
pięknym Cosmo jeździłem cabrio RX-7 z 1992 roku, 929 z 1974 roku, czy 
323 z końca lat 70. Powiem Wam, że to coś niesamowitego, móc cofnąć się 
w czasie i przejechać po pięknych, spokojnych i malowniczych drogach 
Bawarii takimi samochodami. Sposób prowadzenia, dźwięk czy nawet 
zapach budziły emocje i nostalgię. Przypominały dzieciństwo. Magia.

Wracając na koniec do muzeum, każdy może je odwiedzić wirtualnie, 
serdecznie polecam "spacer 360°".
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Małe SUV-y mimo swego wyglądu i tak są postrzegane jako miejskie 
samochody. Tymczasem testowany hybrydowy MINI Countryman 
dobrze się ma nie tylko na zakorkowanych ulicach. MINI Countryman 
SE jest pojazdem niebanalnym, nietuzinkowym, ekstrawaganckim 
i zawadiackim. Bardzo łatwo go polubić i chcieć mieć w swoim garażu.

Do miasta i za miasto, czyli MINI Countryman SE, hybryda plug-in  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Do miasta i za miasto, czyli MINI 
Countryman SE, hybryda plug-in
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Zacznijmy od technikaliów: MINI Countryman SE napędzany jest przez 
benzynowy 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,5 l o mocy 125 KM oraz 
silnik elektryczny o mocy 95 km. Razem mamy 220 KM i przyspieszenie 
od 0 do 100 km/h w 6,8 s. Akumulatory mają pojemność 10 kWh, a pręd-
kość maksymalna to 196 km/h. 

W praktyce wygląda to tak, że MINI Countryman jest naprawdę żwawy 
i dynamiczny. Przynajmniej do 150 km/h. Powyżej tej prędkości uzy-
skiwanie wyższych osiągów trwa już znacznie dłużej. Ale na naszych 
drogach i tak więcej nie mamy prawa osiągnąć, a poza tym nie do tego 
został stworzony ten samochód. To ma być zwinne autko, jak klasyczny 
hothatch MINI, jednak o większych gabarytach, bez utraty swojego cha-
rakteru i klimatu. I to właśnie MINI Countryman dostarcza. Miałem oka-
zję jeździć nim po wiejskich drogach w okolicy Frankfurtu nad Menem. 
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Przyznam się, że wielokrotnie przy zakrętach miałem satysfakcję z jego 
zwinności, dynamiki, a jednocześnie zgrabności. 

Siedząc w środku, czujemy spory komfort, za kierownicą jest naprawdę 
dużo miejsca. Także bagażnik tego samochodu jest spory, a tylna 
kanapa to miejsce głównie stworzone z myślą o dzieciach. Natomiast 
na zewnątrz nie przypomina on żadnego innego crossovera, czy jak kto 
woli, małego SUV-a. To wciąż duch MINI z charakterystycznymi dla niego 
elementami, oczywiście podążający też za nowoczesnością, chociażby 
w postaci świateł LED. 

W MINI Countryman SE świetne jest to, że mamy do czynienia z hybrydą 
plug-in. To sprawia, że ten samochód jest idealnym podmiejskim samo-
chodem. Jeśli będziemy korzystać tylko z napędu elektrycznego, to 
przejedziemy do 60 km i to nawet osiągając prędkości do 130 km/h 
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w trybie eMax. W trybie hybrydowym jesteśmy w stanie uzyskać bar-
dzo niskie spalanie. Może nie będzie to 2,0 l/100 km deklarowane przez 
producenta, ale średnie spalanie po wielu miesiącach użytkowania 
nie powinno przekroczyć 6 l/100 km. To czyni ten samochód ekono-
micznym, a jeśli tylko będziemy mieli możliwość, możemy uczynić go 
wręcz ekologicznym. Cicha jazda wyłącznie na silniku elektrycznym jest 
naprawdę przyjemna.

Ten samochód robi na mnie naprawdę dobre wrażenie pod względem 
stylistycznych smaczków także wewnątrz. Przyciski, będące małymi 
dźwigniami, są bardzo klimatyczne i nadają MINI wyjątkowego charak-
teru. Okrągłe miejsce na ekran centralny również jest jedyne w swoim 
rodzaju. Teraz doszły nowe cyfrowe zegary, które też są minimalistyczne 
i estetyczne. Estetyka tego samochodu to powód, dla którego go wybie-
ramy, a właściwie wybierają go klienci MINI. Jeśli Tobie się spodoba, to 
będziesz chciał go mieć w swoim garażu. 
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Gdybym dziś musiał podejmować 
decyzję o zakupie drugiego samo-
chodu do domu, to z pewnością MINI 
Countryman SE Plug-in Hybrid byłby 
w czołówce. Jest zgrabny, idealny na 
trasy, jakie pokonujemy drugim samo-
chodem, dynamiczny przy tych prędko-
ściach, którymi poruszamy się z naszych 
przedmieść do centrum. Dobre drugie 
auto przy rodzinie 2+1 z bagażnikiem, 
który nie ogranicza, a można też cza-
sami wybrać się nim w dłuższą podróż 
w sposób bezpieczny i komfortowy.

Od strony technologii mamy tu cieka-
wie ulokowaną ładowarkę indukcyjną. 
Ta znajduje się w schowku w podłokiet-
niku. Rozwiązanie wydaje się uciążliwe, 
jest jednak bezpieczne. Po pierwsze, 
nie będziemy mogli sięgać po telefon 
w czasie jazdy, zostajemy przy bez-
przewodowym CarPlay, po drugie, ten 
telefon nie wleci nam chociażby pod 
hamulec, co jest możliwe w innych 
pojazdach, gdzie miejsca na ładowanie 
indukcyjne są bardzo płytkie i uloko-
wane na froncie konsoli środkowej. 
Do systemowej nawigacji trzeba się 
przyzwyczaić, gdyż jest bardzo bogata 
graficznie, ale finalnie jest dobrą 
alternatywą dla nawigacji z naszego 
telefonu. W dodatku działa z ekranem 
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HUD, a to główny argument za tym, aby 
z niej korzystać. 

MINI Countryman ma wbudowany aktywny 
tempomat, niestety bez żadnych systemów 
półautonomicznej jazdy – trochę szkoda, 
podobnie jak braku kamer 360 stopni. Do 
tych rozwiązań zdążyłem się już przyzwy-
czaić i obecnie w samochodach mi tego bra-
kuje. Z drugiej strony przy takich gabarytach 
samochodu tylna kamera i czujniki parko-
wania na froncie są w zupełności wystar-
czające i odpowiednio ułatwiają codzienne 
użytkowanie pojazdu.

Przy zakupie MINI Countryman parametry 
techniczne pojazdu nie są wytycznymi, dla 
których go nabywamy. Podobnie zresztą 
jak cena. Samochód można nabyć wedle 
cennika od 187 950 PLN. Przy czym róż-
nego rodzaju opcje finansowania i zakupu 
sprawiają, że ta finalna cena będzie milsza 
dla portfela. MINI to przede wszystkim styl 
i wyjątkowy charakter. Ten samochód jest 
nie tylko autem, które w sposób wygodny 
dowiezie nas z punktu A do B, to także 
udany pojazd hybrydowy. MINI Country-
man będzie naszym kolejnym członkiem 
rodziny. To auto dla singla w dużym mieście, 
dla rodziny w dużym mieście korzystają-
cej rodzinnie z samochodu sporadycznie 
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albo wreszcie jako drugi samochód dla rodziny z przedmieść, także tych 
znacząco oddalonych. MINI wyraża indywidualny styl. Odpowiednio 
dobrane kolory nadwozia, stylistyka wnętrza i mamy samochód stwo-
rzony pod siebie. W dodatku z fajną mocą, napędem na 4 koła, opcją 
jazdy jedynie z napędem elektrycznym i niskim spalaniem.

Zgodnie z tym, co obiecuje producent, to miejska frajda i zew przygody 
w jednym. A o moich przemyśleniach związanych z jazdą po niemieckich 
drogach przeczytacie na imagazine.pl 
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Audi niedawno zaprezentowało swój drugi elektryczny SUV, a jest nim 
usportowiony e-tron w nadwoziu Sportback, z opadającą linią dachu. 
Znacznie ciekawsze są jednak rozwiązania „pod maską” – auto jest 
oszczędniejsze, ma przyzwoity zasięg i nie tylko zawiera najnowsze 
technologie, ale również zapowiada przyszłość marki.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi e-tron Sportback  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n Audi e-tron Sportback
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Technicznie
e-tron Sportback 55 quattro ma 4,9 m długości, 1,935 m szerokości i 1,616 m 
wysokości. Napędzany jest dwoma asynchronicznymi silnikami elektrycz-
nymi – po jednym na oś – które generują łącznie 265 kW (355 KM) oraz 561 
Nm (odpowiednio 300 kW/402 KM i 664 Nm w trybie boost). Pojazd przy-
spiesza do 100 km/h w 6,6 s (5,7 w trybie boost), a prędkość maksymalną 
ograniczono do 200 km/h (lub 6,8 s i 190 km/h w przypadku modelu 50). 
Za przeniesienie mocy na koła odpowiada legendarny już system Quattro. 
To wszystko pozwala mu osiągnąć do 442 km zasięgu według WLTP (342 
km w modelu e-tron Sportback 50 quattro).

Audi w modelu 55 zastosowało akumulator o pojemności 95 kWh, który 
jest aktywnie chłodzony, aby zapewnić mu optymalną temperaturę pracy 
(model 50 wyposażono w lżejszy o 120 kg akumulator 71 kWh). Przyjmuje 
do 150 kW podczas ładowania prądem stałym lub 11 kW prądem zmien-
nym (opcjonalnie można zamówić ładowarkę oferującą 22 kW). Pozwala 
to naładować samochód od 0 do 80% w niecałe 30 minut (w przypadku 
150 kW); model 50 oferuje ten sam czas ładowania, ale przyjmuje mak-
symalnie 120 kW. Dodatkowo oferowany jest system zarządzania energią 
w domu, aby przypadkiem ładowanie nie przeciążyło instalacji. Dla osób, 
które preferują ładowanie podczas podróży, oferowane są dwie usługi do 
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ładowania e-trona – myAudi Charging Service w wersji miejskiej i dla osób 
podróżujących po Europie. W ramach tej usługi otrzymujemy kartę, która 
działa z ponad 550 ładowarkami w Polsce oraz wspiera ponad 160 tys. 
ładowarek w Europie.

Ciekawostką jest zapowiadana przez Audi możliwość dostania się do 
modułu baterii, co pozwoli na wymianę uszkodzonych baterii w przyszło-
ści, bez konieczności wymiany całego modułu. Szczegóły w tym zakresie 
nie są jeszcze w pełni znane.

Miejsca w środku przewidziano dla 5 osób, a bagażnik oferuje od 615 do 
1665 l pojemności. Pod maską znalazł się dodatkowy schowek o pojem-
ności 60 l.

Zużycie prądu według testów WLTP wynosi od 21,9 do 26,3 kWh/100 
km w przypadku e-tron Sportback 50 oraz od 22,1 do 26 kWh/100 km 
w przypadku modelu 55. Zaznaczę również, że pompa ciepła, która 
szczególnie przydaje się w takim klimacie, jak nasz, jest montowana 
standardowo i nie wymaga dopłaty.
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Technologicznie
Najnowszy e-tron Sportback zawiera wszelkie 
udogodnienia znane z poprzednich modeli 
– jak chociażby z Q7 – w tym predykcyjny 
tempomat, standardowe pneumatyczne 
zawieszenie czy ekrany dotykowe z haptyką. 
Jest jednak kilka nowości…

Można zdecydować się na wirtualne lusterka, 
znane z e-trona, składające się z kamer i ekra-
nów. Muszę przyznać, że jest to technologia, 
która wymaga przyzwyczajenia, głównie ze 
względu na lokalizację ekranów. Dekady 
patrzenia w miejsce, gdzie znajdują się tra-
dycyjne lusterka, nie pomagają – teraz zoba-
czymy tam tylko kamery – i trzeba wzrok 
wytrenować, aby patrzeć niżej. Największą 
zaletą tego rozwiązania jest jednak wyraźnie 
zmniejszony współczynnik oporu powietrza.

Największą innowacją tego modelu są jed-
nak cyfrowe reflektory diodowe Matrix. 
e-tron Sportback jest pierwszym seryjnie 
produkowanym samochodem wyposażonym 
w tę technologię. Światło z tych reflektorów 
pochodzi z podzielonych na bardzo małe 
piksele diod, dzięki technologii DMD (Digital 
Micromirror Device; cyfrowa matryca z mikro-
zwierciadeł). Około miliona tych mikrozwier-
ciadeł, których krawędzie mają długość kilku 
setnych milimetra, sterowane jest przez 
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specjalny układ scalony. Można nimi manipulować za pomocą pól elek-
trostatycznych, a każde z nich można poruszyć nawet do 5000 razy na 
sekundę. Światło w ten sposób jest albo precyzyjnie kierowane na drogę, 
albo pochłaniane przez absorber w reflektorze, co pozwala bardzo na 
pełną kontrolę oświetlanego obszaru przed samochodem.

Ciekawym demo tej technologii jest możliwość wykorzystania reflektorów 
jako rzutników animacji na ścianę czy ulicę podczas zamykania albo otwie-
rania samochodu. Ten krótki koncert można konfigurować – Audi przygo-
towało dla użytkowników kilka kompozycji, spośród których mogą wybrać 
swoje ulubione. Ważniejsze są jednak zastosowania praktyczne…

Reflektory podczas jazdy nocą „rysują” na nawierzchni „ślady opon” przed 
nami, dzięki czemu wiemy, gdzie nasz samochód będzie się za chwilę znaj-
dował względem pasów na jezdni. Robi to poprzez selektywne wycinanie 
wąskich pasów na „dywanie światła”, jak to określa Audi.

Znacznie ciekawszym zastosowaniem jest jednak system wykrywania pie-
szych. Jeśli kamera termowizyjna rozpozna osobę lub zwierzę, to mikro-
zwierciadła zaczną precyzyjnie mrugać, idealnie oświetlając tylko tę osobę 
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(lub zwierzę), dzięki czemu kierowca będzie 
mógł ją precyzyjnie zlokalizować na drodze. To 
pierwsze naprawdę sensowne wykorzystanie 
asystenta jazdy nocą, jakie widziałem.

System hamulcowy i rekuperacji, podobnie jak 
w innych markach, działa wspólnie. Sama reku-
peracja ma trzy stopnie pracy (osobiście lubię 
tę najmocniejszą) i dzięki niej aż 30% zasięgu 
pochodzi z możliwości odzyskania energii. Nie-
zależnie od ustawionego trybu, jeśli zaczniemy 
hamować pedałem, to dopóki nie przekro-
czymy siły 0,3 g, to fizyczne hamulce nie są 
załączane – wykorzystujemy tylko rekuperację 
do spowalniania auta. Dopiero powyżej 0,3 g 
klocki się zaciskają na tarczach.

A jak to jeździ?
Po paru pierwszych metrach, po ustawieniu 
wszystkiego w trybie dynamic, byłem lekko 
zawiedziony i dopiero po chwili zrozumiałem, 
gdzie popełniłem błąd. e-tron Sportback, 
podobnie jak inne modele marki, wyposażony 
jest w Audi Drive Select, gdzie możemy usta-
wić zachowanie poszczególnych elementów 
samochodu. Szybko wizyta w menu Individual 
i nastawienie zawieszenia na sportowe, pedału 
gazu na sportowy oraz przestawienie układu 
kierowniczego na tryb komfortowy rozwiązały 
moje problemy. W takiej konfiguracji auto 
sprawia bardzo podobne wrażenie podczas 
jazdy do tradycyjnych SUV-ów Audi i jedno-
cześnie spełnia moje oczekiwania. Jest wystar-
czająco komfortowo (w sport), a jednocześnie 
czuję, co dzieje się pod kołami samochodu 
(można się odizolować w trybie komfort), 
dzięki czemu wiem, w którą stronę samochód 
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podąża i jak się zachowa. Każdy oczywiście 
ma inne preferencje, a właśnie Drive Select 
pozwala dostosować e-trona Sportback do 
własnych oczekiwań.

Nowy usportowiony e-tron jest też pierw-
szym elektrykiem, jakim jeździłem, który nie 
przyspiesza jak rakieta kosmiczna. Rejon 6 
s do 100 km/h to więcej niż wystarczająco 
do codziennego, sprawnego poruszania się 
po mieście czy nawet poza nim. Nawet przy 
prędkościach trzycyfrowych auto ocho-
czo się rozpędza i osiągnięcie ogranicznika 
prędkości nie stanowi większego problemu, 
a wyprzedzanie innych pojazdów nie będzie 
stanowiło zagrożenia.

Musimy też pamiętać, że to duże i ciężkie 
auto, więc zapewnia sporą dozę komfortu 
aktywnego i pasywnego oraz więcej miejsca 
niż potrzeba. Nawet osoby o wzroście 2 m 
nie będą miały problemów z przestrzenią 
w tylnym rzędzie ani nad głową, ani przed 
kolanami.

Zawieszenie, jak już wspominałem, jest 
pneumatyczne i ma 76 mm zasięgu w pionie. 
Najniższe położenie osiąga dopiero powyżej 
120 km/h w warunkach autostradowych, aby 
dodatkowo obniżyć środek ciężkości, ale tryb 
offroad umożliwia mu pokonywanie przeszkód, 
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które szkoda byłoby nam pokonać we własnym pojeździe. Zapewniam Was 
jednak, że jeśli kiedyś nadejdzie apokalipsa zombie, to e-tronem Sportback 
powinniście móc bez problemów przemieszczać się bezdrożami.

Zużycie
Niestety nie miałem okazji sprawdzić, ile dokładnie prądu zużywa e-tron 
Sportback 55 quattro, ze względu na fakt, że nie użytkowałem go tak, jak-
bym to robił zazwyczaj. Krótkie przejazdy w trybie spokojnym jednak pod-
powiadają, że realnie, poruszając się bez nadmiernego pilnowania prawej 
stopy, powinno pozwolić na pokonanie rejonu 300 km, ale liczę, że będzie 
okazja na weryfikację tego w teście długoterminowym.

Ceny
e-tron Sportback 50 quattro zaczyna się od 319 700 PLN, ale realnie 
wydacie na niego ok. 360–390 tys. PLN, jak tylko zaczniecie odznaczać 
kolejne opcje, bez których nie możecie się obejść. Podpowiem jedynie, 
że nowy system reflektorów Matrix i kamery zamiast lusterek to dodat-
kowy koszt blisko 30 tys. PLN. Spodziewam się jednak, że wiele osób 
zainteresuje się e-tron S Sportback, a tutaj na powitanie zostawimy 426 
200 PLN, więc „sensowna” konfiguracja z najnowszymi bajerami będzie 
prawdopodobnie oscylowała w rejonie 500 tys. PLN.

Przyjemność, niestety, kosztuje.
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Audi e-tron S i e-tron S Sportback
e-tron w wersji S, w obu nadwoziach, wyposażono w trzy silniki elektryczne 
(dwa na tylnej osi). Zapewniają one do 370 kW (496 KM) i 973 Nm, co 
pozwala autom przyspieszyć do 100 km/h w 4,5 s. Również wyposażono je 
w baterię 95 kWh, która pozwala na pokonanie odpowiednio 360 lub 365 
km (WLTP). Te modele otrzymały nowy system Quattro, który podczas nor-
malnej jazdy napędza tylko oś tylną za pomocą dwóch silników. Przedni 
załącza się wtedy, gdy jest potrzebny. Ten układ silników dodatkowo 
pozwala na pełny rozkład momentu obrotowego pomiędzy tylnymi kołami 
bez stosowania mechanizmu różnicowego, a czas reakcji liczony jest teraz 
w milisekundach.

Ten układ, w trybie sport, pozwala na „uzyskanie wysokiego poziomu dyna-
miki poprzecznej”. Po ludzku oznacza to, że będziemy mogli nim driftować.
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Harley-Davidson to coś więcej niż marka. To sposób na życie. Inne 
spojrzenie na świat. Teraz proponują alternatywę dla swojej tradycji. 
Elektryczną. Zanim jednak przejdziecie do dalszej części tego artykułu, 
koniecznie włączcie sobie w tle utwór Stereophonics – Long Way 
Round, aby wprowadzić się w odpowiedni nastrój. Serio. Poczekam.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Harley-Davidson LiveWire – elektryk z bijącym sercem  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Harley-Davidson LiveWire 
– elektryk z bijącym sercem
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Long Way Up
Część z Was prawdopodobnie już oglądała 
pierwszych kilka odcinków nowego serialu na 
Apple TV+ – „Long Way Up”. Charley Boorman 
(„Excalibur”, „Deliverance”) i Obi-Wan Kenobi 
(znany też jako Ewan McGregor z „Trainspot-
ting”, „The Island” czy „Black Hawk Down”) 
przemierzają Ameryki, od południowego 
punktu Patagonii w Argentynie, przez Chile, 
Panamę i 11 innych krajów, do Los Angeles. 
Robią to na prototypach HD LiveWire, dosto-
sowanych do wymagań ich podróży. Towa-
rzyszy im Claudio na spalinowym HD-ku oraz 
ekipa filmowa na pokładzie dwóch prototy-
powych pick-upów od Rivian, czyli również 
elektrycznych.

Jak można się spodziewać, wycieczka o dłu-
gości 20 tys. km jest epicka, z zapierającymi 
dech w piersiach widokami.

Ten serial zbiegł się w czasie z moimi wła-
snymi testami HD LiveWire, więc moje odczu-
cia są oczywiście zabarwione marzeniami 
o pokonaniu tego typu trasy osobiście.

Trochę historii
Bardzo lubię motocykle, ale nie jako środek 
do zapewniania sobie ekstremalnych wrażeń, 
tylko jako środek do osiągnięcia celu, którym 
jest podróżowanie z mniejszą liczbą ograniczeń 
(w pewnym sensie), po mieście czy poza nim. 
W kwestii wygody skutery biją motocykle na 
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łeb. Mają automatyczne skrzynie biegów (które już trafiają do motocykli, ale 
„za moich czasów” ich nie było), większe bagażniki i są wygodniejsze. Ale chęć 
posiadania motocykla to sprawa serca, a nie głowy. Nigdy też nie przepada-
łem za supergłośnymi wydechami – to uciążliwość na dłuższą metę i m.in. 
dlatego mój GSR nigdy nie doczekał się Akrapovica. Kilka lat temu odstawi-
łem jednak „dwa kółka”, bo po prostu robiłem za mało kilometrów w sezonie 
i przestało to mieć sens. Może gdybym mieszkał w cieplejszym klimacie…

Elektrycznie
LiveWire wyposażono w 105-konny (116 Nm) silnik elektryczny, ale trzeba 
pamiętać, że w odróżnieniu od silników spalinowych, moc jest dostępna 
natychmiast, przyspieszenie jest stałe, a po maksymalnym odkręceniu 
manetki, ten 249 kg HD-ek przyspiesza do 100 km/h w 3 sekundy. Trudno 
go porównać do „tradycyjnego” motocykla, bo charakterystyka pracy cało-
ści jest zupełnie inna, ale jedno jest pewne – wrażeń nie zabraknie.

Silnik chłodzony jest cieczą, aby zapewnić mu optymalną temperaturę 
pracy, i podpięty jest do baterii litowo-jonowej o pojemności 15,5 kWh. 
Na pokładzie znajduje się dodatkowa 12 V bateria Li-ion, która m.in. bez-
przewodowo rozpoznaje obecność kluczyka. System RESS (Rechargeable 
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Energy Storage System), jak go Harley-Davidson nazwał, ma pięcioletnią 
gwarancję bez limitu kilometrów.

Motocykl można ładować albo z typowego gniazdka 240 V, które zapewni 
mu pełne ładowanie przez noc lub prądem stałym. Przyjmuje w rejonie 
50 kW, więc ładowanie od 0 do 80% trwa 40 minut, a pełne ładowanie 
– godzinę.

Harley-Davidson informuje, że w mieście przejedziemy do 235 km na jed-
nym ładowaniu, a na trasie do 153 km. W praktyce, przy moim stylu jazdy, 
wyświetlacz wskazywał mi maksymalny zasięg na poziomie 250 km. Nie-
stety nie testowałem go na trasie przy wyższych prędkościach. Realnie, 
biorąc pod uwagę, że ładowanie zajmować będzie około 40 min, to zasięg 
wydaje się wystarczający na spokojną wycieczkę, pod warunkiem, że na 
trasie znajdziemy ładowarki, co jest niestety trudne na terenie Polski.

Technologia
LiveWire wyposażono w H-D Connect, który zapewnia mu łączność z apli-
kacją na iPhone’a lub Android. Podstawowe funkcje dostępne są za darmo 
(nawigacja krok po kroku, planowanie tras, lokalizacje wydarzeń i serwisów), 
a reszta wymaga rocznej subskrypcji (pierwszy rok jest w cenie motocykla). 
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H-D Connect zawiera modem LTE, który łączy 
go z internetem, dzięki czemu można na bie-
żąco sprawdzać status obu baterii, lokalizować 
motocykl na mapie, otrzymywać ostrzeżenia 
o tym, że ktoś majstruje coś przy nim albo 
o tym, że motocykl zaczął się przemieszczać.

Kolorowy ekran dotykowy, który służy głównie 
jako wyświetlacz podczas jazdy, zawiera cały 
system menu do konfigurowania zachowania 
LiveWire. Wyświetla oczywiście podstawowe 
informacje, jak dostępny zasięg i stan baterii, 
liczbę przejechanych kilometrów, ale również 
umożliwia konfigurowanie czułości manetki (jej 
responsywność na odkręcanie), siły pracy sys-
temu rekuperacji energii (polecam na maksa!), 
trybu kontroli trakcji i wiele więcej.

LiveWire wyposażono w system kontroli trak-
cji C-TCS, który można całkowicie wyłączyć, 
ale gdy jest aktywny, to zapewnia panowanie 
nad motocyklem w każdych warunkach. Nie 
pozwala tylnemu kołu na poślizg, zarówno 
podczas przyspieszania, jak i hamowania, co 
ma szczególne znaczenie przy rekuperacji na 
śliskiej nawierzchni. C-TCS ogranicza też pod-
noszenie przedniego koła podczas przyspie-
szania (fani wheelie będą musieli wyłączyć 
ten system). Jest też system C-ABS, którego 
nie można wyłączyć.

Elektrycznego HD-ka wyposażono w kilka 
trybów jazdy – Sport, Trasa, Zasięg, Deszcz 

MOBILNOŚĆ 201



oraz trzy customowe, do zdefiniowania 
przez użytkownika. Każdy tryb zmienia 
zachowanie manetki, systemu C-TCS i reku-
peracji, dzięki czemu możemy dostosować 
zachowanie motocykla do własnych potrzeb 
oraz sytuacji na drodze.

Z sercem
Miałem kilkuletnią przerwę w jeździe na 
dwóch kółkach, więc żywiłem ogromne 
obawy przed pierwszą jazdą LiveWire’em. Nie 
dość, że to zdecydowanie cięższy motocykl, 
niż te, do których byłem przyzwyczajony, to 
miałem ogólne zastrzeżenia do swoich umie-
jętności – o ile mniej więcej wiem, co robię 
za kółkiem samochodu, to za kierownicą 
jednośladu niekoniecznie. Znam podstawowe 
zasady, ale mam nadal mało doświadczenia, 
nie potrafię jeździć „na kole”, robić stoppie, 
nie mówiąc już o jechaniu poślizgiem. Jak się 
jednak okazało, prowadzenie tego HD-ka jest 
jak jazda rowerem – dziecinnie prosta.

Najbardziej zaskakującym elementem 
doświadczenia było pierwsze zatrzymanie się 
na czerwonym świetle. LiveWire wtedy deli-
katnie pulsuje (wrażenie jest takie, jakby silnik 
na ułamek sekundy chciał ruszyć do przodu), 
dając nam znać, że jest włączony i gotowy do 
jazdy. Moją pierwszą myślą było to, że mimo że 
to elektryk, to nadal ma serce Harley-David-
sona, co potem potwierdziły kolejne dziesiątki 
kilometrów, które na nim zrobiłem.
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Jazda LiveWire’em to naprawdę czysta przyjemność, a motocykl elek-
tryczny, szczególnie w mieście, to spełnienie moich oczekiwań. Po 
pierwsze, moc jest dostępna zawsze i wszędzie, przyspieszenie jest stałe 
i ogromne, a rekuperacja powoduje, że nie trzeba nawet operować hamul-
cami. Po drugie, brzmi jak motocykl Batmana (Batpod z „Mrocznego 
Rycerza”), jak poinformowała mnie Iwona. To dodatkowo oznacza, że hałas 
silnika i wydechu podczas jazdy nie jest uciążliwy dla naszych uszu. Po 
trzecie, wygląda niesamowicie, niezależnie od koloru lakieru, na jaki się 
zdecydujecie. Uwielbiam też fakt, że gniazdo CCS do ładowania umiesz-
czone jest tam, gdzie tradycyjnie znajduje się korek do baku paliwa.

Niestety, LiveWire ma jedną wadę – kosztuje niemal 150 tys. PLN (z czego 
25% to dodatkowe cło nałożone na amerykańskie motocykle przez Unię 
Europejską, w odwecie za wojnę handlową Trumpa). Gdyby nie to cło, to 
kosztowałby zdecydowanie mniej, bo w rejonie 118 tys. PLN. Jeśli jednak 
Was stać na niego, to gorąco go polecam – właśnie trafił na moją listę 
marzeń do spełnienia (co prawdopodobnie nigdy się nie stanie).

Pozostaje mi gorąco podziękować Harley-Davidsonowi za kilka dni czystej 
przyjemności i życzyć Wam wszystkim, abyście mogli tego doświadczyć 
chociaż raz w życiu.
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Wiosna czy lato sprzyjają przemieszczaniu się na rowerze, ale jeździć można 
cały rok. Oczywiście jazda na rowerze przy -15°C i padającym śniegu jest raczej 
dla tych najwytrwalszych i zaprawionych rowerzystów, ale takiej zimy to dawno 
nie było. Przy odpowiednim przygotowaniu sprzętu i odpowiedniego ubioru 
w polskich warunkach rowerem można jeździć przez większość roku, rezygnując 
oczywiście w przypadku skrajnych warunków pogodowych. Jak więc przygotować 
rower, w tym także rower elektryczny, na zimę i jakim rowerem jeździć zimą?

Rower na zimęNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower na zimę  |  Napoleon Bryl
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Pandemia zmieniła nawyki transportowe większości z nas. Rowery podbiły 
miasta i drogi, stały się dla wielu osób codziennym środkiem transportu, 
nie tylko weekendowo-wycieczkowym. Służby odpowiedzialne za infra-
strukturę drogową korzystając z ustawy antycovidowej, zmieniają organi-
zację ruchu w dużych miastach, dodając na najpopularniejszych trasach 
pasy rowerowe lub DDR, które mają umożliwić zachowanie społecznego 
dystansu między rowerzystami. 

Wiosna czy lato sprzyjają przemieszczaniu się na rowerze, ale jeździć 
można cały rok. Oczywiście jazda na rowerze przy -15°C i padającym 
śniegu jest raczej dla tych najwytrwalszych i zaprawionych rowerzystów, 
ale takiej zimy to dawno nie było. Przy odpowiednim przygotowaniu 
sprzętu i odpowiedniego ubioru w polskich warunkach rowerem można 
jeździć przez większość roku, rezygnując oczywiście w przypadku skraj-
nych warunków pogodowych. Polskie jesień i zima bywają kapryśne; w tym 
roku może nie będzie zbyt dużo śniegu, ale deszcz, chlapa i wiatr pewnie 
dadzą się we znaki. 

Jak więc przygotować rower, w tym także rower elektryczny, na zimę 
i jakim rowerem jeździć zimą?

Po pierwsze – bezpieczeństwo
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Koła i opony
Sprawdźmy stan opon, nawet jeżeli poruszamy się głównie po mieście 
i na w miarę nowym rowerze. Może wymiana nie będzie konieczna, ale dla 
chcących zyskać większy komfort można się pokusić o zmianę na opony 
o grubszym bieżniku, najlepiej kostkowym. Są zresztą także dostępne 
opony zimowe, głównie dla rowerów miejskich. Jeżeli jeździmy na rowerze 
ze wspomaganiem elektrycznym, zwróćmy uwagę, czy opona jest do niego 
przeznaczona. Do „elektryków” zaleca się bowiem inne opony, ze względu 
na większe przyspieszenie i prędkości.

Poza tym zmniejszamy lekko ilość powietrza, w mieszczuchach, trekkingach, 
mtb (nie zalecam jeżdżenia zimą na szosowych oponach typu 20–23 C) do 
około 30–35 PSI (2,3 bara). Na trochę bardziej miękkich kołach będzie nam 
łatwiej zapanować nad rowerem w błocie, na mokrym i śniegu. Po sezonie 
letnim sprawdźmy, czy koło nie „bije”, czyli czy jest wycentrowane. Infra-
struktura rowerowa naszych miast, mimo ciągłej poprawy, nie jest najlepsza, 
dziury, wysokie krawężniki dają się we znaki kołom rowerów i nie tylko. 

Hamulce
Nic nam po dobrych oponach, jeżeli hamulce nie będą prawidłowo 
działały. We współczesnych modelach rowerów spotykamy kilka typów 
hamulców. 

W miejskich, tzw. holendrach, najczęściej spotykamy tzw. hamulce rolkowe. 
Ich największą zaletą jest to, że są praktycznie bezobsługowe i konserwacja 
sprowadza się do sprawdzenia linki, pancerza od niej i zajrzenia do serwisu 
raz na kilka sezonów w celu wymiany oleju. Niestety, nie ma rozwiązań 
idealnych; mają one za to dłuższą drogę hamowania i w kryzysowej sytuacji 

Przy odpowiednim przygotowaniu sprzętu i odpowiedniego 

ubioru w polskich warunkach rowerem można jeździć przez 

większość roku, rezygnując oczywiście w przypadku skrajnych 

warunków pogodowych.
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przy większej prędkości nie zatrzymają nas w miejscu. Jeżeli jeździmy roz-
ważnie i nie rozpędzamy się do prędkości wyścigowych, a do tego nie służą 
rowery miejskie, hamulce rolkowe spełniają swoją funkcję. 

Drugim, częściej spotykanym typem są szczękowe różnych rodzajów – naj-
częściej v-brake. Bez względu jednak na ten rodzaj musimy sprawdzić 
klocki hamulcowe, a może nawet wymienić na bardziej miękkie. Często 
materiały, z jakich są wykonane, twardnieją przy niskich temperaturach, 
co spowoduje większy poślizg na obręczy. Tak samo, jak przy rolkowych 
należy sprawdzić linki i pancerze, jeżeli mamy nieuszczelniane, warto się 
zastanowić nad wymianą na takie, żeby woda się nie dostawała. 

W niektórych rowerach, najczęściej w elektrycznych miejskich, można spo-
tkać hydrauliczne hamulce szczękowe. W nich możemy samodzielnie wyre-
gulować siłę śrubami w klamkach. Jeżeli to jest za mało, umówmy wizytę 
w serwisie. Będzie bezpieczniej i taniej, bo jeżeli uszkodzimy hamulec 
hydrauliczny, naprawa tania nie będzie. 

Trzecim typem są hamulce tarczowe. W przypadku mechanicznych spraw-
dzamy linki, pancerze, ewentualnie wymieniamy klocki, a w przypadku 
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hydraulicznych sprawdzamy klocki, wymieniamy, jeżeli jest taka koniecz-
ność, i podobnie jak ze szczękowymi hydraulicznymi, jeżeli nie mamy pew-
ności, czy wszystko jest OK, to lepiej złożyć wizytę w serwisie. 

Ze wszystkich wymienionych typów najmniej podatne na trudne warunki 
pogodowe, deszcz, śnieg, błoto itp. są pierwsze i ostatnie – rolkowe 
i hydrauliczne tarczowe. Rolkowe też mają najsłabszą siłę hamowania, 
w mieście wystarczają, chyba że jeździmy jak peleton Tour de France. Tar-
czowe hamują najmocniej i wymagają wyczucia, gwałtowne hamowanie 
może skończyć się niemiło. Pamiętajmy jednak, że stan podłoża ma zna-
czący wpływ na drogę hamowania i nie szarżujmy zbytnio po mokrej czy 
śliskiej nawierzchni. 

Napęd
Łańcuch albo pasek, zębatki, przerzutki – to one są zazwyczaj najbardziej 
narażone przy niekorzystnych warunkach. Napędy w rowerach miejskich 
najczęściej mają częściowe lub pełne osłony łańcucha, te drugie są najlep-
sze do codziennych dojazdów – zakryty łańcuch prawie nie łapie brudu, 
nie ubrudzimy też spodni. Razem z taką osłoną stosuje się przerzutki pla-
netarne, czyli zamknięte w piaście tylnego koła. W zależności od modelu 
mamy do dyspozycji od 3 do 11 biegów lub regulację bezstopniową. Zaletą 
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takiego rozwiązania jest jego bezobsługowość. Dwa razy do roku zdej-
mujemy osłonę łańcucha, sprawdzamy jego stan, czyścimy, smarujemy, 
zakładamy osłonę. W przypadku przerzutki sprawdzamy linki, pancerze, 
czy są odpowiednio naciągnięte, szczelne i nie mają śladów rdzy. Jeżeli 
biegi przeskakują – naciągamy odpowiednio linkę, ustawiając wskazany 
w instrukcji bieg na manetce i naciągając zaczep na końcu, żeby znaczniki 
na przerzutce zrównały się. Instrukcja regulacji jest prosta i do większości 
modeli dostępna na stronie producenta. Jeździmy do wiosny albo i dłużej, 
nie przejmując się napędem.

Jeżeli mamy jednak rower z zewnętrzną przerzutką (lub przerzutkami) 
i nieosłoniętym łańcuchem, konserwacja nie będzie taka prosta. Łańcuch, 
wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, będzie łapał piach, 
błoto, śnieg, wodę czy co tam spotykamy na drodze. 

Po pierwsze zatem czyścimy łańcuch, zębatki z przodu (tzw. blat), zębatki 
z tyłu (tzw. kasetę lub wolnobieg). Najlepiej użyć do tego specjalnego środka 
– usuwa on resztki smarów i innych zabrudzeń. Sprawdzamy stan zębatek, 
jeżeli są zbyt mocno wytarte, czeka nas wymiana, a z tym już lepiej udać się 
do serwisu. Jeżeli nie ma takiej konieczności, smarujemy łańcuch smarem 
typu zimowego – jest gęstszy, bardziej odporny na wodę, sól itp. Niestety, 
jego wadą jest to, że jest lepki i łapie dużo kurzu. W zależności od aury po 
jeździe w deszczu powinniśmy skontrolować stan napędu, czy nie przylepiło 
się zbyt dużo błota do łańcucha, zębatek, przerzutek i jeżeli trzeba je wyczy-
ścić, to najprościej to zrobić mokrą szmatką lub szczotką z miękkim włosem. 
Czyszczenie jest konieczne po jeździe w śniegu i zazwyczaj wymaga to rów-
nież smarowania najbardziej narażonych elementów. Sprawdzajmy dokład-
nie przerzutkę, sprężynę w niej i kółeczka w wózku, tam się zazwyczaj dość 
dużo śniegu czy błota zbiera. Niektórzy rowerzyści zakładają na zimę tańszy, 
gorszy napęd, żeby nie zniszczyć zbyt szybko tego lepszego. Uważam, że to 
raczej niepotrzebny zabieg, chyba że mamy w rowerze komplet przerzutek 

Sprawdźmy stan opon, nawet jeżeli poruszamy się głównie po 

mieście i na w miarę nowym rowerze.
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elektronicznych wartych kilka, kilkanaście 
tysięcy złotych. Wtedy i tak lepszym wyjściem 
będzie kupno „gorszego” zimowego roweru.

Nie zapominajmy też o sobie i innych uczest-
nikach ruchu. Błotniki! Może nie wyglądają 
idealnie, psują estetykę naszego jednośladu, 
ale jesienią i zimą naprawdę się przydają. 
Dojedziemy do pracy bez „pręgi”, czyli pasu 
błota na plecach i kurtce z przodu, nie ochla-
piemy innych uczestników ruchu i uchronimy 
częściowo rower, ramę od dodatkowej ilości 
wody, błota, śniegu. 

Elektryka
Wszystkie do tej pory podane porady dotyczą 
„mechaniki” i każdego roweru. Jeżeli jednak 
jeździmy na rowerze wspomaganym elektrycz-
nie, dojdzie nam jeszcze dbanie o elektronikę 
i baterię. Baterie nie lubią zimna, jeżeli trzy-
mamy rower pod chmurką albo na balkonie, 
stosujmy zasadę, że bateria idzie do domu. 
Gdy często i dużo parkujemy pod biurem, to 
lepiej wyciągajmy baterię i zabierajmy ze sobą, 
przechowując ją w suchym i ciepłym miejscu. 
Na mroźniejsze dni, w okolicach 0°C, dobrze 
jest się zaopatrzyć w neoprenowy pokrowiec 
na baterię, chroni ją trochę przed chłodem, 
szczególnie podczas dłuższych przejazdów. 
Pamiętajmy też o zdejmowaniu wyświetlacza, 
licznika w modelach, które to umożliwiają. 
Koniecznie sprawdźmy obudowę silnika 
w modelach ze wspomaganiem centralnym. 
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Jest to najniżej zawieszony element roweru i mógł zostać uszkodzony kamie-
niem, krawężnikiem itp. Pęknięcia umożliwią dostanie się tam wody, brudu, 
a tego może silnik nie przeżyć. 

Oświetlenie
Na koniec oczywista oczywistość, ale jeżdżąc dużo, odnoszę wrażenie, że 
nie dla wszystkich. Światła. Jesienią czy zimą wcześniej robi się ciemno, 
jeżdżenie bez oświetlenia to łamanie przepisów i stwarzanie poważnego 
zagrożenia dla siebie i innych, nawet jak jedziemy w mieście po wydzielo-
nej i oświetlonej DDR. Pamiętajmy o białej lampce z przodu i czerwonej 
z tyłu. Unikajmy małych jednodiodowych lampek z marketu za 5 PLN, choć 
i tak są lepsze niż brak światła w ogóle, ale one naprawdę nic nie dają. Za 
kilkanaście złotych można już kupić coś, co świeci w sposób widoczny, nas 
będzie widać i zobaczymy na czas dziurę w drodze. 

Rower w naszym klimacie, poza skrajnymi sytuacjami, jest pojazdem cało-
rocznym. Niestety, infrastruktura i jej stan nie zawsze umożliwia takie jego 
wykorzystywanie. Oczywiście, nie każdy będzie się czuł na siłach i miał 
możliwość jeździć cały rok, ale im więcej jeździmy, tym więcej wprawy 
nabieramy, a rower pozwala oderwać się na chwilę od biurek, klawiatur 
i rozruszać się. Na pewno jest coraz atrakcyjniejszą alternatywą w porusza-
niu się codziennym po mieście. 
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.) é

Szybkie szkice koncepcyjne
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Dopracowanie wybranego pomysłu
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Przygotować finalne pliki
17U 1hz 19 majkí
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27U 3hz Jutrok
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
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otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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NovaWOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Nova  |  Wojtek Pietrusiewicz

Panic, jeden z najlepszych deweloperów aplikacji dla Maca, niedawno 
odsłonił Nova. Ten program to następca Coda i jest ich nowym edyto-
rem tekstowym, natywnie stworzonym dla macOS (wymagany macOS 
10.14.4 lub nowszy). Wszystkim polecam udać się na ich stronę promu-
jącą aplikację, bo przeglądanie jej jest czystą przyjemnością (Panic two-
rzy genialne strony internetowe dla swoich produktów).

Nova ma wbudowane wsparcie dla CoffeeScript, CSS, Diff, ERB, Haml, 
HTML, INI, JavaScript, JSON, JSX, Less, Lua, Markdown, Perl, PHP, Python, 
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Ruby, Sass, SCSS, Smarty, SQL, TSX, TypeScript, XML i YAML. Edytor 
można też rozszerzyć, za pomocą natywnych rozszerzeń oraz wyko-
rzystując ich API. UI Nova oczywiście ma wsparcie dla motywów, dzięki 
czemu można skonfigurować jego wygląd pod własne potrzeby, a pro-
gram dodatkowo umożliwia korzystanie z Workflows, aby sprawniej 
weryfikować pisany kod. Jest też wsparcie dla Git oraz Panic Sync. Bar-
dzo ciekawa jest też polityka cenowa tej aplikacji. Nova kosztuje 99 USD 
i w tej cenie zawarto jeden rok uaktualnień i nowych funkcji. Jeśli macie 
Coda, to upgrade kosztuje 79 USD. Dodatkowo, jeśli chcecie przedłużać 
uaktualnienia Nova, to roczne wsparcie kosztuje 49 USD – można wyku-
pić uaktualnienie np. za dwa lata, aby otrzymać nowe zabawki i potem 
przestać płacić; do wyboru, do koloru. Użytkownicy, którzy kupili Coda 
po 1 marca 2020, kwalifikują się do darmowego upgrade’u do Nova.

Cena: 99 USD                 
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

(Prawie) Wszystko o iOS 14 i iPadOS 14  |  Wojtek Pietrusiewicz

Apple zaprezentowało najważniejsze nowości w iOS 14 podczas 
keynote’a otwierającego WWDC 2020, ale jak to tradycyjnie bywa, czas 
mieli tylko na prezentację wybranych funkcji. Pełna wersja iOS 14 oficjalnie 
zadebiutowała 16 września 2020 i wyjątkowo w tym roku nie towarzyszyły 
jej nowe modele iPhone’ów. Poniżej znajdziecie listę nowości w tegorocznej 
odsłownie iOS i iPadOS 14, ale niewykluczone, że nowe funkcje zostaną 
dodatne po debiucie iPhone’a 12.

(Prawie) Wszystko 
o iOS 14 i iPadOS 14
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

(Prawie) Wszystko o watchOS 7  |  Wojtek Pietrusiewicz

watchOS 7 jest w tym roku skromniejszy niż w 2019 i nawet odsłona 
Apple Watch Series 6 oraz SE nie wniosła zbyt wielu nowości. 
Jest jednak kilka ciekawych rzeczy, ale uważajcie – nowościom 
towarzyszą też bugi.

(Prawie) Wszystko  
o watchOS 7

WIĘCEJ NA IMAGAZINE.PL
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Król deskorolki jest niezmiennie ten sam – choć seria Tony Hawk's 
Pro Skater liczy sobie ponad 20 lat, nikomu nie udało się pobić jej 
ani pod względem grywalności, ani, tym bardziej, klimatu. Remake 
pierwszych dwóch odsłon, połączonych w jedną grę, ma wszystko, 
co w serii najlepsze, a do tego zręcznie wplata w rozgrywkę 
elementy z nowszych części.

Tony Hawk’s 
Pro Skater 1 + 2PAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2  |  Paweł Hać
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Z pierwszym THPS znam się dość słabo. Ukończyłem je na Nokii N-Gage 
QD jakieś 15 lat temu i choć nie była to najlepsza platforma do grania, to 
bawiłem się przy niej doskonale. Wrażenie robiło zwłaszcza to, że cał-
kiem rozbudowana gra w trójwymiarze działała dobrze na telefonie, który 
miałem zawsze ze sobą. Prawdopodobnie nie sięgnąłbym po nią, gdybym 
nie poznał wcześniej THPS2 w wersji na PC. To właśnie druga odsłona gry 
uważana jest dotąd za najlepszą, choć z pewnością nie była szczególnie 
przełomowa. Do rozgrywki wprowadziła manuale, czyli możliwość jazdy 
na dwóch kołach, co pozwalało znacznie wydłużyć kombinacje trików. 
THPS miało też świetnie zaprojektowane poziomy, zachęcające do różni-
cowania stylu rozgrywki i kombinowania, by dotrzeć do ukrytych taśm 
czy zebrać wszystkie litery słowa „SKATE”. Każde z zadań dało się wykonać 
w czasie nieprzekraczającym dwóch minut, co czyniło grę doskonałą na 
chwilę, choć nie sposób było z nią spędzić tak niewiele czasu naraz. Dzięki 
doskonałej muzyce, bardzo dobrej (jak na tamte czasy) oprawie graficz-
nej, animacjom i mnóstwie filmów miała niepowtarzalny klimat, który 
w kolejnych odsłonach stopniowo zanikał, by w Tony Hawk's Underground 
2 zbliżyć się niebezpiecznie do programu Jackass. Co prawda kilkakrotnie 
próbowano wskrzesić serię, jednak niechlubna, piąta odsłona, opatrzona 
dopiskiem „Pro Skater”, wydawała się ostatecznym potwierdzeniem, że nie 
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jest to dobry pomysł. Tymczasem kilka mie-
sięcy temu pojawił się zwiastun Tony Hawk's 
Pro Skater 1 + 2, a na początku września gra 
trafiła na dyski konsol wielu graczy. I bardzo 
dobrze, bo to remake doskonały.

Właśnie – remake, a nie remaster, bo twórcy 
nie poszli na łatwiznę i oprócz zebrania 
w jednej grze map, większości postaci 
i muzyki, rozszerzyli też znacznie możliwo-
ści gracza. Mamy tu więc mechanikę revert 
z THPS3, pozwalającą obrócić deskę po wylą-
dowaniu na rampie i przejść w ten sposób 
na przykład do manuala. Wprowadzono też 
tricki flatland, znane z THPS4 i późniejszych 
odsłon, przez co kombosy mogą być teraz 
znacznie bardziej skomplikowane i dłuższe. 
Owszem, rzutuje to na łatwość zdobywa-
nia punktów, ale wyzwania te nigdy nie 
były przesadnie trudne dla wprawionych 
graczy, a początkujący nie zniechęcą się, 
wykonując je szybciej. Nie ma za to bie-
gania bez deski i wspinania się na drabiny, 
ale poziomy zaprojektowano tak, że taka 
możliwość mogłaby zepsuć zabawę, zbyt 
mocno ułatwiając dostanie się w niektóre 
miejsca. Zmianie uległ też sposób rozwoju 
postaci – każdy skater zdobywa indywi-
dualnie punkty statystyk rozrzucone po 
mapach. Punkty można przyznawać dowol-
nie pomiędzy przejazdami i nic nie stoi na 
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przeszkodzie, by na jednej mapie przerzucić wszystkie w kierunku jazdy 
ulicznej, a na drugiej skupić się na umiejętnościach związanych z rampą. 
W grze nie zbieramy też gotówki – dostajemy ją za wykonywanie dodat-
kowych zadań, rejestrowanych podczas całej rozgrywki. Jest ich aż 714 
i to one stanowią największe wyzwanie w grze. Są całkowicie opcjonalne, 
nie uniemożliwiają odblokowania wszystkich map, ale już dają dostęp 
do ubrań czy desek, które początkowo są zablokowane. Po ukończeniu 
na 100% wszystkich map z obu odsłon gry wykonałem trochę ponad 50 
wyzwań, ale nie skupiałem się na nich – tyle wpadło podczas zwykłej 
zabawy w grze. Do pełnych 714 wciąż sporo brakuje, ale przy tak wysokiej 
niepowtarzalności przejazdów (a tym samym możliwości powtarzania 
etapów bez znudzenia – angielskie „replayability” dużo lepiej oddaje to, 
o co mi chodzi), ich ukończenie będzie tylko przyjemnością.

Rozgrywka serii THPS nigdy nie była przesadnie skomplikowana – na każ-
dym poziomie czeka nas wiele zadań do wykonania, po ukończeniu odpo-
wiedniej ich liczby uzyskujemy dostęp do kolejnej mapy. Od czasu do czasu 
trafiamy też na mistrzostwa z punktowanymi przejazdami i rywalizujemy 
o medale (wystarczy wykręcić odpowiednio dużo punktów i się przy tym 
za często nie wywracać, by zdobyć złoto). Oprócz zdobycia odpowiedniej 
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liczby punktów i zbierania przedmiotów wyzwania polegają też na wyko-
nywaniu określonych tricków we wskazanym miejscu, przeskakiwaniu nad 
przeszkodami bądź niszczeniu rzeczy (jak na przykład dzwonków w szkole). 
Pomimo prostych założeń wykonanie niektórych zadań jest bardzo trudne 
i wymaga doskonałego wyczucia postaci (oraz niezłych statystyk), począt-
kujący gracz, który nie miał wcześniej styczności z serią, może wręcz odbić 
się od zdobywania taśm na Venice Beach czy w szkole z THPS2. Weterani 
serii odczują natomiast niższy, względem oryginału, poziom trudności, ale 
wynika on tylko z możliwości łączenia tricków w dłuższe kombinacje. To 
właśnie dla nich przygotowano nowe wyzwania pokroju zdobywania kilku 
milionów punktów czy łączenia w jednym kombo czterech specjalnych tric-
ków różnego typu. Jazda na desce w THPS 1 + 2 jest dość łatwa – możemy 
skakać, robić flipy (czyli obracać deskę), graby (chwytać ją w powietrzu) 
i grindy (czyli ślizgać się po poręczach), łączyć je manualami i revertami, 
a także robić lipy (czyli tricki w miejscu, na krawędzi rampy). Autorom udało 

Intro jest zapowiedzią tego, jak wygląda cała gra – wydaje się 

znajoma, dostarcza tyle samo frajdy, ale ma też nowe elementy, 

które pasują do reszty.
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się wiernie przenieść model jazdy z THPS2, więc postać łatwo wyczuć. 
Można też zauważyć wpływ statystyk na jazdę danym skaterem, w miarę 
zdobywania punktów wyrównują się one, ale na początku warto wypró-
bować kilku, by dopasować go do swojego stylu jazdy. W grze spotykamy 
zarówno skaterów ze starych odsłon, jak i zupełnie nowe twarze współ-
czesnej deskorolki. Jest też prosty edytor własnej postaci, który może nie 
pozwala szczegółowo edytować twarzy, ale już daje dużą swobodę wyboru 
fryzury czy stroju. Ciuchów i desek mamy do wyboru mnóstwo, większość 
z nich odblokowujemy dzięki wyzwaniom.

Oprócz map i zadań z pierwszych dwóch odsłon serii w grze mamy też 
rozgrywkę sieciową i edytor poziomów. Multiplayer byłby świetnym 
dodatkiem, gdyby działał płynniej – każdemu przejazdowi towarzyszyły 
lagi, które utrudniały rozgrywkę. O ile kierowana przez nas postać reaguje 
zazwyczaj bez opóźnień, to już widoczni na ekranie pozostali gracze prze-
skakują wręcz z miejsca na miejsce. Rywalizacja wykorzystuje oczywiście 
mechaniki z trybu dla jednego gracza, w zależności od trybu zbieramy po 
prostu punkty za tricki, zdobywamy obiekty, wykonując na nich najdłuższą 
kombinację czy po prostu jeździmy bez żadnego konkretnego celu. Nie-
złym urozmaiceniem jest też edytor poziomów, który pozwala nie tylko 
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tworzyć lokalnie, ale też dzielić się swoimi dziełami z innymi graczami. Nie-
które udostępnione poziomy są naprawdę świetne, choć z uwagi na ogra-
niczenia edytora nie sposób tchnąć w nie klimat z oryginalnych map. Po 
Ghost of Tsushima wiem, że tryb zdjęć może być traktowany jako kolejny, 
solidny element gry, wciągający na wiele godzin. W THPS 1 + 2 nie zajmie za 
wiele czasu, bo go… nie ma. W tak widowiskowej grze jego brak jest szcze-
gólnie odczuwalny, nie ma też edytora powtórek (pozostaje posłużenie się 
narzędziami oferowanymi przez platformę, na której gramy).

Widząc spadający poziom kolejnych odsłon, podchodziłem do rema-
ke’u sceptycznie. Tymczasem już od intra poczułem się dokładnie tak, 
jak 20 lat temu, uruchamiając grę na PC. Z głośników ryknęło „Guerilla 
Radio” od Rage Against The Machine, a moim oczom ukazało się nagranie 
z Tonym Hawkiem, Rodney’em Mullenem czy Bobem Burnquistem, ale 
też z nowymi postaciami, występującymi w tej edycji. Intro jest zapowie-
dzią tego, jak wygląda cała gra – wydaje się znajoma, dostarcza tyle samo 
frajdy, ale ma też nowe elementy, które pasują do reszty. Twórcy zadbali 
o to, by oprócz wielu starych utworów na ścieżce dźwiękowej znalazły się 
też nowe, ale wszystkie pasują do tego, co dzieje się na ekranie. Poziomy 
mają ten sam układ, ale są znacznie ładniejsze i bogatsze w detale, gra 
obsługuje HDR i ma całkiem sporo efektownych efektów świetlnych. Jej 
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wygląd nie powala na kolana, ale jakość grafiki jest naprawdę dobra. Ani-
macje postaci zbudowano od nowa, stały się dużo bardziej naturalne, 
lepiej się też ze sobą łączą. Co bardziej istotne, rozgrywka jest płynna 
(ponoć nawet na bazowym PS4 mamy stałe 60 FPS, w co jestem skłonny 
uwierzyć), ponadto bardzo szybko się wczytuje. To ważne, bo niejedno-
krotnie restartujemy przejazd na samym początku, by wykręcić lepszy 
wynik. Pozostanie „w grze” ułatwia też stale grająca muzyka, utwory nie 
zmieniają się co przejazd.

O tym, ile godzin spędziłem z serią THPS, świadczy choćby to, że w rema-
ke’u mapy z obu odsłon ukończyłem w kilka godzin. Autorom udało się 
przenieść dużo więcej niż mapy, skaterów czy muzykę – Tony Hawk’s Pro 
Skater 1 + 2 ma klimat oryginału. To wyczyn porównywalny z pierwszą 
„900”, jaką w 1999 wykręcił Tony Hawk.
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Francuskie studio DONTNOD od lat pokazuje nam ciekawe 
i głębokie gry, poruszające trochę trudniejsze tematy w przystępnej 
formie. Ich najnowsza produkcja, Tell Me Why, nie odstępuje od 
reguły. Historia bliźniąt z Delos Crossing jest pełna wspomnień 
i czających się na ich skraju tajemnic.

Recenzja: Tell Me WhyANGELIKA BORUCKA
@Yzoja

Recenzja: Tell Me Why  |  Angelika Borucka
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Protagonistami naszej historii są Tyler i Alyson Ronan, bliźnięta, które 
spotykają się po dziesięciu latach życia osobno, by przygotować ich dom 
rodzinny do sprzedaży. Bohaterowie są młodzi, mają jedynie po 21 lat, a ich 
rozłąka spowodowana była pobytem Tylera w poprawczaku. Gdy dzieci 
miały zaledwie 11 lat, Tyler w samoobronie zabił swoją matkę i to właśnie 
nasza otwierająca scena – roztrzęsione dziecko w pokoju przesłuchań, 
opowiadające o mamie, która postanowiła je zabić, bo siostra ścięła mu 
włosy. Bo tak, Tyler jest trans i wtedy, w wieku 11 lat, postanowił mieć krót-
kie włosy.

Powrót do domu jest dla obojga bardzo trudnym doświadczeniem, 
powraca mnóstwo wspomnień, a i odnalezienie się w nowym-starym śro-
dowisku nie jest najprostsze.

Jak wygląda rozgrywka w Tell Me Why?
Jeśli mieliście już do czynienia z tytułami DONTNOD, np. Life Is Strange, 
nic Was tu nie zaskoczy. Ta narracyjna gra akcji daje nam do wyboru 
zazwyczaj dwie opcje dialogowe, a na decyzję mamy kilkanaście sekund, 
po których upływie jest aktywowana kolejna ścieżka, najbardziej bierna. 
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Podejmowane przez nas decyzje będą miały 
wpływ na rozwój historii i zasób informacji, 
który uda nam się zdobyć. Poruszając się 
po mapie (z perspektywy trzeciej osoby), 
będziemy też dokopywać się do wspomnień 
i porozumiewać „głosem”, czyli telepatią mię-
dzy bliźniakami. Gra wymagać będzie od nas 
wcielania się zarówno w Tylera, jak i Aly.

Sporo obiektów w grze można zobaczyć czy 
wejść z nimi w interakcje. Są też minigry, jak 
przeszukiwanie pudeł w archiwum czy łowie-
nie ryb, które będą od nas wymagać cierpli-
wości i zręczności. Nie brakuje też typowych 
dla gier przygodowych łamigłówek – jak 
układanie kabli w skrzynce z bezpiecznikami. 
Choć tu, w Tell Me Why, takie elementy dale-
kie są od cliché i stanowią bardziej ukłon 
w stronę klasyków gatunku.

Historia zapakowana jest w trzy rozdziały, po 
których zobaczymy podsumowania z wybo-
rami innych graczy w kluczowych kwestiach. 
Procentowe zostawienia pokazują, w której 
grupie się znaleźliśmy. Nie służy to niczemu 
innemu, jak tylko przedstawieniu, jak wypa-
damy na tle reszty graczy i, czasami, uświado-
mieniu nam, że coś się faktycznie dało zrobić 
inaczej. Na początku kolejnych rozdziałów 
zobaczymy bardzo ładne animacje, które 
mogą nam dopowiedzieć kawałki historii.
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Delos Crossing
Miejscem akcji jest małe miasteczko na Ala-
sce, gdzie wszyscy się znają. Alyson całe życie 
spędziła właśnie tam, przygarnięta po pamięt-
nym dniu przez lokalnego policjanta. Pracuje 
w sklepie, pod skrzydłami kobiety, która opie-
kowała się bliźniętami od małego. Tyler z kolei 
nie widział rodzinnego miasteczka przez 
dziesięć lat, które spędził w placówce zajmu-
jącej się trudną młodzieżą. Choć od osiem-
nastych urodzin mógł opuścić tamto miejsce, 
by spotkać się z siostrą, wciąż odwlekał tę 
chwilę. Pobyt w Firewood dał mu cel i pomógł 
się odnaleźć, szczególnie wśród wciąż tych 
samych twarzy. Spotkanie z Alyson w rodzin-
nych stronach wiązało się również z mnó-
stwem ludzi, dla których Aly miała siostrę.

Pojawiając się w miasteczku jako Tyler, usły-
szymy słowa otuchy, ale i również mniej przyja-
zne głosy. Nie obędzie się bez ludzi, którzy nie 
będą w stanie uznać korekty jego płci. Całość 
tego wątku jest przedstawiona naprawdę 
dobrze i ciekawie. Jeśli nie mieliście nigdy 
styczności z osobami trans, ta historia choć 
trochę pokaże Wam, że to nadal ludzie, tacy 
jak wszyscy.

Wrażenia
Tell Me Why to gra na kilkanaście godzin. 
Twórcy polecają, by po każdym odcinku 
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zrobić sobie dłuższą przerwę i to faktycznie ma sens. W grze dzieje się 
sporo, dobrze przeanalizować zdobyte informacje, by pomyśleć, jak powin-
niśmy rozegrać następne rozmowy. Dla kogo być miłym, dla kogo mniej 
i po czyjej stronie faktycznie jesteśmy.

Łamigłówki w grze bywają trudne, choć w interakcjach znajdziemy 
zarówno podpowiedzi, jak i bardziej brutalne rozwiązania – na przykład 
wyważenie drzwi. Większość ludzi pewnie nie sięgnie po tę opcję, ale 
dobrze, że jest. Lepiej tak niż szukać odpowiedzi w Google czy utknąć na 
kilkadziesiąt minut.

Kolejnym z elementów przypominających nam, że to gra przygodowa, 
będą przedmioty do zbierania. W tym przypadku to drewniane figurki, 
które przygotowywała mama bliźniaków. Każda z nich to postać z księgi 
bajek, zawierającej historie wymyślone przez tę trójkę. Opowieści te towa-
rzyszyć nam będą praktycznie przez całą rozgrywkę.
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Ogólnie, Tell Me Why to solidna historia, która może poruszyć każdego. 
Momentami mroczna, głównie słodko-gorzka opowieść nie stroni od 
zwrotów akcji i zaskoczeń. Ładna (choć nie zniewalająca) oprawa graficzna 
i samo tempo rozgrywki pozwolą nam poczuć się jak w interaktywnym fil-
mie. Pełno jest też gotowych już scenek, gdy po prostu śledzimy konkretną 
historię, która nie będzie wymagała od nas interakcji.

Więcej niż jedno zakończenie sprawia, że po przejściu gry będziemy chcieli 
wrócić. I to chyba najważniejsze. To nie historia na raz, to opowieść, w któ-
rej w wielu miejscach można zrobić coś inaczej i dojść do innego wyniku 
czy nawet rozwiązania.

Tell Me Why to gra na kilkanaście godzin. Twórcy polecają, by po 

każdym odcinku zrobić sobie dłuższą przerwę i to faktycznie ma 

sens. W grze dzieje się sporo, dobrze przeanalizować zdobyte infor-

macje, by pomyśleć, jak powinniśmy rozegrać następne rozmowy. 
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Obawy
Jednym z największych problemów tego tytułu będzie fakt, że to tytuł 
stworzony przy współpracy z Xbox Game Studios, czyli ukazał się jedynie 
na PC i Xbox One. O ile fani „zielonych” będą się z tego powodu cieszyć, 
o tyle wciąż będzie grupa odbiorców, która po ten tytuł nie sięgnie. Bo 
nie. Drugim powodem mógłby być fakt trans protagonisty, ale DONTNOD 
odrobiło pracę domową i chyba nawet najbardziej sceptyczni i uprzedzeni 
ludzie nie będą mieć z Tylerem problemu. Przed premierą gry i niedługo 
po niej twórcy wypuścili sporo materiałów, w których opowiadali o całym 
procesie powstawania gry. W filmach możemy obejrzeć wywiady z oso-
bami odpowiedzialnymi za scenariusz czy konsultantów, którzy doradzali, 
jak najlepiej przedstawić Tylera i jego relacje z otoczeniem.

Miejmy nadzieję, że gra ta wejdzie do kanonu, będzie bazą do tego, jak 
w grach (i popkulturze) powinno się prezentować osoby LGBT.

Jeśli chcecie sami zmierzyć się z Tell Me Why, wszystkie trzy rozdziały gry 
znajdziecie w Xbox Game Pass na konsoli oraz PC.
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Porady iOS 14
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Porady iOS 14  |  Wojtek Pietrusiewicz

Widgety w iOS 14 na iPhone

Chowanie ekranów domowych w iOS 14
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Widgetsmith - własne customowe widgety w iOS 14

Własny customowy motyw na ekranie domowym iPhone'a 
w iOS 14 za pomocą Shortcuts

PORADY 234

https://www.youtube.com/watch?v=_de52q2mjhE
https://www.youtube.com/watch?v=3oedJBhXlSA&t=23s


Dodawanie widżetów do 
ekranu początkowegoMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Chyba największą nowością w iOS 14 z punktu widzenia zwykłego 
użytkownika jest pojawienie się widżetów. Mogą one wyświetlać 
różne informacje lub na przykład uruchamiać akcje zapisane 
w Skrótach. Zastosowań jest bardzo wiele i pewnie z czasem nieraz 
się zdziwimy, do czego widżety będą mogły być wykorzystane.

Operacja jest bardzo 
prosta. Na początku 
musimy wejść w tryb 
Edycji ekranu początko-
wego poprzez przytrzy-
manie jakiejś ikony na 
ekranie do momentu, 
gdy pojawi się menu ze 
wspomnianą opcja.

Dodawanie widżetów do ekranu początkowego |  Maciej Skrzypczak

Zachodzi jednak pyta-
nie, jak w ogóle dodać 
widżety na ekran 
główny?
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W trybie edycji, 
w górnej części 
ekranu pojawi się 
przycisk +, który 
oczywiście dotykamy.

Poniżej sugerowanych 
widżetów znajdziemy 
listę wszystkich apli-
kacji, które oferują 
swoje widżety.

Pojawi nam się 
menu, gdzie na górze 
będziemy mieli suge-
rowane widżety do 
dodania.

Być może zastanawiacie się, jakie aplikacje z widżetami są godne polecenia? 
Oczywiście jest to kwestia gustu, ale ze swojej strony mogę polecić między 
innymi genialny klient serwisu Reddit – Apollo, który ma jeden z bogatszych 
zbiorów widżetów, od obserwowanych przez nas kanałów, po wyświetlane 
zdjęcia czy tapety z odpowiednich działów czy Calendars 5 z informacjami 
o nadchodzących wydarzeniach lub listą rzeczy do zrobienia.

PORADY 236

https://apps.apple.com/pl/app/apollo-for-reddit/id979274575?uo=4&at=11lHMT&l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/calendars-5-by-readdle/id697927927?uo=4&at=11lHMT&l=pl


ODKRYJ STRONĘ

.PL

http://imagazine.pl


Bitwa pomiędzy deweloperami a Apple trwa w najlepsze, a ja zupełnie 
nie rozumiem, o co w niej chodzi.

Wielka burza 
o Apple StoreKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Wielka burza o Apple Store  |  Kinga Ochendowska
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C
Czasem trzeba się przyznać do tego, że się czegoś nie rozumie. Dla-
tego właśnie z ręką na sercu mówię, że rozumiem, o co toczy się walka 
deweloperów. Znam argumenty obu stron, widzę emocje i gwałtowne 
reakcje, a pomimo to czuję, że na moich oczach odbywa się zaburzanie 
rzeczywistości.

Wyobraźmy sobie sklep, najlepiej supermarket, sprzedający bogatą gamę 
produktów – zarówno pod własną marką, jak i pochodzących od firm trze-
cich. Do tego sklepu przychodzi producent i domaga się, żeby natychmiast 
ustawiono mu w nim stoisko tak, by mógł oferować w tymże supermarke-
cie swoje konkurencyjne wyroby. Życzy sobie przy tym, żeby stoisko było 
nieodpłatne, oburza się na procent od sprzedaży i nazywa supermarket 
monopolistą. W rezultacie właściciel powinien utrzymywać sklep pro 
bono i oferować wszystkim możliwość zarabiania bez pobierania czynszu, 
czyli inwestować w czyjąś działalność i nie otrzymywać za to żadnego 
wynagrodzenia.

Apple oferuje bogatą gamę produktów, zarówno fizycznych, takich jak 
komputery, iPady i telefony, jak i elektronicznych – książki, muzykę, gry 
i programy. Aby to uczynić, stworzyło i utrzymuje platformę sprzedażową, 

pozwalającą producentom dotrzeć z towarem do 
klienta. Nie tylko ma własny sklep z książkami, 
muzyką i programami, ale również umożliwia innym 
sprzedawcom oferowanie swoich produktów. Zanim 
produkt zostanie dopuszczony do obrotu, przecho-
dzi kontrolę jakości, Apple utrzymuje pracowników 
i serwery, a wszystko po to, żeby dostarczyć użyt-
kownikom najwyższej klasy usługi. Rozumiem, że 30% 
procent, pobierane przez Apple od sprzedaży pro-
duktów to całkiem sporo, jednak coś musi zapłacić 
za miliardy darmowych programów, których dewelo-
perzy nie płacą ani grosza.

Problem pojawia się właśnie przypadku owych 
darmowych programów, za które nie obowiązuje 
opłata, a konkretnie „sklepów w sklepie”, czyli apli-
kacji, przy pomocy których deweloperzy dokonują 
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sprzedaży produktów w systemie wewnętrznych płatności. Produkty te są 
często konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych w innych sklepach 
Apple. Jest tak w przypadku Spotify, Amazona czy chociażby Audible. Sam 
„sklep”, będący programem podstawowym, jest oferowany za darmo, czyli 
nie podlega żadnym opłatom – te pobierane są za oferowane w aplikacji 
produkty. Dla mnie jest to praktyka zupełnie normalna – wykorzystuję 
czyjąś powierzchnię i zasoby, sprzedaję te same produkty, które ofero-
wane są w firmowym sklepie właściciela, więc płacę za możliwość dotarcia 
z nimi do potencjalnych klientów platformy. Tak mogłoby się zdawać, ale 
zakrzywiona rzeczywistość twierdzi co innego. Deweloperzy chcą zamiesz-
czać za darmo swoje „sklepy” oraz domagają się umożliwienia darmowej 
sprzedaży swoich produktów. Czyli korzystania z czyichś zasobów – serwe-
rów, obsługi i bazy klientów – jednocześnie nic za nie nie płacąc. Czy tylko 
mnie wydaje się to nielogiczne? Amazon oferuje swój sklep z książkami, 
stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla natywnego iBookStore i miałby 
robić to bez żadnych opłat za zakupy dokonane w systemie płatności 
wewnętrznych? Dla każdego normalnego biznesu byłoby to nie do pomy-
ślenia. Najwyraźniej internet ma na ten temat inne zdanie.

Sytuacja nie jest beznadziejna. Deweloperzy, którzy nie chcą płacić 
„haraczu” Apple, mogą oferować subskrypcje i produkty poprzez swoje 
strony www, omijając tym samym system płatności wewnętrznych. Robi 
to Amazon – z aplikacji Kindle nie można zakupić książek, ale można 
je w niej czytać. To samo dotyczy Audible – audiobooków można słu-
chać, ale nie kupować, nawet jeśli do zakupu chcemy użyć kredytów, nie 
gotówki. Z punktu widzenia konsumenta treści, jest to oczywiście nieco 
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niewygodne, ale nie odstraszające. Osobiście mam po prostu dwie aplika-
cje – główny program Audible i dodany do ekranu początkowego skrót do 
sklepu. Cały problem rozwiązany jest jednym dodatkowym kliknięciem. 
Oburzenie powoduje również fakt, że Apple nie pozwala na reklamowanie 
w aplikacji alternatywnych metod płatności, obchodzących zakupy w pro-
gramie. To również nie dziwi, zwłaszcza że ceny przez www są zazwyczaj 
niższe, nie zawierają bowiem opłaty od zakupu przez platformę Apple. 
Tylko tyle i aż tyle.

Ostatnim wielkim newsem jest wojna z Fortnite. Kuriozalnym dodam, bo 
samo Fortnite jest dalekie od etycznych rozwiązań. To gra, która żeruje na 
swoich użytkownikach w spektakularnym stylu. Miałam okazję obserwo-
wać, jakie sumy wydają zwłaszcza młodzi gracze na zakupy wewnątrz gry 
i muszę przyznać, że włos się jeży na głowie. Nie wyobrażałam sobie do 
tej pory, jak wiele ludzie są w stanie zapłacić za coś, co istnieje wyłącznie 
w przestrzeni wirtualnej. Gdyby chcieć wykorzystać wszystkie możliwe 
w grze opcje, kosztowałyby zapewne powyżej 20 tysięcy złotych. I to wła-
śnie ta firma, bezwzględnie wykorzystująca graczy, oburzyła się na Apple 
za pobieranie opłat od mikropłatności wewnątrz gry. W skrócie chcie-
liby udostępniać swoją aplikację na platformie Apple i pobierać miliony 
w wewnętrznych zakupach, nie uiszczając za to żadnych opłat. Jeśli istnieje 
kwintesencja chciwości (i nie jest nią podejście Fortnite) to nie wiem, co 
nią jest.

Apple nie jest doskonałe i jak każda firma koncentruje się na tym, co pod-
nosi jej wartość monetarną. Dokonując operacji na miliardach programów, 
popełnia błędy i dość często utrudnia życie deweloperom. Ale jedno-
cześnie umożliwia dotarcie do największej możliwej bazy potencjalnych 
klientów, co dla każdego sprzedawcy jest absolutnie kluczowe. 30% i nieco 
dyskomfortu to naprawdę niewielka cena za obecność w największym 
supermarkecie internetu.

Problem polega na tym, że internet stał się śmietnikiem bylejakości 
i taniości. A w zasadzie darmowości. Użytkownicy sieci przyzwyczaili się, że 
w internecie się nie płaci, chociaż towar wirtualny zyskał miano produktu 
i nikt nie kwestionuje, że za wykonaną płacę należy się zapłata. I że działa 
to w obie strony.
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W przypadku sklepów Apple obie strony wykonują pracę – Apple poprzez 
utrzymywanie platformy, w wielu jej aspektach i deweloperzy – wytwa-
rzając swoje programy. Zupełnie naturalne jest więc, że wszyscy powinni 
otrzymać za to wynagrodzenie. I nie ma tu znaczenia, jak wielką firmą 
jest Apple i ile jest warte. Sam fakt bycia wielkim graczem na rynku nie 
oznacza przymusu świadczenia darmowych usług. Robiąc to, każdy przed-
siębiorca szybko wypadłby z biznesu. Każdy dział firmy musi być przynaj-
mniej samowystarczalny, nie mówiąc już o przynoszeniu zysku. Jeśli staje 
się obciążeniem dla pozostałych działów, zagraża stabilności firmy. 

Jak wspomniałam na wstępie, nie rozumiem zaistniałej sytuacji. Zgadzam 
się z tym, że niektórym firmom udało się wynegocjować niższe stawki. 
Nie ma w tym nic dziwnego – mały producent nie dostanie tej samej 
oferty w supermarkecie, na jaką może liczyć rynkowy gigant. Ale nie ma 
w tym nic dziwnego, tak funkcjonuje biznes w świecie realnym, nie tylko 
w internecie.

Jednym okiem będę obserwować postęp rozprawy sądowej. Nie dla-
tego, że leży to w centrum moich zainteresowań, ale dlatego, że chciała-
bym zrozumieć. I przekonać się, jak bardzo jesteśmy w stanie zaburzyć 
rzeczywistość.

Apple lubię, Fortnite’a darzę niechęcią, głównie za praktyki, jakie stosuje 
w celu wyciągnięcia z graczy maksymalnych opłat. O ile dorośli ludzie 
ulegają manipulacji na własne życzenie, o tyle wykorzystywanie młodych 
wywołuje u mnie głęboki sprzeciw.

Nie ma więc raczej wątpliwości, po której stronie stoję.

Problem polega na tym, że internet stał się śmietnikiem byle-

jakości i taniości. A w zasadzie darmowości. Użytkownicy sieci 

przyzwyczaili się, że w internecie się nie płaci, chociaż towar 

wirtualny zyskał miano produktu i nikt nie kwestionuje, że za 

wykonaną płacę należy się zapłata. I że działa to w obie strony.
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Stało się. Po raz pierwszy w historii Apple we wrześniu nie zobaczyliśmy 
nowych modeli iPhone'ów. Są za to inne produkty, z których jeden już 
dziś ma na nasze życie większy wpływ niż nadgryziona słuchawka. Takie 
to mamy – przeźroczyste – czasy.

Apple ma przyszłość.     
Na nadgarstku?KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Apple ma przyszłość. Na nadgarstku?  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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P
Przeźroczystość
Apple Watch Series 6 trudno dziś wrzucać worka z napisem „Niespo-
dzianka!”, bo Apple już nas przyzwyczaiło do tego, że swój zegarek 
odświeża co rok. Tak więc i tym razem mamy szybszy procesor S6, lepsze 
zarządzanie baterią, szybsze ładowanie i wiele innych, technicznych detali, 
które redakcyjni koledzy skrzętnie opisali w tym wydaniu. U mnie będzie 
subiektywnie, ponieważ jak mawia Kinga: „Wszystko już powiedziano”.

Osobiście do Series 6 podchodzę jak do inwestycji, którą popełniam co 
dwa lata. Obecnie korzystam z Series 4 i gdyby nie fakt, że już nigdy wię-
cej nie chcę widzieć aluminiowej koperty na oczy, to nic temu modelowi 
nie brakuje. O co chodzi z kopertą? O jej wytrzymałość (podobnie jak 
szkła) w podstawowych modelach. Przy codziennym uprawianiu sportu 
(więcej niż jeden trening) i normalnym używaniu zegarka, nie jest on w sta-
nie wytrzymać u mnie bez rys dłużej niż miesiąc. A dbam o sprzęt wręcz 
maniakalnie. Cóż, życie.

W tym roku postawiłem na model Series 6 z kopertą ze stali nierdzew-
nej w nowym – grafitowym – odcieniu. W ofercie wciąż pozostała co 
prawda wersja Edition z tytanową kopertą, ale nie jest ona po pierwsze 
dostępna w Polsce, po drugie przekracza granicę rozsądku, jeśli chodzi 
o cenę. Dla wielu już wersja stalowa ją przekracza, ale tutaj każdy decy-
duje za siebie. Pozostając przy tematach kolorów, to nowe wersje alumi-
niowych kopert w Series 6 – PRODUCT(RED) oraz niebieska, może i są na 
pierwszy rzut oka „inne”, ale osobiście odradzam Wam ich wybieranie. 
Pisałem o tym na Twitterze w trakcie konferencji i zdania nie zmieniłem. 
Utrzymanie tych kopert w stanie idealnym będzie graniczyło z cudem. 

Apple Watch Series 6 trudno dziś wrzucać worka z napisem 

„Niespodzianka!”, bo Apple już nas przyzwyczaiło do tego, że 

swój zegarek odświeża co rok. Tak więc i tym razem mamy 

szybszy procesor S6, lepsze zarządzanie baterią, szybsze łado-

wanie i wiele innych, technicznych detali, które redakcyjni 

koledzy skrzętnie opisali w tym wydaniu. 
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Spodziewam się, że lakier będzie odchodził dokładnie tak samo, jak 
w przypadku iPhone'ów 8 PRODUCT(RED) czy modeli XR [korekta 
dementuje, korekta ma iPhone’a 8 czerwonego i nic korekcie nie odcho-
dzi – przyp. korekty]. Zobaczcie sobie w dowolnym markecie okolice 
ich portów Lighting [korekta popatrzyła i nic nie dostrzegła – przyp. 
korekty]. Dobranie pasującego do tych kolorów kopert paska, a do cało-
ści Waszej garderoby – cóż, pozostawię bez komentarza [korekta sko-
mentuje, że czerwony pasuje do wszystkiego – przyp. korekty].

Series 6 stawia mocno na zdrowie, bo całe Apple to 
właśnie w medycynie widzi spory wycinek swojej 
przyszłości. Apple Watch sam w sobie – jako smar-
twatch – nie był pierwszy, ale jako pierwszy pod-
szedł do tematu monitorowania zdrowia w sposób 
poważny. I wyznaczył poziom, którego konkurencja 
nie dogoniła po dziś dzień. EKG, monitorowanie 
natlenienia krwi, szereg czujników i najważniejsze, 
czyli watchOS – system, który to wszystko analizuje 
we współpracy z iOS. Konkurencja nie ma eko-
systemu i jakości oprogramowania, którym może 
pochwalić się Apple. Series 6 po raz kolejny udowad-
nia, że plan firmy dla tego produktu jest jasny, a jego 
realizacja konsekwentna.

Najważniejszy punkt w tej strategii to – przeźroczy-
stość. Bo widzicie, elektronika użytkowa w wydaniu 
Apple staje się coraz bardziej przeźroczysta. Air-

Pods, o których bardzo łatwo zapomnieć, gdy staną się elementem naszej 
codzienności. Apple Watch, który oprócz bycia po prostu zegarkiem, 
do tego modnym zegarkiem, dba o szereg spraw, o których nie myślimy 
w ciągu dnia. Możemy go jednak tak skonfigurować, aby na nie przeszka-
dzał, ale mimo to, robił swoją robotę, którą jest pomoc w codzienności. Tak, 
pewnie kiedyś zobaczymy okulary od Apple. Jestem tego prawie pewien.

SE
Produkt szyty na miarę dla osób początkujących, które chcą spróbować 
przygody z nosidłem od Apple. Albo w ogóle ze smartwatchem. Poziom 

EKG, monitorowanie natle-

nienia krwi, szereg czujni-

ków i najważniejsze, czyli 

watchOS – system, który to 

wszystko analizuje we współ-

pracy z iOS. Konkurencja 

nie ma ekosystemu i jakości 

oprogramowania, którym 

może pochwalić się Apple. 
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1299 PLN to naprawdę dobra cena, jak na to, co dostajemy. Oczywiście, 
kilku funkcji brakuje, ale umówmy się, że ciągle świecący się ekran czy EKG 
to nie są pierwsze wybory poczatkujących miłośników firmy z Cupertino.

Apple doskonale potrafi wyczuć potrzeby rynku i tak jak iPhone SE był 
i jest sprzedażowym hitem, tak Apple Watch SE również nim będzie. 
Zwłaszcza w tym i kolejnym kwartale fiskalnym, uzupełniając tymczasową 
lukę sprzedażową, spowodowaną opóźnioną premierą iPhone'ów 12 i sta-
nowiącym doskonały wręcz prezent gwiazdkowy. Brawo Apple, bo kolejny 
raz daliście dużo za względnie niedużo.

Apple doskonale potrafi wyczuć 

potrzeby rynku i tak jak iPhone 

SE był i jest sprzedażowym 

hitem, tak Apple Watch SE rów-

nież nim będzie.

SE zagości również u nas w domu, ponieważ Klaudia okazała się jego 
idealną grupą docelową. W kolejnych numerach dam znać, jak wygląda 
rozpoczęcie przygody z Apple Watchem w 2020 roku, przez świeżo upie-
czonego switchera (osoba, która przeszła na iOS z Androida). SE ma jesz-
cze jedno zastosowanie, o którym nieco później.

Zabiedzony, ze starym wyglądem zegarek kosztuje tylko 300 zł mniej niż 
genialny model SE i naprawdę trudno mi uzasadnić logicznie tę decyzję.

Paski kontra eko przyszłość Apple
Apple postawiło sobie za cel, że do 2030 roku firma będzie całkowicie 
neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. W skrócie – tak bardzo 
eko, jak tylko się da. Ekspertem w tej dziedzinie nigdy nie byłem i raczej 
nie będę, choć rozumiem, o co walczymy. Widzicie, problem z tym mam 
taki, że o ile wyrzucenie ładowarek z pudełek w przypadku nowych Apple 
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Watch oraz wkrótce iPhone'ów 12 jestem w stanie zrozumieć i popieram 
tak samo, jak kartonowe wytłoczki i ciągłą ewolucję drobiazgów w kie-
runku walki o Ziemię – o tyle ustawianie ceny biodegradowalnych pasków 
na poziomie 450 zł już nie.

Tak, wiem, (nie krzyczcie), że odzież eko także swoje kosztuje. Tak wiem, 
że to prawdopodobnie lepsza inwestycja niż kolejny gadżet. I tak nadal 
uważam, że to absurd, choć pleciona opaska Solo jest naprawdę śliczna 
i zapewne superwygodna. W ogóle opaski Solo to bardzo dobry ruch, acz-
kolwiek już sam sposób doboru ich rozmiaru ma w sobie pewien rozjazd 
całej strategii. Żyjemy w czasach AI, a Apple nawet nie daje na swoich stro-
nach opcji pomiaru nadgarstka z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywi-
stości. Daje za to plik, który musimy wydrukować, potem wyciąć z niego 
maleńki fragment, będący miarką i w końcu zacisnąć kawałek papieru na 
nadgarstku, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie dla nas odpowiedni. 
Możemy też dokonać pomiaru sami, miarką krawiecką, i podać wynik 
pomiaru w cm na stronie, a system sam podpowie nam, jaki rozmiar powin-
niśmy wybrać. W całym tym procesie brakuje mi jednak ducha Apple.

Wracając jeszcze na moment do celu Apple, to jako zwykły klient chciał-
bym lepiej zrozumieć, gdzie dokładnie i co w detalach Apple zmieniło, 
zmienia i zmieni, zanim w 2030 roku ktoś rzuci mi przed oczy hasło: 
Jesteśmy 100% eko! Dlaczego? Dlatego, że potrzeba wiedzy, a nie pustych 
haseł, aby coś faktycznie zmienić. Nie, nie liczę na to, że Tim Cook wyjdzie 
i powie publicznie: „Nasze produkty są tak dobre i tak wyprzedzające kon-
kurencję, że kupowanie nowego modelu częściej niż co trzy lata jest idio-
tyczne”. Choć to akurat byłaby prawda.

Widzicie, problem z tym mam taki, że o ile wyrzucenie ładowa-

rek z pudełek w przypadku nowych Apple Watch oraz wkrótce 

iPhone'ów 12 jestem w stanie zrozumieć i popieram tak samo, 

jak kartonowe wytłoczki i ciągłą ewolucję drobiazgów w kie-

runku walki o Ziemię – o tyle ustawianie ceny biodegradowal-

nych pasków na poziomie 450 zł już nie.
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Polska, rodzina i rewolucja, którą widzą nieliczni
Na koniec krótko o sprawie Polski, bo rzadko zdarza się, że nasz kraj trafia 
na listę krajów wspierających jakąś nową usługę od Apple. A tak się stało 
w przypadku Family Setup (Konfiguracja Rodzinna).

Skupcie się teraz. Family Setup to największa i najważniejsza nowość, 
którą zobaczyliśmy na tej konferencji! To także największy od lat prze-
łom, który może przynieść sporą rewolucję w skali świata. Od teraz dzieci 
i osoby starsze, będące członkami naszej rodziny (iCloud), mogą korzystać 
z Apple Watch LTE bez posiadania smartfona. Jakiegokolwiek smartfona. 
Sparowane z naszym urządzeniem zarządzającym zegarki mogą stanowić 
najtańszą formę kontaktu, kontroli i monitorowania ważnych parametrów 
zdrowotnych naszych najbliższych.

Zakup wersji z modem LTE to wydatek od 1449 PLN (w przypadku modelu 
SE). 1499 PLN za technologię, której nie oferują żadne tanie opaski moni-
torujące, a jednocześnie za urządzenie, które może być swego rodzaju 
intercomem. Genialny ruch ze strony Apple i kolejny powód, przez który 
model SE pobije wszelkie rekordy sprzedażowe w kwartale świątecznym. 
Wrócę do początku i tematu przeźroczystości. Zobaczcie, co robi Apple 
jedną zmianą oprogramowania. Sprawia, że produkt, który już do tej pory 
był niezauważalnym pomocnikiem, staje się dostępny dla wszystkich. Nie 
dla fanatyków, nie dla najbardziej zamożnych, ale dla wszystkich.

Od teraz dzieci i osoby starsze, będące członkami naszej 

rodziny (iCloud), mogą korzystać z Apple Watch LTE bez posia-

dania smartfona. Jakiegokolwiek smartfona. Sparowane 

z naszym urządzeniem zarządzającym zegarki mogą stanowić 

najtańszą formę kontaktu, kontroli i monitorowania ważnych 

parametrów zdrowotnych naszych najbliższych.
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Z każdym kolejnym krokiem zbliżamy się do końca 2020 roku i jak by 
na to nie spojrzeć, nie był to łatwy rok. COVID-19, Brexit, zaostrzenie 
konfliktu między USA a Chinami, krach na giełdach, BLM i związane 
z tym zamieszki w USA, przełożone imprezy sportowe… Czy ktoś (poza 
fanami NBA) w ogóle pamięta to, że w tym roku w tragicznym wypadku 
zginął Kobe Bryant?

Wielki resetKRZYSZTOF MORAWSKI

Wielki reset  |  Krzysztof Morawski
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Z
Zdecydowanie wiele się działo w tym dziwnym roku i pewnie jeszcze wiele 
się wydarzy, bowiem do końca zostało nam wciąż sporo czasu. Wszystkie 
te wydarzenia skutecznie zajmują pierwsze strony gazet i czołówki wiado-
mości w telewizji, przejmują nas i przykuwają uwagę. Niemniej w tle tego 
wszystkiego dzieje się coś równie ważnego, jak nie ważniejszego, i to coś, 
co dotknie bezpośrednio każdego z nas. 

Czy świat powinien ogłosić bankructwo? 
Chcący lub nie, wpadliśmy w spiralę zadłużenia, z której nie ma łatwego 
wyjścia. Statystyki są nieubłagane, stosunek długo narodowego do PKB 
większości krajów na świecie już dawno przekroczył bezpieczne normy 
i nic nie wskazuje na to, żeby miał się zmniejszać. 

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego jeśli stosunek długu do 
PKB danego kraju przekracza 90%, jest on technicznym bankrutem (w teo-
rii dług da się spłacić, ale jest to już bardzo mało prawdopodobne), jeśli 
natomiast jest wyższy niż 120%, nie ma realnych szans na spłacenie długu 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

COVID-19 jest oczywiście idealnym kozłem ofiarnym i powodem do dal-
szego zadłużenia się krajów, ale smutna prawda jest taka, że od lat świat 
żył na kredyt. Statystyki, jakie podałem powyżej, pochodzą bowiem 
z 2019 roku. Dla przykładu w samym tylko 2020 deficyt USA zwiększył się 
o kolejne 3 tryliony dolarów i nic nie wskazuje na to, by to był koniec. 
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Spadające stopy procentowe sprawiają, że coraz mniej opłacała się oszczę-
dzać i coraz łatwiej przychodzi wydawać. Pożyczaliśmy nie tylko my czy 
rządy, ale też i firmy. Rosnące zadłużenie korporacji sprawiło, że wiele 
molochów, będąc na skraju bankructwa, zaczęło prosić rządy o pomoc. Te 
oczywiście musiały pomóc… no bo jak to tak, za ich rządów tysiące ludzi 
miałoby zostać bez pracy? 

Tak więc banki centralne drukowały, a rządy pomagały i wszystko jakoś 
się kręciło. Do czasu, gdy jakiś geniusz wpadł na pomysł, że w związku 
z COVID-19 trzeba zamknąć gospodarkę całego świata. Tego nie wytrzyma 
żaden system, a ludziom nie można przecież zakazać pracy i jednocześnie 
zostawić ich bez środków do życia. Tak więc prasa drukarska banków cen-
tralnych ruszyła ze zdwojoną mocą.

Zwolennicy nowoczesnej teorii pieniądza (z ang. Modern Monetary Theory) 
zapewne zauważą, że duży deficyt tak naprawdę nie ma znaczenia, o ile 
dodruk pieniądza nie będzie powodował inflacji, a niskie stopy procen-
towe to właściwie dobra rzecz, bo zmniejszają koszty obsługi tego długu. 

Historia pokazała nam jednak, że życie nie jest takie proste, a z nadmier-
nych długów są tylko trzy drogi wyjścia:
1. zaciskanie pasa,
2. wojna,
3.  inflacja.
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O rozwiązaniu pierwszym możemy zapomnieć. W świecie, w którym 
przeciętnie +40% całego PKB danego kraju generowane jest bezpośred-
nio z wydatków rządowych (we Francji czy Belgii jest to ponad 50%), 
drastyczne ograniczenie wydatków czy zwiększenie stóp procentowych 
doprowadziłoby do olbrzymiego krachu gospodarczego, ten pociągnąłby 
za sobą bankructwa firm, masowe bezrobocie i ogólny chaos. 

źrodło: tradingeconomics.com

Wojna jest rozwiązaniem, w którym tak naprawdę nie ma wygranych, więc 
byłaby wyjściem ostatecznym. Zresztą w dzisiejszych czasach nie potrzeba 
nawet najeżdżać danego kraju. COVID-19 pokazał dobitnie, że każdy bio-
logicznie zmodyfikowany wirus czy nawet atak ekonomiczny na dany kraj 
byłby dużo bardziej skuteczny niż otwarty konflikt zbrojny.
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Pozostaje więc tylko inflacja. Inflacja jest czymś złym dla mnie czy dla Ciebie, 
ale nie dla rządu. Dla nadmiernie zadłużonych rządów jest bowiem czymś 
fantastycznym, bo to rodzaj podatku, którego nikt tak naprawdę nie widzi. 

Schemat działania jest bardzo prosty, choć dla większości osób zupełnie 
niezrozumiały. Źródło problemu leży bowiem w rozumieniu samej inflacji. 
Encyklopedyczna definicja słowa „inflacja” to: „proces wzrostu przecięt-
nego poziomu cen w gospodarce”. Tak statystyczny Kowalski rozumie wła-
śnie inflację. Rosnące ceny.

Niewiele osób rozumie jednak to, że rosnące ceny są tak naprawdę skut-
kiem spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Czyli w uproszczeniu 
można powiedzieć, że 10 PLN z dziś jest więcej warte niż 10 PLN za 10 lat. 

Pieniądz sam w sobie nie ma tak naprawdę żadnej wartości – jest tylko 
środkiem wymiany. Nauczyliśmy się przypisywać mu wartość, bo wiemy, 
co możemy kupić za te 100 PLN, które mamy w portfelu. 

W dużym uproszczeniu możemy więc przyjąć, że jeśli mam pewną bazę 
monetarną (ilość pieniędzy w obiegu), to rynek odpowiednio do tej bazy 
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dostosuje ceny różnych dóbr i usług. Im bardziej ograniczony jest pieniądz 
(im mniej go w gospodarce), tym większą relatywną wartość będzie przenosił. 

Dlatego właśnie samochód, który kiedyś kosztował 30 000 PLN, dziś 
potrafi kosztować 60 000 PLN. Poprzez dodruk pieniędzy rządy zmniej-

szają wartość, jaką one przenoszą. Twój dom, samo-
chód czy komputer z dziś nie jest więcej wart niż 
jego odpowiednik sprzed 10 lat. Tamten dom też był 
nowy 10 lat temu, tamto auto też było przełomowe 
jak na swoje czasy itd. Co więcej, w związku z postę-
pem technologicznym koszt produkcji tych rzeczy 
spada, więc w teorii powinny być one tańsze.

Houston, mamy problem
Smutna prawda jest taka, że inflacja prowadzi do 
zubożenia społeczeństwa, ponieważ ceny dóbr 
i usług najczęściej rosną dużo szybciej niż wypłaty. 
Dlatego właśnie pokolenia milenialsów czy Gen X 
coraz częściej (poniekąd z konieczności) uciekają się 
do ekonomii współdzielenia rzeczy, bowiem nabycie 
niektórych z nich staje się po prostu nierealne. 

W świecie, w którym nominalne stopy procen-
towe spadają do zera (a w niektórych krajach są już 
ujemne!), coraz mniej osób oszczędza czy inwestuje 
w tzw. bezpieczne aktywa, jakimi kiedyś były obli-
gacje rządowe. Dla przykładu na rynku japońskim 
od lat jedynym nabywcą rządowego długu jest… ich 
bank centralny. 

Innymi słowy, rząd kupuje sam swój dług i niestety gospodarka światowa 
dąży do tego samego. Musimy więc sobie zadać pytanie, czy pieniądze, 
które posiadam, niosą ze sobą tzw. ryzyko kontrahenta? Innymi słowy, czy 
możemy zaufać rządom w ich dążeniu do tego, by mieć silną walutę?

Jeśli zrozumiemy fakt, że w interesie rządu jest móc płacić jak najmniej-
sze odsetki od swojego długo, a najlepiej móc finansować go przez 
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stopniowy dodruk pieniądza, możemy śmiało założyć, że będziemy mieć 
do czynienia z inflacją, a więc nasze oszczędności będą systematycznie 
tracić na wartości. 

Oszczędzanie pieniędzy na lokatach bankowych czy inwestowanie w obli-
gacje rządowe nie ma sensu właśnie ze względu na niskie stopy procen-
towe. Nie zdziwiłbym się, gdyby w dającej się przewidzieć przyszłości 
rynek obligacji zniknął całkiem, bo jeśli jedynym nabywcą rządowych 
obligacji będzie sam rząd, to po co w ogóle odstawiać ten teatrzyk?

Przyszłość to UBI i socjalizm
Tu dochodzimy do sedna sprawy. Czy nam się to podoba, czy nie, świat jest 
globalny tak jak i jego gospodarka, a gospodarka światowa to kolos na gli-
nianych nogach. Lata złej polityki i kopania puszki z problemami dalej przed 
siebie doprowadziły nas do sytuacji bez wyjścia, a ta wymagać będzie resetu. 

Na styczeń 2021 roku zaplanowane zostało kolejne Światowe Forum Eko-
nomiczne. Zaproszeni goście debatować będą o koronawirusie, proble-
mach gospodarki, niepokojach społecznych, a główne hasło tej konferencji 
to „Wielki reset”.

Zasady gry trzeba zmienić, bowiem gracze stoją na przegranych pozycjach. 
Konsolidacja władzy i stopniowe przechodzenie z gospodarki wolnorynko-
wej do socjalizmu zostanie nam sprzedane pod przykrywką uniwersalnego 
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dochodu (z ang. Universal Basic Income), który zapewni nam godziwe prze-
życie, nawet jeśli nie będziemy pracować. 

Rządy, które doprowadziły nas do tego ślepego zaułka, w którym jeste-
śmy teraz, jako rycerz na białym koniu przyjadą, by nas uratować z tej 
patowej sytuacji. 

Co prawda, mniej osób pracujących to mniejsze podatki – czytaj „dochody”, 
no ale to nie problem, jeśli zmienimy tylko kilka przepisów i pozwolimy 
finansować ten dług z dodruku. 

In Bitcoin we trust
Skoro dodruk jest niezbędny, a zwiększenie bazy pieniądza to inflacja, 
powstaje najważniejsze z pytań: Co ja mogę zrobić z tym dziś, aby móc 
lepiej zabezpieczyć się przed tym, co może mnie czekać jutro?

Mówiąc krótko, edukować się. Na start polecałbym systematyczną lekturę 
independenttrader.pl i jakoszczedzacpieniadze.pl oraz książki „Finan-
sowy ninja” i „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. 

W świecie, w którym nie ma łatwych i bezpiecznych sposobów na prze-
chowanie wartości pieniądza, musimy sami stać się swoimi własnymi ban-
kami. Umieć mądrze oszczędzać, ale też i inwestować nasze środki. 

Osoby, które śledzą moje felietony na łamach iMagazine, wiedzą też, że 
jestem propagatorem kryptowalut. Powód tego jest prosty – Bitcoin jest 
dziś tym, czym złoto było w latach 70. 
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Gdy Richard Nixon w 1971 roku zniósł tzw. parytet złota (dolar wówczas był 
zabezpieczony złotem i nie można było go dodrukować bez zwiększenia 
rezerw złota), jego cena po prostu wystrzeliła w kosmos, rosnąc z 40 USD 
do 643 UD (w 1980), 1800 USD (w 2011), aż do 2000 USD w tym roku, a i to 
pewnie nie koniec.

Bitcoin jest odpowiedzią dzisiejszego, cyfrowego świata i wolnego rynku na 
politykę centralnych banków i ich ciągłego zwiększania podaży pieniądza. 
Dzięki swojemu ograniczonemu charakterowi (w historii ludzkości powsta-
nie tylko 21 milionów Bitcoinów) jest on idealnym sposobem na przecho-
wanie wartości naszych oszczędności w długiej perspektywie czasu. 

Ponieważ jest to relatywnie młody składnik aktywów, jak każda inna wcho-
dząca na rynek innowacyjna technologia, ma on swoje wzloty i upadki. 
W 2017 podczas bańki na Bitcoinie kosztował on blisko 20 000 USD, by 
potem spaść poniżej 4000 USD w roku 2018. Takie ruchy mogą przestraszyć.

Jeśli jednak popatrzymy na Bitcoina w dłuższej perspektywie, zoba-
czymy, że wartość jednego Bitcoina tak naprawdę systematycznie rośnie. 
Gdy w 2009 roku powstał pierwszy Bitcoin, kosztował on mniej niż 1 
USD, w 2013 roku za 1 Bitcoina musieliśmy zapłacić już około 100 USD, 
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w 2016 roku było to już ponad 400 USD, natomiast w 2019 roku (czyli po 
bańce i krachu) jego cena wahała się w przedziale 8–10 000 USD. 

Dziś jesteśmy na początku nowego cyklu wzrostowego, który według sza-
cunków różnych ekspertów może sprawić, że Bitcoin wzrośnie do ponad 
100 000 USD. 

źrodło: tradingview.com

Oczywiście nie ma takiej gwarancji, ale jeśli popatrzymy na to, co robią 
instytucje i bogaci inwestorzy, możemy zauważyć pewien schemat. 

Banki i instytucje finansowe, które jeszcze w 2017 roku nazywały krypto-
waluty oszustwem i piramidą finansową, dziś tworzą fundusze inwesty-
cyjne oparte właśnie o nie. Doskonałym przykładem tego jest Fidelity 
Investments (jedna z największych firm inwestycyjnych ma świecie, 
mająca blisko 2,5 tryliona dolarów w zarządzanych przez siebie akty-
wach). Niedawno wysłała ona list otwarty do swoich inwestorów, infor-
mując ich, że tworzy nowy fundusz do inwestowania w Bitcoina (źrodło).

Warren Buffett i jego Berkshire Hathaway sprzedało właśnie akcje ban-
ków i linii lotniczych, by zainwestować z największego na świecie wydo-
bywcę złota. 

Notowana na giełdzie firma MicroStrategy kupiła niedawno blisko 21,5 
tysiąca Bitcoinów, inwestując tym samym blisko 250 milionów dolarów ze 
swojego „funduszu zabezpieczającego przed inflacją” (źrodło).
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źrodło: twitter.com

Te przykłady można by mnożyć, a sam Bitcoin staje się powoli coraz 
powszechniej akceptowanym aktywem, notowanym już nawet na różnych 
giełdach. Nie należy się też martwić jego wysoką ceną, bowiem każdy z nas 
może w prosty sposób kupić ułamek Bitcoina, tzw. 1 Satoshi (od imienia 
twórcy) – to jedna stumilionowa część Bitcoina i kosztuje teraz mniej niż 1 
grosz. Innymi słowy, jak chcemy, możemy zainwestować w Bitcoina grube 
miliony albo kilkaset złotych. Decyzja należy do nas. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się wiecej o tym, czym są kryptowaluty i jak bez-
pieczenie w nie inwestować, polecam Ci mój darmowy kurs „7 rzeczy które 
musisz wiedzieć, zanim zaczniesz inwestować w kryptowaluty!”, który 
poprowadzi Cię krok po kroku, od założenia swojego pierwszego portfela do 
bezpiecznego inwestowania w kryptowaluty.

ekryptopia.com.pl

Każda inwestycja jest oczywiście obarczona ryzykiem, ale niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że nie robienie niczego również jest ryzykowne. 
Ryzykujemy bowiem, że to, co leży w naszym interesie, niekoniecznie musi 
pokrywać się z aktualną polityką rządów. Pierwszym krokiem jest zawsze 
edukacja, bowiem to ona pozwala nam zadawać lepsze pytania i podejmo-
wać rozważniejsze decyzje, które w efekcie dadzą nam lepszą przyszłość. 

Na zakończenie gratuluję Ci dotrwania do końca tego artykułu i życzę 
samych udanych inwestycji, a jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do kon-
taktu na Twitterze.
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https://www.etsy.com/shop/PawelJonca


Wchodząc na Netfliksa, znajdziemy na nim dosłownie wysyp 
programów i show kulinarnych. Nawet jeśli nie jest się świadomym 
ich liczby, wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę i zobaczymy, 
że równie dobrze mogłaby to być platforma tylko z tego typu 
programami. Do kilku próbowałem się przekonać, ale tylko jeden 
skradł moje serce.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Szefowie kuchni w akcji |  Jan Urbanowicz

Szefowie kuchni 
w akcji

Ocena iMagazine
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A może powinienem raczej powiedzieć „żołądek”? W 2014 roku do 
kin wszedł film „Szef”, który wyreżyserował oraz zagrał w nim główną 
rolę Jon Favreau. Był to projekt bardzo „intymny”, niskobudżetowy 
w porównaniu do jego dwóch poprzednich filmów o przygodach Iron 
Mana. To film ciepły, zabawny i niezwykle pyszny, bo oglądając go 
w kinie, co chwilę musiałem wycierać z fotela ślinkę, która ciekła mi od 
tego, co widziałem na ekranie. To historia o szefie kuchni jednej z lep-
szych restauracji w Los Angeles, który na skutek pewnych wydarzeń 
postanawia powrócić do korzeni i otwiera foodtruck. Towarzyszą mu 
jego przyjaciel i syn.

Przygotowując się do tego projektu, Jon Favreau nawiązał współpracę 
z kucharzem Royem Choi, który pomagał mu w nauce rozmaitych dań 
prezentowanych w filmie. Między nimi nawiązała się przyjaźń i kilka lat 
później powrócili ze wspólnym projektem, który można oglądać wła-
śnie na Netfliksie – szkoda, że samego „Szefa” nie.

„Szefowie kuchni w akcji” początkowo był programem, gdzie odtwa-
rzane były dania z filmu oraz rozmaite dania pokrewne. Tak przebie-
gała pierwsza część pierwszego sezonu. Pojawiały się w niej również 
osoby, które możemy znać z serii filmów Marvela. Kilka tygodni 
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później pojawiła się część druga, a po paru kolejnych miesiącach część 
trzecia. Wszystkie odcinki ogląda mi się niezwykle przyjemnie, czuć 
między prowadzącymi chemię, przepisy są ciekawe, a przy tym możemy 
poznać wiele ciekawych historii ze świata kuchni, a także filmu.

Kilka dni temu swoją premierę miała część pierwsza drugiego sezonu, 
która zawiera pięć odcinków. Pomimo tego, że w tamtym momen-
cie byłem na urlopie i chciałem poczekać z seansem do powrotu do 
domu, by móc obejrzeć wszystko na telewizorze w jak najlepszej jako-
ści, nie mogłem się powstrzymać i zrobiłem to, siedząc w mazurskim 
lesie. Oczywiście się nie zawiodłem. Nie raz się uśmiałem, zgłodniałem 
i zapisywałem, co z prezentowanych dań będę sam chciał wypróbować. 
Pomimo tego, że nie jest to program kulinarny z gotowymi przepisami, 
to wiele z nich jest w gruncie rzeczy niezwykle prosta i możliwa do 
odtworzenia bez problemów w domowych warunkach.

Teraz czekam na informację, kiedy pojawi się kolejna część – bo nie wie-
rzę, że się to nie stanie. Po obejrzeniu najnowszych odcinków najpraw-
dopodobniej zrobię sobie powtórkę wszystkich poprzednich – a później 
pójdę do kuchni gotować.
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O tym filmie było głośno. Niestety nie dlatego, że jest tak dobry 
(bądź tak zły), ale dlatego, że Netflix nie przemyślał jego promocji. Na 
szczęście ostatecznie sam film wyszedł ze wszystkiego obronną ręką 
i zdecydowanie warto go obejrzeć.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Gwiazdeczki  |  Jan Urbanowicz

Gwiazdeczki
Ocena iMagazine
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„Gwiazdeczki” (org. „Mignonnes”) to debiut reżyserski Maïmouna 
Doucouré, który bardzo spodobał się na festiwalach w Sundance 
i Berlinie. Dlatego też Netflix postanowił wykupić prawda do jego dys-
trybucji. Coś jednak poszło nie tak i od strony marketingowej zatrud-
niono chyba nie te osoby, co trzeba. Najpierw stworzono tragiczny 
plakat do filmu, który znacząco odbiegał od oryginalnego festiwalo-
wego, a później wypuszczono zwiastun, którego montaż sugerował, że 
jest to film o seksualizacji nieletnich. Nic bardziej mylnego.

Główną bohaterką filmu jest Amy, która żyje w biednej rodzinie 
z matką i młodszym bratem. W szkole się z niej śmieją i nie jest zbyt 
lubiana przez rówieśników. Dodatkowo ojciec zostawił matkę dla innej 
kobiety, a młoda dziewczyna musi zmagać się z przygotowaniami do 
swojej przyszłej roli w społeczności. Pewnego dnia spotyka na swo-
jej drodze grupę dziewczyn ze szkoły i widzi, że uczą się one układu 
tanecznego na konkurs. Wkrótce sama do nich dołącza, wraz z pomy-
słem na wygraną dzięki nowemu, bardziej wyzywającemu układowi.

„Gwiazdeczki” to film, który porusza wiele problemów, jakie mogą 
nękać dzisiejsze jedenastolatki (w takim wieku są bohaterki). Z tym, 
co widzimy na ekranie, mógł zmagać się każdy z nas: brak akceptacji 
w domu i szkole, odosobnienie, brak zrozumienia i wolnej ręki do reali-
zacji własnych marzeń. Być może robi to momentami w nieco szoku-
jący sposób, ale nie na tyle, by miał się jakoś szczególnie negatywnie 
wyróżniać na tle innych produkcji. Film opowiada o przekroczeniu 
pewnego wieku, który jest i był trudny chyba dla każdego z nas – kiedy 
to już nie jesteś dzieckiem, ale jeszcze nie nastolatkiem/ką i wszyscy 
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wciąż patrzą na Ciebie z góry. To przede wszystkim kino mocno festiwa-
lowe, które można poczuć całym sobą. Są tu świetne kreacje młodych 
dziewczyn, wspaniałe zdjęcia. Momentami reżyserka dotyka problemów 
może za mało subtelnie, ale jak na debiut to wszystko wyszło tu bardzo 
dobrze. Po zakończonym seansie nie ma więc poczucia zmarnowanego 
czasu lub tego, że można było coś zrobić lepiej.

Co do kwestii „seksualizacji dzieci”, to film jest bardzo dobrym komen-
tarzem do tego, jak zseksualizowany został cały przemysł rozrywkowy 
i w zasadzie świat. Młode dziewczyny, który zaczynają prezentować na 
scenie twearkowe pozy, nie robią tego, by nas zaszokować. Robią to, bo 
we wszystkich mediach widzą masę tego typu zachowań, a ludziom się 
to podoba i po prostu tym się kierowały. I to jest właśnie najsmutniejsze, 
że wielu z nas nie potrafi wytłumaczyć dzieciom, co jest w takim zacho-
waniu złego i dlatego one często nie boją się kopiować złych wzorców.
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Premiery streamingowe 
październik 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe październik 2020  |  Jan Urbanowicz

Mały świat 
Dokumentalny serial, który ukazuje małych bohaterów 
świata przyrody. W każdym odcinku Paul Rudd („Ant 
Man”), opowiada niezwykłe historie i przedstawia 
sposoby na przetrwanie najmniejszych zwierząt. Szykuje 
się niezwykła propozycja z pięknymi zdjęciami.

Premiera: 01.10      

David Attenborough: Życie na 
naszej planecie
Film opowiada historię życia na naszej planecie 
z punktu widzenia człowieka, który przez dekady 
przybliżał nam świat natury. David Attenborough 
odwiedził każdy kontynent, badając dzikie miejsca 
na Ziemi i dokumentując życie przeróżnych 
niesamowitych stworzeń. Film analizuje wyzwania, 
przed jakimi stoi nasza planeta i daje nadzieję 
przyszłym pokoleniom.

Premiera: 04.10      
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Proces Siódemki z Chicago 
Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej 
Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził 
się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. 
Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się 
Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby 
Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania 
zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego 
oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych 
w historii. Najnowszy film autora „Steve’a Jobsa” 
Aarona Sorkina.

Premiera: 16.10      

Dystans społeczny
Składająca się z ośmiu odcinków antologia 
„Dystans społeczny”, której akcja toczy się 
w pierwszych miesiącach pandemii COVID-
19, to poruszający obraz siły ludzkiego 
ducha w obliczu niepewności i izolacji. 
Każdy odcinek przedstawia wyjątkową 
opowieść o doświadczeniu przymusowej 
rozłąki spowodowanej nadzwyczajnymi 
okolicznościami oraz o konieczności polegania 
na zdobyczach techniki w celu podtrzymania 
kontaktu z najbliższymi. 

Premiera: 15.10         
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Myśleliście kiedyś o sobie, że macie „starą duszę”? Przyznam, że mi się 
zdarzyło kilka razy mieć takie przemyślenia, siedzieć w domu z nostalgią 
oglądając, jak kiedyś wyglądał świat, popijając przy tym wino.

Czasem warto zaryzykować  |  Maciej Szamowski

Czasem warto 
zaryzykować
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Kiedyś to były w końcu czasy, a teraz ich nie ma – te myśli prowadzą 
nas do punktu, w którym stwierdzamy, że nic nie ma sensu, wszystko już 
wymyślono i w sumie po co robić cokolwiek – kiedyś przecież było lepiej.

Takie myślenie absolutnie nie prowadzi nas donikąd, dlatego warto jest 
poszukać czegoś, co wyrwie nas z takiej sytuacji. W moim przypadku był 
to koncert Metalliki – „S&M2”, który możecie kupić na iTunes i obejrzeć 
w całkiem fajnej jakości. Jest to koncert, który jak w przypadku każdego 
nagrania tego zespołu jest zdecydowanie gorszy od pierwszej płyty (w opi-
nii psychofanów), dlatego sięgnąłem po niego z dużą rezerwą – w końcu 
wszędzie w internecie można przeczytać, że jest to koncert słaby i „S&M” 
oryginalne było zdecydowanie lepsze.

Usiadłem, nalałem sobie kieliszek wina i zrozumiałem – nigdy nie jest za 
późno, warto się starać i warto próbować. Trzeba być przy tym odważnym 
i tacy też są prawie 60-letni panowie z thrashmetalowego zespołu. Oni się 
nie boją, oni próbują ciągle czegoś nowego.

Już wiele zespołów grało w ten sposób – powielając schemat, grając po 
prostu z symfoniczną orkiestrą – Metallica zrobiła to inaczej, tworząc ze 
swojego show koncert symfoniczny, który ma wyraźny program. Można 
się zatem poczuć dokładnie tak, jakbyśmy poszli do filharmonii doświad-
czyć kolejnego koncertu z twórczością romantyków lub kompozytorów 
barokowych.

Dla mnie to było tak odkrywcze i tak niesamowite, że dało mi naprawdę 
do myślenia – skoro często mówimy, że ta płyta słaba, a tamta to już 

Usiadłem, nalałem sobie kieliszek wina i zrozumiałem – nigdy 

nie jest za późno, warto się starać i warto próbować. Trzeba 
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z thrashmetalowego zespołu. Oni się nie boją, oni próbują cią-
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była – w końcu wszystko wymyśliło 
Black Sabbath albo The Beatles, to 
może powinniśmy dać sobie szansę 
i jeszcze bardziej otworzyć nasze głowy 
i serca na nowe pomysły i spróbować 
dostrzec w sztuce intencję artysty, 
jego pomysł i wkład? Wtedy na pewno 
mamy większe szanse na to, że sztuka 
(jakakolwiek jej forma) przyniesie nam 
tonę radości.

A przecież o radość ze słuchania, oglą-
dania czy też czytania nam chodzi, 
prawda? Zrozumiałem też, że nigdy 
nie jest za późno dla artysty, że zawsze 
można zrobić coś lepiej, zawsze – nie-
zależnie od wieku możemy spróbo-
wać wymyślić coś nowego. Wena nie 
wybiera ludzi wyłącznie młodych 
– owszem, to młodzi zmieniają świat, 
ale „staruszkowie” też mogą mieć coś 
ciekawego do pokazania młodym.

Mówiąc krótko – miejmy otwarte serca 
i głowy, wpuszczajmy do nich dobro 
i starajmy się zrozumieć, że to, co nowe 
nie zawsze musi być gorsze, bardziej 
komercyjne i ogólnie zepsute. Czasem, 
nawet w dzisiejszym świecie, artyści 
potrafią podzielić się tym, co najlepsze, 
wykorzystując do tego nowocześniejsze 
narzędzia. Ale przecież w tym nie ma 
nic złego.
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iMagazine na Androidzie!
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Kotlety mielone z kaszą 
gryczaną i jabłkiemMAŁGORZATA ŁADA

Kotlety mielone z kaszą gryczaną i jabłkiem  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 400 g mięsa wieprzo-

wego, mielonego
• 4 czubate łyżki ugo-

towanej na sypko 
kaszy gryczanej

• 1 duże lub 2 mniejsze, 
kwaśne jabłka

• 3 jajka
• ¼ szklanki wody 

gazowanej
• ½ szklanki kaszy 

manny
• 1 średnia cebula
• 2 duże ząbki czosnku
• 1 czubata łyżeczka 

musztardy
• 1 łyżeczka słodkiej 

papryki
• sól, pieprz
• tłuszcz do smażenia 

(olej lub smalec, a jak 
kto lubi, może być 
też masło klarowane)

Mięso mielone i kaszę gryczaną wkładamy do sporej miski 
i wstępnie mieszamy. Cebulę i czosnek drobno siekamy, 
jabłko obieramy i ścieramy na tarce. Dodajemy wszystko do 
miski z mięsem. Lekko mieszamy i dodajemy po kolei jajka, 
sól, wodę gazowaną, kaszę manną, musztardę i przyprawy. 
Wszystko dokładnie wyrabiamy do momentu, aż masa się 
zrobi jednolita i sprężysta. Masę odstawiamy do lodówki na 
15–20 min, żeby „odpoczęła”. Następnie lekko przerabiamy 
i formujemy kotlety, można je obtoczyć w kaszy mannej, ale 
niekoniecznie.

Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, smażymy z obu stron na 
ładny, złoty kolor.

Podajemy z ziemniakami i surówką.

MAKOWA KUCHNIA 275



DOSTĘPNY NA

http://www.nexto.pl/e-prasa/imagazine_p125286.xml

	Okiem Pawła Jońcy
	Aktualności
	Mindf*ck  |  Kinga Ochendowska
	Garmin Road Challenge 2020 z licznikiem Garmin Edge 1030 Plus  |  Adalbert Freeman
	Bitwa o Maltę  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Nie pracujmy więcej, ale inaczej. Zupełnie inaczej!  |  Michał Śliwiński
	Lifestyle - Dominik Łada / Paweł Okopień
	Audio-Technica ATH-ANC300TW – izolacja przede wszystkim  |  Paweł Hać
	Sennheiser CX 400BT  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Samsung HW-Q950T – kompaktowe kino domowe w obudowie soundbara  |  Paweł Okopień
	Apple Watch Series 6 - recenzja  |  Wojtek Pietrusiewicz
	iPad Air (2020) – co nowego i porównanie do iPada Pro  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Samsung Galaxy Z Fold 2 – „składak” jeszcze lepszy  |  Dominik Łada
	Sony Xperia 1 II – do zdjęć, filmów i nie tylko  |  Maciej Skrzypczak
	Samsung Galaxy A71 – dobry plus  |  Paweł Hać
	Oppo Watch – wersja wersji nierówna  |  Paweł Hać
	Samsung Odyssey G7 – otoczony obrazem  |  Paweł Hać
	TP-Link Archer AX11000  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Logitech X56 H.O.T.A.S. dla Microsoft Flight Simulator 2020  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Podróż NOMADA  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Strefa HomeKit - Dominik Łada / Paweł Okopień
	TCL QLED C715 – nowy poziom w świecie telewizorów  |  Paweł Okopień
	Jedyny taki telewizor – Philips Performance 2020, czyli kolejna odsłona hitu  |  Paweł Okopień
	100-lat Mazdy  |  Dominik łada
	Do miasta i za miasto, czyli MINI Countryman SE, hybryda plug-in  |  Paweł Okopień
	Audi e-tron Sportback  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Harley-Davidson LiveWire – elektryk z bijącym sercem  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Rower na zimę  |  Napoleon Bryl
	Nova  |  Wojtek Pietrusiewicz
	(Prawie) Wszystko o iOS 14 i iPadOS 14  |  Wojtek Pietrusiewicz
	(Prawie) Wszystko o watchOS 7  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2  |  Paweł Hać
	Recenzja: Tell Me Why  |  Angelika Borucka
	Porady iOS 14  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Dodawanie widżetów do ekranu początkowego |  Maciej Skrzypczak
	Wielka burza o Apple Store  |  Kinga Ochendowska
	Apple ma przyszłość. Na nadgarstku?  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Wielki reset  |  Krzysztof Morawski
	Szefowie kuchni w akcji |  Jan Urbanowicz
	Gwiazdeczki  |  Jan Urbanowicz
	Premiery streamingowe październik 2020  |  Jan Urbanowicz
	Czasem warto zaryzykować  |  Maciej Szamowski
	Kotlety mielone z kaszą gryczaną i jabłkiem  |  Małgorzata Łada

