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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.

SŁUCHAWKI PI7 SĄ SYNONIMEM DOSKONAŁOŚCI. 24-BITOWA KONSTRUKCJA 
TRUE WIRELESS  Z QUALCOMM APTX™ ADAPTIVE I PODWÓJNYMI HYBRYDOWYMI 

PRZETWORNIKAMI URZEKA DETALICZNOŚCIĄ  I NATURALNOŚCIĄ BRZMIENIA. 
ADAPTACYJNY UKŁAD ANC AUTOMATYCZNIE ZAPEWNIA OPTYMALNY DŹWIĘK  

W KAŻDEJ SYTUACJI, A REWOLUCYJNE ETUI Z FUNKCJĄ RETRANSMISJI SYGNAŁU 
DŹWIĘKOWEGO MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ  Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM AUDIO, ABY PRZESYŁAĆ 

BEZPRZEWODOWO MUZYKĘ WPROST DO PI7.

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-true-wireless/bowers-wilkins-pi7.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=210428&utm_content=img-lp-full-page-pi7&utm_term=bowers-wilkins
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Witamy w rodzinie Denon Home: Denon Home Sound Bar 550. Zaprojektowany przez lidera w dziedzinie kina domowego.

Podkręć swoje wrażenia podczas oglądania telewizji dzięki ścieżkom dźwiękowym Dolby Atmos i DTS:X z jednego, kompaktowego soundbara. Ciesz się 

imponującymi parametrami akustycznymi uzyskanymi w oparciu o 110 lat innowacji w przetwarzaniu dźwięku. Soundbar synchronizuje się z innymi głośnikami 

bezprzewodowymi Denon Home i produktami z funkcjonalnością HEOS Built-in, aby odtwarzać muzykę w wysokiej rozdzielczości w całym domu.

POTĘŻNY DŹWIĘK 3D

Jak każdy Denon, także Denon Home Sound Bar 550 jest zbudowany tak, aby 
zapewnić najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku. Znajdziesz w nim zaawansowaną 
konstrukcję akustyczną, ekspercko dostrojone cyfrowe przetwarzanie sygnału  
i wysokiej klasy przetworniki. Soundbar ten oferuje wszystko, czego potrzebujesz 
do uzyskania doskonałego dźwięku przestrzennego 3D bez zajmowania zbyt wiele 
miejsca pod telewizorem. Dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu górny 
wyświetlacz zaświeci się, gdy tylko zbliżysz do niego dłoń.
Konfiguracja? Wystarczy podłączyć soundbar do telewizora za pomocą 
dostarczonego kabla HDMI, drugi do gniazdka elektrycznego i użyć aplikacji 
HEOS, aby skonfigurować Denon Home Sound Bar 550 w domowej sieci Wi-Fi.  
I już gotowe. Dzięki zapisanym w pamięci kodom większości wiodących pilotów 
telewizyjnych można łatwo sterować soundbarem za pomocą pilota posiadanego 
telewizora.

WZMOCNIJ SWOJE DOZNANIA

Opcjonalne głośniki Denon Home 150, 250, lub 350 (lub dowolny głośnik HEOS) 
mogą być wykorzystane jako bezprzewodowe, dedykowane głośniki tylnych 
kanałów, tworząc dynamiczny dźwięk przestrzenny Denon wokół Ciebie. Jeśli 
szukasz jeszcze więcej basu w swoim kinie domowym, podłącz bezprzewodowy 
subwoofer Denon DSW-1H.

CZAS NA ZMIANY. 
CZAS NA DENON.

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
WYŚMIENITYM DŹWIĘKIEM

www.denon.pl

DENON HOME 150.
Kwintesencja stylu w kompaktowej obudowie 
- głośnik bezprzewodowy do każdego 
pomieszczenia, nawet tych wilgotnych, jak 
kuchnia, czy łazienka. 

DENON HOME 250. 
Poznaj wielkie HiFi o małych rozmiarach.  
To głośnik do średnich i większych pomieszczeń, 
w których zaprezentuje imponującą  
scenę dźwiękową.

DENON HOME 350.
Słuchaj wspaniałego dźwięku w każdym, nawet 
najdalszym zakątku swojego domu. Ten flagowy 
głośnik ma moc i klasę do wypełnienia nawet 
największych pomieszczeń.

https://www.denon.com/pl-pl/denonhome#Home
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Ależ to była niesamowita prezentacja nowości 
Apple! Od jakiegoś czasu Apple uśpiło czy wręcz 
stłumiło, przynajmniej we mnie, oczekiwania co do 
kolejnych konferencji. Tradycyjnie, co impreza poja-
wiały się dziesiątki plotek, co może być „na 100%” 
pokazane, po czym na głowę wylewał się kubeł 
zimnej wody i było… jak zwykle, czyli pojawiał się 
jeden produkt, góra dwa, coś z softu i w sumie nic 
spektakularnego. Tego samego spodziewałem się 
i tym razem. Tymczasem… Szczękę z podłogi zbie-
ram do tej pory. Niesamowite tempo: przez 15 minut 
prezentacji już pokazano kilka ciekawych nowości. 
Perfekcyjna realizacja, interesujący, „żywi” i żywio-
łowi prowadzący. Nowe iPady Pro, nowe kolorowe 
iMaki, nowe Apple TV, AirTag (wreszcie!), nowy 
iPhone, nowości w podcastach, nowe akcesoria… 
O tym wszystkim piszemy w majowym numerze.

Ale oczywiście nie tylko o tym. W numerze znaj-
dziecie zajmujące książki, dwa świetne wywiady, 
super audio, Androidy, a nawet robota!

Zabierzcie nas ze sobą na majówkę – wieczorem 
będziecie mieć ciekawą lekturę!

Zapraszam do numeru!   Dominik Łada
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ONE CASE 
TO RULE THEM ALL

https://zgsklep.pl/search.php?text=series+mount


Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
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rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
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PERFEKCJA
I JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Soundbar Creative Stage to system dźwiękowy 2.1, który składa się z listwy dźwiękowej z dwoma dwuzakresowymi 
przetwornikami i subwooferem. Tony niskie są mocne, czyste i wyjątkowo głębokie - odpowiada za nie 40W głośnik 
subwoofera. Za średnie i wysokie zakresy odpowiadają dwa 20W przetworniki o zoptymalizowanej charakterystyce, które 
dają nam szeroką i wyjątkowo bogatą scenę dźwięku. Moc całego zestawu to 80W w RMS i 160W mocy szczytowej.

Konstrukcja zestawu została tak zaprojektowana by nie zajmowała wiele miejsca pod monitorem lub telewizorem.
W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterownia z funkcją predefiniowanych ustawień EQ dla trybów filmu, muzyki, 
koncertu i gier oraz zestaw do montażu ściennego soundbara. Zestaw oferuje szereg opcji połączeń: Bluetooth, wejście 
AUX, wejście optyczne, złącze HDMI z funkcją TV ARC, port USB z samodzielnym odtwarzaczem MP3. Creative Stage to 
wyjątkowo udana konstrukcja, bardzo dobrze przyjęta przez rynek o czym świadczą opinie i recenzje użytkowników.

dostępne w sklepach:

https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/glosniki-komputerowe/soundbar-bezprzewodowy-stage-2-1-z-subwooforem


Zobacz wydania specjalne 
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Aktualizacja macOS Big Sur 
do wersji 11.3

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do 
wersji 14.5

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 14.5

Czytaj dalej....

Aktualności
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Aktualizacja tvOS do 
wersji 14.5

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do 
wersji 7.4

Czytaj dalej....

Nowe języki Voice 
Control w iOS 14.5

Czytaj dalej....
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Nowy wygaszacz ekranu 
od Apple – Hello!

Czytaj dalej....

Apple Podcast i płatne 
subskrypcje – wszystko co 
wiemy

Czytaj dalej....

Nowa klawiatura Magic 
Keyboard nie zadziała
z iPadem Pro (M1)

Czytaj dalej....
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Nowy pilot Apple Siri 
Remote dostępny osobno 
(wraz z AppleCare+)

Czytaj dalej....

Zgubiony AirTag można 
odczytać na dowolnym 
iPhone lub urządzeniu 
z systemem Android (NFC)

Czytaj dalej....
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Bowers & Wilkins prezentuje słuchawki True Wireless, PI7 i PI5. Te całkowi-
cie nowe modele zostały zaprojektowane z myślą o dostarczaniu dźwięku 
True Sound w każdym miejscu.

Słuchawki douszne True Wireless (TWS) cieszą się rosnącą popularnością, 
ale większość obecnie dostępnych konstrukcji jest w istocie kompromisem, 
który jakość dźwięku przeciwstawia bezprzewodowej wygodzie. Bowers & 
Wilkins od zawsze uważał, że problem ten musi zostać rozwiązany, zanim 
swoją ofertę wzbogaci o autorskie słuchawki TWS.

Teraz, po długim okresie rozwoju, Bowers & Wilkins z dumą prezentuje 
dwa nowe modele, które wprowadzają słynną jakość dźwięku, True Sound, 
do klasy słuchawek dousznych True Wireless. Obie nowości, zarówno PI7, 
jak i PI5, oferują brzmienie, którego miłośnicy muzyki oczekują od pro-
duktów Bowers & Wilkins. Całości dopełniają szeroka gama inteligentnych 
i użytecznych funkcji, wyjątkowa jakość dźwięku podczas rozmów telefo-
nicznych i piękne, luksusowe wzornictwo. 

Bowers & Wilkins PI7 i PI5

AKTUALNOŚCI 18



• Brytyjski specjalista premium audio wprowadza dwa najnowocześniejsze 
modele dousznych słuchawek True Wireless, zaprojektowane z myślą 
o wysokiej jakości dźwięku. 

• Słuchawki True Wireless PI7 i PI5 zapewniają niezrównaną jakość dźwięku 
high-res, której audiofile i miłośnicy muzyki oczekują od produktów 
Bowers & Wilkins. 

• Wiodąca w branży jakość dźwięku, wciągająca adaptacyjna redukcja 
hałasu, intuicyjna bezprzewodowa transmisja dźwięku i bezprzewodowe 
ładowanie zapewniają korzyści podczas słuchania poza domem. 

• Stworzone przez ten sam zespół, który opracował  kolumny głośnikowe 
Bowers & Wilkins z serii 800 Diamond, wykorzystywane m.in. w Abbey 
Road Studios. 

• PI7 i PI5 dostępne będą od 21 kwietnia 2021 r. 

PI7 - nowe, wyznaczające poziom odniesienia słu-
chawki True Wireless firmy Bowers & Wilkins
PI7 jest flagową konstrukcją. Model ten obsługuje bezprzewodową transmi-
sję Qualcomm® aptX™ Adaptive z kompatybilnych urządzeń mobilnych, 
umożliwiając przesyłanie muzyki high-res z odpowiednich serwisów stru-
mieniowych, takich jak Qobuz. PI7 wspiera obsługę high-res audio dzięki 

AKTUALNOŚCI 19



bezprzewodowej transmisji 48 kHz/24 bity 
pomiędzy obiema słuchawkami. Te dwie 
technologie razem czynią PI7 jednymi 
z nielicznych słuchawek True Wireless, 
które dostarczają dźwięk w wysokiej roz-
dzielczości od źródła muzyki aż do uszu 
użytkownika.

Chociaż obudowy słuchawek PI7 są 
wystarczająco kompaktowe, aby kom-
fortowo mieściły się w uszach, to swoim 
potencjałem słuchawki bardzo mocno 
zbliżają się do możliwości zarezerwowa-
nych dla zaawansowanych konwencjo-
nalnych głośników. PI7 wyposażone są 
w autorskie przetworniki Bowers & Wil-
kins o średnicy 9,2 mm, wspierane przez 
wysokotonowe przetworniki "balanced 
armature", przy czym każdy z czterech 
głośników systemu (dwa w każdej słu-
chawce) jest aktywnie zasilany przez 

AKTUALNOŚCI 20



własny wzmacniacz. Konfiguracja ta 
zapewnia wybitną kontrolę, doskonałą 
dynamikę i głęboki, precyzyjny bas.

PI7 wykorzystują również układ adapta-
cyjnej redukcji hałasu (Adaptive Noise 
Cancellation), który automatycznie moni-
toruje, analizuje i dostosowuje się do oto-
czenia, aby zapewnić najlepsze możliwe 
wrażenia audio. System ANC połączony 
jest z sześcioma mikrofonami – trzema 
w każdej słuchawce – co pozwala zapew-
nić krystalicznie czysty dźwięk podczas 
rozmów telefonicznych. 

PI5 - wiodące w klasie, słu-
chawki True Wireless Bowers 
& Wilkins, które towarzyszą ci 
przez cały dzień
Do PI7 dołączają nowe PI5, które wyko-
rzystują technologię TWS+, gwarantującą 
stabilną, wysokiej jakości synchronizację 
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słuchawka-słuchawka, i wyposażone są 
w pojedyncze 9,2-milimetrowe przetworniki 
Bowers & Wilkins w każdej słuchawce. PI5 
dostarczają dźwięk w jakości CD dzięki wyko-
rzystaniu łączności bezprzewodowej Blueto-
oth aptX do odtwarzania muzyki z mobilnych 
urządzeń obsługujących ten kodek. PI5 
udostępniają również tryb „przepuszczający” 
dźwięki otoczenia, a dzięki dwóm wbudowa-
nym mikrofonom umożliwiają prowadzenie 
rozmów telefonicznych przy zachowaniu 
wysokiej jakości dźwięku.

Oprócz wyjątkowej jakości dźwięku muzyki 
i rozmów telefonicznych PI5 oferują ponad 
24 godziny pracy bez dostępu do gniazdka 
elektrycznego, dzięki czemu można korzy-
stać z nich przez cały dzień. Całości dopeł-
nia zaawansowany układ aktywnej redukcji 
hałasu, umożliwiający łatwą adaptację do śro-
dowiska odsłuchowego, niezależnie od tego, 
czy użytkownik słucha muzyki w domu czy 
przy ruchliwej ulicy. Dołączone etui z funkcją 
szybkiego ładowania zapewnia do dwóch 
godzin pracy na baterii po zaledwie 15-minu-
towym ładowaniu.

Funkcje smart
PI5 i PI7 można skonfigurować za pomocą 
aplikacji towarzyszącej Bowers & Wilkins 
i obydwa modele wykorzystują prosty inter-
fejs użytkownika oparty na jednym przycisku 
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– pojedynczy przycisk pojemnościowy, który w prosty sposób może stero-
wać wieloma funkcjami – w połączeniu z głosową obsługą poprzez Siri lub 
asystenta Google, w zależności od podłączonego urządzenia. 

Każdy z dwóch nowych modeli słuchawek pozwala podłączać wiele urzą-
dzeń źródłowych, umożliwiając użytkownikowi łatwe i wygodne ponowne 
połączenie z każdym źródłem, np. przy szybkim przełączaniu z odsłuchu 
muzyki na telefonie na połączenie konferencyjne w laptopie.

Oba modele oferują wygodę bezprzewodowego ładowania zgodnego 
z szeroką gamą odpowiednich akcesoriów. Z kolei dołączane do słuchawek 
etui z funkcją ładowania pozwalają doładowywać akumulatory słuchawek. 
W PI5 zapas energii wystarcza na 4,5 godziny pracy, a w PI7 na cztery godziny. 
Etui umożliwiają cztery pełne doładowania słuchawek, dzięki czemu można 
cieszyć się muzyczną rozrywką nawet podczas długich podróży.

Wspominając o etui, PI7 udostępnia naprawdę wyjątkową funkcję, która 
pomaga uprzyjemnić wielogodzinne podróże. Etui słuchawek można pod-
łączyć do zewnętrznego źródła dźwięku, takiego jak pokładowy system 
rozrywkowy (za pomocą kabla z wtykiem 3,5 mm lub USB), a następnie 
bezprzewodowe retransmitowanie dźwięku z tego źródła wprost do słu-
chawek dousznych, wszystko przy zachowaniu wyśmienitej jakości.

Słuchawki Bowers & Wilkins PI7 oraz PI5 pojawią się w sprzedaży 21 kwiet-
nia br. Modele będą dostępne w kolorach: ciemny grafit i biały. Poglądowe 
ceny detaliczne obu modeli wyniosą 1799 zł (PI7) i 1149 zł (PI5).
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Jak włączyć odblokow-
ywanie iPhone’a za pomocą 
Apple Watch

Czytaj dalej....

Craig Federighi 
omawia App 
Tracking 
Transparency

Czytaj dalej....

Luka w AirDrop może łatwo 
ujawnić nieznajomym Twój 
numer telefonu i adres 
e-mail

Czytaj dalej....
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Nowe kolory 
pasków Apple
Watch

Czytaj dalej....

Skradzione schematy 
nowych MacBooków Pro 
i żądanie płatności okupu 
przez Apple

Czytaj dalej....

Nowe kolory 
akcesoriów Apple

Czytaj dalej....
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„Wprowadzenie iMessage 
na Androida bardziej nam 
zaszkodzi niż pomoże”

Czytaj dalej....

Apple wymieniło Secure 
Enclave na nową 
w procesorach A12 i S5, 
jesienią 2020 roku

Czytaj dalej....

Oficjalne wsparcie 
Linuxa dla maszyn 
z M1 już w czerwcu

Czytaj dalej....
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Sprawdź czy twój numer 
telefonu wyciekł z Facebooka 
– 2,5 milionów Polaków 
znalazło się w bazie

Czytaj dalej....

Apple wprowadza nową 
aplikację „Find My 
Certification” dla 
producentów lokalizatorów

Czytaj dalej....
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Systemy mesh od TP-Link pozwalają w prosty sposób rozwiązać problemy 
związane z martwymi strefami WiFi w domach jednorodzinnych lub kilku-
pokojowych mieszkaniach. Najnowsze urządzenie Deco X90 sprosta ocze-
kiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników, którzy dzięki 
niemu pozbędą się kłopotów, wynikających z zanikającego sygnału sieci 
bezprzewodowej lub zbyt długiego buforowania. 

Deco X90 to ultra wydajny system mesh obsługujący standard WiFi 6, 
który zapewnia niesamowite prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność 
transmisji. Dzięki połączeniu kilku współpracujących ze sobą jednostek 
Deco X90, można stworzyć wydajny system WiFi nie tylko w dużym miesz-
kaniu, ale nawet w wielopiętrowym domu. Routery Deco współpracują ze 
sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. 

System Deco X60 zapewnia niebywałe prędkości sięgające łącznie aż do 
6600 Mb/s w trzech pasmach: do 4804 Mb/s w pierwszym paśmie 5 GHz, 
1201 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. 

TP-Link Deco X90 
– nowy system mesh w standardzie WiFi 6
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Deco X90 gwarantuje nie tylko szybkie połą-
czenia bezprzewodowe, ale również – dzięki 
wyposażeniu w jeden port Ethernet 2,5 Gb/s 
oraz jeden gigabitowy port Ethernet – także 
szybkie połączenia przewodowe. Podłączenie 
komputera, smart TV lub konsoli do gier do 
jednego z portów pozwoli urządzeniom pra-
cować z najwyższą wydajnością.

W Deco X90 zastosowano szereg technologii 
wspomagających, m.in. OFDMA oraz MU-
-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje 
zwiększoną wydajność i możliwość jedno-
czesnej transmisji danych poprzez osiem 
strumieni. Przekłada się to na niezwykłą prze-
pustowość i pojemność sieci oraz pozwala 
na komunikację z wieloma urządzeniami 
w tym samym momencie. Oznacza to, że do 
systemu można połączyć bezprzewodowo 
nawet ponad 200 urządzeń, a wydajność sieci 
nadal będzie utrzymywać się na stabilnym 
poziomie. Obsługa zadań wymagających 
dużej przepustowości, takich jak odtwa-
rzanie filmów w jakości 8K czy też granie 
w chmurze nie będzie stanowić problemu. 
Z kolei zastosowanie technologii Beamfor-
ming i kolorowania BSS pozwala na znaczące 
zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń 
WiFi, redukując zakłócenia sygnału genero-
wane na przykład przez sieci bezprzewodowe 
rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach. Deco 
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X90 wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety 
swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.

Podczas przemieszczania się użytkownika po domu jego telefon lub tablet 
zawsze połączy się z tym routerem Deco, który w danym momencie ofe-
ruje najlepsze połączenie. Dzięki temu spadki prędkości będą nieodczu-
walne, transfer nie zostanie przerwany, a dane nie będą się buforować. 
Wystarczy kilka jednostek Deco, aby stworzyć bardzo wydajną sieć bez-
przewodową nawet w dużym budynku, a w razie potrzeby system można 
rozbudowywać o kolejne urządzenia. Deco X90 jest kompatybilne ze 
wszystkimi dostępnymi modelami Deco, może więc stanowić uzupełnienie 
posiadanego systemu mesh.

Z meshem Deco X90 użytkownik może być spokojny o bezpieczeństwo 
swoich danych. Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz 
usługa TP-Link HomeShield. Zapewniają one dostęp do w pełni persona-
lizowanych funkcji i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową 
dostosowaną do konkretnych potrzeb. Dzięki rozbudowanym funkcjom 
kontroli rodzicielskiej można zapewnić bezpieczeństwo także najmłod-
szym użytkownikom Internetu, blokując dostęp do niepożądanych treści, 
czy ograniczając dzieciom czas na korzystanie z sieci.  Nie tylko każdy 
domownik, ale również gość, może posiadać osobny profil z określonymi 
limitami oraz filtrami, które będą blokowały dostęp do danych treści. 

Konfiguracja i zarządzanie Deco X90 nie sprawią problemów. Wystarczy 
aplikacja TP-Link Deco, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, 
by szybo i z sukcesem przebrnąć przez cały proces. Aplikacja wskaże także 
najlepsze miejsca do instalacji routerów. Mesh może być zarządzany za 
pomocą Amazon Alexa.

Deco X90 dostępne jest już w zestawach dwóch urządzeń w cenie około 
2400 zł. Urządzenia zostały objęte trzyletnią gwarancją producenta.

Więcej informacji na temat Deco X90 dostępnych jest na stronie 
internetowej.
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Spotify będzie 
konkurować 
z subskrypcjami 
Apple Podcasts

Czytaj dalej....

Kamery zewnętrzne 
Netatmo z obsługą HomeKit 
Secure Video

Czytaj dalej....

Bloomberg: iPadOS 15 
z przeprojektowanym 
ekranem głównym 
i nowymi powiadomieniami

Czytaj dalej....
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Xbox udostępnia cloud 
gaming na telefony 
i tablety Apple

Czytaj dalej....

Samsung The Premiere 
I The Terrace debiutują 
w Polsce – dwa wyjątkowe 
telewizory

Czytaj dalej....

Reset PRAM i SMC naprawił 
mi komputer

Czytaj dalej....
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Harman Kardon Onyx Studio 7 to najnowszy głośnik mobilny znanej 
i cenionej marki audio. Jak wszystkie ekskluzywne produkty Harman 
Kardon wyróżnia się designem i wyjątkowym brzmieniem. To piękne 
i funkcjonalne urządzenie, które wpasuje się w każde dobrze zaprojekto-
wane wnętrze!

Harman Kardon Onyx Studio 7 to przenośny głośnik stereo Blueto-
oth. Pobudza zmysły brzmieniem najwyższej jakości oraz misternym 
industrialnym wzornictwem. Można dzięki niemu poczuć rytm życia 
z niezrównaną precyzją akustyczną. Misternie zaprojektowany głośnik 
Harman Kardon Onyx Studio 7 posiada dwa tweetery oferujące wspa-
niały dźwięk stereo oraz smukły uchwyt z anodowanego aluminium, 
który ułatwia przenoszenie. Dzięki 8-godzinnej pracy akumulatora 
można pójść wszędzie tam, gdzie poprowadzi użytkownika ulubiona 
muzyka. Dzięki funkcji Wireless Dual Sound można połączyć ze sobą 
dwa głośniki Onyx Studio 7, aby stworzyć idealne tło dźwiękowe na 
dowolną okazję oraz lepsze wrażenia akustyczne.

Harman Kardon Onyx Studio 7
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Dzięki wzbogaceniu o podwójne głośniki 
wysokotonowe, model Onyx Studio 7 
wywołuje wrażenie wciągającej, wielokie-
runkowej sceny dźwiękowej. Stworzony 
z materiałów najwyższej jakości idealnie 
wpisuje się w nowoczesne wnętrza oraz 
współczesny styl życia. Smukły uchwyt 
z anodowanego aluminium to efektowna 
stylistyka, ale również rozwiązanie prak-
tyczne ułatwiające przenoszenie.

Przenośny głośnik Onyx Studio 7 pozwala 
zwiększyć możliwości odsłuchowe poprzez 
odtwarzanie playlist na przemian z dwóch 
bezprzewodowych urządzeń źródłowych 
Bluetooth. Wbudowany akumulator zapew-
nia do 8 godzin odtwarzania. Nie trzeba 
dzięki niemu martwić się o przewody. To 
swoboda słuchania muzyki w ruchu. Głośnik 
dostępny jest w trzech wersjach kolory-
stycznych: niebieskiej, szarej i czarnej.
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Apple uruchamia fundusz 
o wartości 200 milionów 
dolarów, aby usunąć węgiel 
z atmosfery

Czytaj dalej....

Rysunki CAD ujawniają 
bryłę iPhone’a 13 i jeszcze 
większą wyspę aparatu?

Czytaj dalej....

Asystent Google znajdzie 
zagubionego iPhone’a

Czytaj dalej....
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Eddy Cue doradza nowej 
firmie NFT, Toma Brady’ego

Czytaj dalej....

Microsoft zaprezentował 
Surface Laptop 4 z nowym 
sercem od Intela i AMD

Czytaj dalej....

Tim Cook mówi, że 
„prawdopodobnie” nie 
będzie pracował w Apple 
za 10 lat

Czytaj dalej....
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Apple Podcasts zawiera już 
2 miliony podcastów

Czytaj dalej....

Masowa produkcja proce-
sora A15 dla iPhone’ów 
13 ma się rozpocząć pod 
koniec maja

Czytaj dalej....

Apple prognozuje, że 
w 2021 roku sprzeda rekor-
dowe ponad 240 milionów 
iPhone’ów

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Recenzja Samsung Galaxy 
S21 Ultra – niesamowity 
ekran i aparaty 

AirPods Max po 71 dniach 
- czy warto je kupić? 

Narodowy spis powszechny 
| iCodziennik 1 
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Uzyskanie efektu małej 
głębi ostrości w Samsung 
S21 Ultra vs Sony A7S | 
iCodziennik 3

Szczepimy się | iCodziennik 2 

HomePod, Multi-room, 
AirPlay 2 i HomeKit | 
iCodziennik 4 
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Ten idiota kupił Nintendo 
Switch 4 lata po premierze! 

Czym różni się Apple TV od 
Apple TV i Apple TV+? 

Xiaomi Mi 11 - pierwsze 
wrażenia
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SINGAPUR - 8 kwietnia 2021 r. - Firma Creative Technology wprowadza 
do sprzedaży w Europie całkowicie nową linię zewnętrznych kart dźwię-
kowych. Nowa seria będzie wyposażona w klasowe wzmacniacze pre-
mium i najnowszą technologię przetwarzania dźwięku. Pierwszą kartą 
z nowej serii jest Sound Blaster GC7, karta dźwiękowa, która została 
zaprojektowana całkowicie od nowa, tak by wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom użytkowników, którzy korzystają z multimedialnej rozrywki w wielu 
zastosowaniach. Teraz słuchanie muzyki w dobrej jakości, oglądnie filmu 
z dźwiękiem przestrzennym, granie w ulubione gry, korzystanie z komuni-
kacji głosowej czy też stremowanie ma być proste i przyjemne. Sound Bla-
ster GC7  to połączenie wysokiej klasy komponentów audio z rodzimymi 
technologiami obróbki dźwięku firmy Creative.

Konstrukcja i wygląd
Priorytetowym celem inżynierów Creative było stworzenie urządza-
nia intuicyjnego i prostego w obsłudze. Karta dźwiękowa została tak 

Creative Sound Blaster Gc7
Zewnętrzna karta dźwiękowa dla wymagających
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zaprojektowana by kontrola nad nią i wszystkimi zaimpletowanymi roz-
wiązaniami odbywała się przy pomocy jednego wciśnięcia przycisku lub 
obrócenia pokrętła bez konieczności odrywania wzroku od monitora. 
Wysokość i nachylenie karty celowo dostosowano w przybliżeniu do 
większości popularnych klawiatur, by osiągnąć jak najszybszy dostęp do 
wszystkich ustawień karty, w tym ustawień dźwięku GameVoice Mix, który 
zapewnia precyzyjną kontrolę priorytetu dźwięku i komunikacji głoso-
wej w grze oraz kontroli efektów Surround, tonów niskich i wysokich. Na 
panelu kontrolnym znajdują się w pełni konfigurowalne przyciski, do któ-
rych możemy przypisać swoje ustawienia. Interfejs posiada podświetlane 
przyciski, pokrętła, dosyć duży czytelny wyświetlacz, diody informujące 
nas o stanie urządzenia i wykorzystywanej w danej chwili technologii prze-
twarzania dźwięku. Oświetlenie RGB jest w pełni konfigurowalne łagodne 
i przyjemne dla oka.

Technologia w służbie dźwięku
Sercem DACa jest stereofoniczny przetwornik cyfrowo-analogowy o niskim 
poborze mocy ze wzmacniaczem HP Amp AKM AK4377AECB. Wbudowany 
przedwzmacniacz słuchawkowy jest w stanie napędzić wysokiej klasy słu-
chawki o impedancji do 300Ω. Sound Blaster GC7 posiada dwa autorskie, 
niezależne procesory DSP. Pierwszy to Sound Core3D odpowiadający za 
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sprzętowe wspomaganie „Sound Blaster Acoustic Engine” i „Scout Mode”. 
W zestawie wraz z „Sound Blaster Acoustic Engine” znajdują się takie roz-
wiązania jak, Sound Blaster Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, 
Crystal Voice, Crystalizer, Smart Volume Dialog+ i wiele innych autorskich 
rozwiązań producenta. Drugi procesor DSP SXFI wspomaga sprzętowo, 
autorską technologię przetwarzania dźwięku „holograficznego” Super X-FI 
i niedawno opracowaną, na potrzeby gier FPS, technologię pozycjonowa-
nia dźwięku SXFI „Battle Mode”.

Dźwięk w słuchawkach jak w kinie? 
Każdy z nas inaczej słyszy świat, nasz indywidualny kształt głowy i uszu 
wpływają na to, jak odbieramy dźwięk z otoczenia. Technologia Super X-Fi 
personalizuje dźwięk w słuchawkach na podstawie tego, jak rzeczywiście 
słyszysz dźwięk, zapewniając najbardziej zoptymalizowane i realistyczne 
wrażenia odsłuchowe. Zadaniem wspomnianej technologii jest odzwier-
ciedlenie dźwięku na słuchawkach takiego jak np. w systemach kina 
domowego. Konfiguracja odbywa się przy pomocy dedykowanego opro-
gramowania dla rozwiązań Super X-FI.
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Dla rozrywki, dla zwycięstwa
Karta dedykowana jest wszystkim użyt-
kownikom wymagających dobrego dźwięku 
w swoich głośnikach lub zestawach słuchaw-
kowych. Jednakowoż trzeba przyznać, że Cre-
ative kładzie duży nacisk na poprawę jakości 
dźwięku w grach. Gracze mogą skorzystać 
z takich funkcji jak popularny tryb zwiadowcy 
„Scout mode”, który ma za zadanie wyostrzać 
i podbijać najważniejsze dźwięki takiego typu 
jak kroki przeciwnika, przeładowania broni 
itp. Dzięki tej funkcji usłyszymy dźwięk na 
większą odległość i szybciej. Kolejna funkcja 
to już wspominana technologia pozycjono-
wania dźwięku SXFI w trybie „Battle”. Używa-
jąc tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie 
i precyzyjnie usłyszeć w jakim miejscu 
znajduje się inny gracz. Za pomocą jednego 
pokrętła i funkcji GameVoice możemy kon-
trolować balans głośności dźwięku pomiędzy 
grą a kolegami z drużyny bez konieczności 
opuszczania ekranu gry lub otwierania usta-
wień miksera.

Sound Blaster GC7 ma wszystkie cechy 
doskonałego sprzymierzeńca graczy, kontent 
kreatorów lub streamerów.

Proste intuicyjne 
zarządzanie.
Sound Blaster GC7 dostaje również całkowicie 
nowe dedykowane oprogramowanie „Creative 
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App”, które oferuje przyjazny i intuicyjny interfejs, więcej spersonalizo-
wanych profili i ustawień. Dodatkowo możemy skorzystać z oprogramo-
wania dedykowanego dla urządzeń mobilnych. Za pomocą np. smartfona 
możemy zarządzać konfiguracją Super X-Fi, zmieniać tryby dźwięku, skonfi-
gurować przyciski niestandardowe, przeprowadzić konfigurację i kalibrację 
głośników itp. DAC posiada wbudowany moduł Bluetooth, a połączenie 
z aplikacją mobilną odbywa się po przez „Bluetooth Low Energy (BLE)”. 

Korzystaj z dobrej jakości dźwięku.
Kartę dźwiękowa Sound Blaster GC7 poprawi dźwięk na większości dostęp-
nych obecnie platformach typu PC, laptop, Mac, urządzenia mobilne, odtwa-
rzacze MP3, PS4, PS5, XBOX, Nitendo Switch i innych. Z tyłu urządzenia 
znajduje się fizyczny przełącznik pomiędzy platformami typu PC, mobile, 
konsole. O przełączeniu się na wybraną platformę informuje nas dioda LED.

Ceny i dostępność 
Karta Sound Blaster GC7 jest dostępna w atrakcyjnej cenie 689zł i jest 
dostępna na Creative.com.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem.
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Tapo P100
Smart gniazdko WiFi

Tapo C310
Kamera WiFi  

do monitoringu 
zewnętrznego

Tapo L510E / L530E
Smart żarówka WiFi

Tapo C200
Obrotowa kamera WiFi

Tapo C100
Kamera WiFi

System kamer Tapo czuwa nad Twoim bezpieczeństwem, 
podczas gdy inteligentne gniazda i żarówki obniżają rachunki 

za prąd. Wybierz Tapo i bądź bardziej smart!

www.tp-link.com.pl

Inteligentne gniazdko Inteligentne żarówki

Monitoring

http://tp-link.com.pl


To niesamowite, jak ten czas leci. Niby większość z nas siedzi w domu, 
a tymczasem, mimo wszystko dużo, wręcz bardzo dużo rzeczy się 
dzieje wokół nas. Świat się zmienia, nasi bliscy, wielkie i małe rzeczy 
z naszego życia dzieją się cały czas. Warto to uwiecznić. Nie od dziś 
wiadomo, że najlepszy aparat to ten, który mamy zawsze przy sobie. 
Zapraszamy na rozmowę z Alkiem Małachowskim, który na fotografii 
mobilnej zna się jak mało kto. 

#hashtagalek 
– dobra fotografia mobilna

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

#hashtagalek – dobra fotografia mobilna  |  Dominik Łada
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Alka Małachowskiego, #hashtagalek, pozna-
liście w iMagazine już 1,5 roku temu. Rozma-
wialiśmy wtedy o jego Instagramie. Teraz 
chciałbym porozmawiać o sekretach techniki 
i o tym, jak robić dobre zdjęcia mobilne.

DŁ – Dużo się wydarzyło od naszego ostat-
niego spotkania.
AM – Zdecydowanie sporo! Do dziś pamię-
tam zeszłoroczny marzec, gdy myślałem, że 
mogę przekreślić swoje plany na 2020 rok. 
Na szczęście się pomyliłem, bo okazało się, 
że ostatni rok był pełen fantastycznych 
projektów, takich jak udział w kampanii 
Samsung #ZmienSpojrzenie, gdzie intepre-
towałem fotograficznie 12 tematów, korzy-
stając z Galaxy S20 Ultra. Zdjęcia zostały 
wykorzystane na instagramowym profilu 
Samsung. Nieskromnie dodam, że spośród 
innych twórców, to właśnie moje zdjęcia 
zdobyły największe uznanie wśród obserwu-
jących @samsungpolska, pobijając rekordy 
polubień… Kolejnym udanym projektem 
było stworzenie albumu fotograficznego 
„FERNWEH” ze zdjęciami z czasów pandemii 
oraz moimi przemyśleniami. Cały dochód 
(ponad 9000 zł!) przekazałem na pomoc 
polskim szpitalom w tamtym czasie. Chyba 
nie muszę dodawać, że wszystkie zdjęcia 
w albumie powstały też za pomocą wspo-
mnianego smartfonu?! Działo się!
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DŁ – Czym w tej chwili robisz zdjęcia mobilne?
AM – W tym roku kontynuuję współpracę 
z Samsung Polska i obecnie używam już 
najnowszego modelu Galaxy S21 Ultra 5G. 
Jestem wniebowzięty. Przesiadłem się głów-
nie dla optycznego, 10x zooma. To jest coś 
niesamowitego, że w kieszeni możesz mieć 
ze sobą odpowiednik ogniskowej 240 mm 
i to jest dla mnie zdecydowanie game chan-
ger. Nie jestem do końca pewien, ilu użyt-
kowników docenia tę funkcję, ale ja bardzo 
– przy moim stylu fotografowania archi-
tektury często zależy mi na uzyskaniu jak 
najbardziej płaskiej, dwuwymiarowej bryły. 
Wykonując zdjęcie z daleka i jednocześnie 
stosując zbliżenie, uzyskujesz właśnie taki 
efekt. Co więcej, pozwala to też wydoby-
wać z otaczającej rzeczywistości „warstwy” 
– takie przybliżenie powoduje, że obiekty 
się na siebie nakładają niczym warstwy… 
w torcie. Tak, to dobre porównanie. Chyba 
zgłodniałem.

DŁ – Co sobie cenisz najbardziej w tym 
smartfonie?
AM – Oprócz wyżej wspomnianego 
obiektywu bardzo doceniam również 
resztę zastosowanej optyki. Ten smartfon 
naprawdę pozwala być w pełni elastycz-
nym w fotografii. W przypadku wnętrz 
często stosuję szerokokątny obiektyw. 
Matryca głównego aparatu 108 Mpx pozwala 
mi natomiast na swobodne kadrowanie 
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w postprodukcji. Nie mogę zapomnieć też o drugim, 3x optycznym zbli-
żeniu. Również znajduje on częste zastosowanie w mojej fotografii archi-
tektury w przypadku, gdy nie jestem w stanie znaleźć się od obiektu na 
tyle daleko, aby użyć 10x zoom.

DŁ – Jak wspomniałem na początku, chciałem porozmawiać z Tobą o tym 
„jak dobrze robić fotografię mobilną”. W jaki sposób dobrze wykorzysty-
wać to, co mamy ze sobą w kieszeni. Od czego zaczynamy?
AM – Temat rzeka, zapraszam na warsztaty, dogadamy się [śmiech]. A tak 
poważnie – pierwszą, najważniejszą rzeczą w moim przekonaniu jest 
wyrzucenie z głowy myśli, że „to tylko smartfon”. Raz, że nie „tylko”, a dwa 
– najważniejszy jest pomysł i nasza wizja. Kolejnym krokiem powinno być 
włączenie siatki linii pomocniczych w ustawieniach aplikacji aparatu. Jest 
to dostępne w każdym modelu z serii Samsung Galaxy. Pozwoli nam to 
zapanować nad kompozycją i uniknąć sytuacji z krzywym horyzontem. 
Ostatnia cenna wskazówka, niczym od perfekcyjnego pana domu, to dba-
nie o czystość obiektywów na tyle naszego smartfonu! Należy traktować 
je tak samo, jak zwykłe obiektywy do aparatów cyfrowych, czyli regularnie 
przecierać. Może się okazać, że odkryjemy zupełnie nową jakość…
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DŁ – Fotografia architektury to Twój główny temat. Jak się do niej 
dobrze zabrać?
AM – Jak już wspomniałem, cały etap zaczyna się w głowie. Tu nie jest inaczej. 
Trzeba zastanowić się najpierw, jak chcielibyśmy budynek pokazać. Jakie jego 
cechy uwidocznić? Od której strony jego elewacja nas najbardziej interesuje? 
Potem pomyśleć, czy chcemy go sfotografować w pochmurny dzień, czy 
może słoneczny? A może zależy nam na lekkim mroku, co zapewni nam tzw. 
niebieska godzina, tuż po zachodzie słońca? Wiele pytań pojawia się, zanim 
jeszcze wyruszymy na zdjęcia. Natomiast jeśli jesteśmy w danym miejscu 
spontanicznie, przejazdem, to najlepsze, co można wykonać, to obejść budy-
nek z każdej strony. Sprawdzić przeróżne perspektywy i robić zdjęcia, korzy-
stając ze wszystkich dostępnych obiektywów.

DŁ – Często robisz też zdjęcia wieczorami lub 
w nocy. To nie jest takie proste. OK, aparaty 
w smartfonach robią coraz lepsze zdjęcia w takich 
warunkach, ale jak osiągać najlepsze efekty?
AM – Po pierwsze bardzo przydatna okazuje się, już 
wspomniana „niebieska godzina”, czyli przedział 
pomiędzy zachodem słońca i mrokiem. Z jednej strony 
jest jeszcze na tyle jasno, że aparat w smartfonie powi-
nien sobie poradzić, a z drugiej strony jest już na tyle 
ciemno, że mamy w oknach zapalone światła i ogólne 
wrażenie wieczoru. Kolejna przydatna funkcja w takich 
warunkach to suwak korekty ekspozycji. W trybie 
automatycznym aparat często dąży w ciemności do 
zbyt dużego rozjaśniania, więc warto przyciemnić zdję-
cie jeszcze na etapie wykonywania go. Dłużej przytrzy-
mujemy palcem na ekranie i pojawia się suwak.

I ostatnie – tryb nocny. Ten w Samsungu Galaxy S21 
Ultra 5G jest świetny. Pozwala nam naświetlać scene-
rię przez parę sekund bez używania statywu!

DŁ – Kolor czy „black and white”?
AM – Kolor! Świat jest zbyt piękny, by zamykać jego 
barwy w czerni i bieli. Nie chcę deprecjonować w ten 
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sposób tego stylu fotografii, ale w moim odczuciu nie pozwala mi siebie 
wyrazić. Jednocześnie z tego właśnie powodu ogromnie szanuję fotografów 
tworzących czarno-białe zdjęcia, które zdają się maksymalnie przemyślane 
i niewymagające koloru w swoim przesłaniu.

DŁ – Przejdźmy teraz do postprodukcji. Jak wygląda Twój warsztat?
AM – Bardzo różnie. Jeśli to są zdjęcia do relacji na Instagramie, czyli takie 
„tu i teraz”, ukazujące moje spojrzenie na odwiedzane miejsca, to do edy-
cji wystarczy mi w zupełności smartfon. Natomiast przy swoich pracach 
zamieszczanych jako posty wykorzystuję już komputer.

DŁ – To bardzo dobra dawka wiedzy fotograficznej. Dziękuję. Coś chciał-
byś na koniec jeszcze dodać? Podsumować i doradzić?
AM – Ja też dziękuję za rozmowę – jak zawsze miło tu u Was być! Może na 
sam koniec dodam od siebie, że przy fotografii, jak i innych dziedzinach 
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sztuki, warto się inspirować. Świat jest 
pełen rzeczy, niekoniecznie związanych, 
tu dla przykładu, z fotografią, które mogą 
cię zainspirować. Świat jednocześnie 
od wieków działa na zasadzie inspiracji 
i nie warto wynajdować koła na nowo. 
Natomiast warto robić to świadomie 
i z szacunkiem do innych twórców. Nie-
dopuszczalne powinno być tworzenie 
na bazie pracy innej osoby bez później-
szego poinformowania o źródle inspiracji. 
W skrócie – inspirujmy się, „łączmy kropki” 
i dokładajmy do tego swoją cegiełkę, ale 
róbmy to z szacunkiem do kulturowego 
dziedzictwa.

DŁ – Bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle to 
była przyjemność porozmawiać.
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Aleksander Małachowski (Hashtagalek) to fotograf 
architektury urodzony i wychowany w Warsza-
wie. Magister sztuki i absolwent Wydziału Sztuki 
Nowych Mediów w PJATK. Jego pasja narodziła się 
z ciągłej chęci odkrywania nowych perspektyw 
oraz przywiązywania uwagi do detali. Poprzednie 
studia naukowe sprawiły, że zaczął poszukiwać 
połączenia pomiędzy fotografią a otaczającym go, 
uporządkowanym światem używając do tego geo-
metrii, symetrii oraz minimalizmu. Jego fotografie 
znalazły się na łamach takich czasopism jak K MAG, 
Warsaw Insider, WhiteMAD, EyeEm czy też Varso-
vie Magazine oraz były wielokrotnie wyróżniane 
przez magazyny na portalu społecznościowym 
Instagram. Na swoim koncie ma wystawę ATYPI-
CAL o zasięgu międzynarodowym, współorgani-
zowaną z Fundacją Artystycznej Podróży ERGO 
Hestia. Ukazywała jego nietypowe spojrzenie na 
Warszawę i odbiła się szerokim echem w mediach. 
Ponadto stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów 
na rok akademicki 2018/2019. Honorowy członek 
jury międzynarodowego konkursu Discover Europe 
organizowanego przez Erasmus Student Network. 
Prelegent na takich wydarzeniach jak Social Media 
Czwartki, Środa Dzień Bloga, Discover Yourself na 
SGH czy Fotowtorek w Kawiarni #TAG.

W swoim dorobku ma zrealizowane fotograficzne 
projekty dla takich marek, jak: Samsung, Canon, 
ERGO Hestia, Mastercard, PURO Hotels, Peugeot 
i Microsoft. Prowadzi największy portal na Instagra-
mie o Warszawie @NowaWarszawa.
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Polska scena produkcji gier chyba nigdy nie miała się tak dobrze. 
Wystarczy sięgnąć po smartfona, by mieć dostęp do wyjątkowych 
tytułów. Miałem okazję porozmawiać z Rafałem Bieńkiem – Lead 
Game Designerem w One More Game, odpowiedzialnym za Gemstone 
Legends, czyli za RPG, które sukcesywnie podbija kolejne rynki.

Rafał Bieniek, One More Game 
– jak zrobić grę z gwarancją rozwoju?

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Rafał Bieniek, One More Game – jak zrobić grę z gwarancją rozwoju?  |  Paweł Hać
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Paweł Hać: Na smartfonie nie spotkałem się chyba wcześniej z tytułem 
podobnym do Gemstone Legends. Ta platforma przyzwyczaiła mnie do 
prostych, wręcz prymitywnych gier. W Gemstone Legends to wygląda 
zupełnie inaczej, widać, że mieliście wiele doświadczeń z grami. Widać 
inspirację tym, w co graliście w młodości. Chciałbym zacząć od wspo-
mnień. Rafał, w co wcześniej grałeś?
Rafał Bieniek: Odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi, rynek mobilny 
rozwija się szybko i bardzo się zmienił. Swoim rozmiarem przeskoczył już 
rynek gier konsolowych i PC, wraz z tym wzrostem poszedł rozwój gatun-
ków i złożoności gier. Jednym z rozwijających się gatunków jest ten, który 
robimy my, czyli RPG. Mobilne gry mają często mechaniki złożone bardziej 
niż duże tytuły na konsole i komputery. Kiedyś takie gry kojarzyły się 
z prostotą, wystarczyło tapnąć w ekran. Mechaniki interakcji z telefonem 
nadal są proste, ale rozwinęła się metagra. Znacząco zmieniło się podejście 
do rozwoju i systemów progresji. Trafia to do graczy, którzy znają gatunek 
RPG z młodości, ale obecnie nie mają tyle czasu. Co inspirowało przy two-
rzeniu Gemstone'a mnie oraz innych członków zespołu? Wychowywaliśmy 
się na podobnych grach, gdy byliśmy nastolatkami i w Polsce ta gałąź roz-
rywki dopiero raczkowała, graliśmy w podobne tytuły. Tym samym natu-
ralne było, że staną się one dla nas inspiracją. Dla mnie osobiście takimi 
grami były Lineage 2, Diablo 2 i League of Legends. Ich wspólnym punktem 
jest to, że są to gry online i przede wszystkim multiplayer, nastawione na 
kooperację i rywalizację. To najlepsza motywacja, bo zaspokaja potrzeby 
tych, którzy chcą się wykazywać na PvP (Player vs Player – przyp. red.), ale 
też wspierać wzajemnie. Pozwala nam to docierać do dużej grupy graczy.

P: Gemstone jest nie tyle złożony, ile zróżnicowany. Czy od razu mieliście 
taki pomysł na grę, na taki szkielet?
R: Gdybym miał opisać proces tworzenia gier mobilnych, to powiedział-
bym, że przede wszystkim opiera się na eksperymentowaniu i testowaniu. 
W przypadku gier mobilnych RPG można mówić bardziej o ewolucji niż 
rewolucji. Każda kolejna jest inspirowana poprzednią i tak dalej, sięgając 
aż do zupełnie innych gatunków czy platform. Stosowane mechaniki są 
zazwyczaj więc ulepszeniem lub wariacją tego, co już znamy. Dewelope-
rzy bazują na tym, w co grali lub nad czym pracowali wcześniej. Rynek 
to sprawnie weryfikuje – stawiamy kroki ostrożnie, gdy widzimy, że jakaś 
mechanika działa, zaczynamy zastanawiać się, czy pasowałaby do naszych 
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projektów i jak możemy ją zaadaptować. W naszym przypadku mieliśmy 
pomysł w 80% – wiedzieliśmy, czym chcemy, aby Gemstone docelowo był. 
W przypadku gry trudno jednak trzymać się sztywnych ram, bo na kie-
runek rozwoju ma wpływ wiele aspektów, m.in. społeczność powstająca 
wokół gry. Często ulepszamy istniejące i wprowadzamy nowe elementy, 
bazując na sugestiach graczy. Obserwujemy opinie i dokładamy nowe rze-
czy, by tytuł stał się dla nich bardziej interesujący.

P: To może być trudne pytanie, ale dlaczego zdecydowaliście się na model 
Free to Play? W Gemstone Legends mikrotransakcje są zaszyte tak, że nie 
blokują dostępu do zawartości. Mimo tego wokół wszelkich mikropłat-
ności pojawia się często dyskusja odnośnie do tego, że jest to sposób na 
przysłowiowe „wyciąganie pieniędzy”. Nie obawialiście się tego?
R: Ten model obecnie dominuje na platformach mobilnych. Daje nam moż-
liwość zupełnie innego podejścia do rozwoju projektu, ponieważ opiera 
się bardziej na jakości produktu i ciągłym ulepszaniu go niż na budowaniu 
marketingowego hype'u przed premierą w przypadku standardowego 
modelu. W przypadku gry-serwisu ten model cały czas dojrzewa i zmienia 
się. Proces iteracyjny pozwala nam sprawdzać pomysły szybciej, wpro-
wadzać drobne zmiany sprawniej i weryfikować ich jakość. Błyskawicznie 
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okazuje się, czy przypadły do gustu graczom, ewentualnie jak tę nowość 
ulepszyć (lub jeśli się nie sprawdzi – usunąć). Model Free to Play pozwala 
na takie podejście i sobie go za to cenię. Użyjmy analogii do gier: w RPG 
nieustannie zastanawiasz się, jak ulepszyć swojego bohatera, zmieniając 
mu ekwipunek i odblokowując nowe umiejętności. My robimy dokładnie 
to samo z naszą grą, produkcja Free to Play jest dla dewelopera grą samą 
w sobie. Co do postrzegania rynku Free to Play i percepcji naszego tytułu, 
bardzo przykładamy się do tego, by gra nie miała wydźwięku Pay to Win. 
Sami jesteśmy aktywnymi graczami, a tym samym mamy świadomość, jak 
bardzo takie podejście psuje zabawę. Produkując Gemstone'a, kładziemy 
duży nacisk na to, by wpływ mikrotransakcji nie był przesadnie mocny. 
Wszyscy mogą bawić się w swoim tempie, nie wydając pieniędzy, aczkol-
wiek mamy też wiele pozytywnych opinii graczy, którzy chętnie dokupują 
rzeczy i jest to dla nich istotna kwestia. Nie widzą znacznej przewagi, 
którą uzyskują, a nam również zależy na zachowaniu balansu i wyrówna-
nia poziomu trudności tak, by każdy mógł czerpać równie wiele radości 
z rozgrywki.

P: Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale faktycznie, sposób imple-
mentacji mikrotransakcji ma ogromny wpływ na jakość rozgrywki, a obranie 
modelu Free to Play również jest decyzją, którą podejmuje się na samym 
początku. Zastanawia mnie, jak długo powstawała koncepcja, od pierwszego 
pomysłu do pierwszej wersji gry. Jak duży zespół nad nią pracował?
R: Odpowiedź może być jednocześnie wyjaśnieniem, dlaczego robimy gry 
Free to Play. Od fazy koncepcyjnej i postanowienia, że zaczynamy tworzyć 
Gemstone’a, do pierwszej grywalnej wersji minął miesiąc. W prototypie 
była już mechanika walki, można było przesuwać kamienie, atakować 
bohaterów i używać ich umiejętności. Zrobiliśmy wewnętrznie kilka sesji 
feedbackowych i okazało się, że przyjemnie się w to gra. Zaczęliśmy od 
prostego prototypu, który stopniowo obudowywaliśmy nowymi funkcjami. 
Pierwsza wersja alfa, która trafiła do Google Play, powstawała około pół 
roku i pracowało nad nią 15 osób. Dziś jesteśmy już 2,5 roku w developmen-
cie, gra wydana jest w kilku krajach na świecie. Zespół liczy już około 40 
osób, projekt się rozrasta, a wraz z nim rośnie apetyt na więcej. Widzimy 
w nim coraz większy potencjał, zaczęliśmy w niego więcej inwestować, co 
doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz.
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P: Porozmawiajmy o samej grze. Jest złożona, 
nie obawialiście się tego, że gracze przyzwy-
czajeni do prostoty na tej platformie mogą się 
odbić od statystyk, konieczności zrozumienia 
mechanik i nauczenia się pewnych taktyk?
R: Na rynku Free to Play jest tak, że ocze-
kiwania wobec gry tworzy deweloper. Jego 
rolą jest opisanie gry w taki sposób, by była 
zgodna z rzeczywistością, mówimy wprost, 
jakim tytułem jest Gemstone. Mamy swoją 
grupę docelową i docieramy głównie do niej. 
Jesteśmy świadomi, że gra nie jest dla graczy, 
którzy dopiero wchodzą na rynek gier mobil-
nych. Projektujemy jednak tak, by Gemstone 
Legends było easy to learn, hard to master. 
Wykorzystujemy mechanikę Match 3, znaną 
z wielu tytułów, z którą każdy powinien 
sobie poradzić, a jej opanowanie pozwoli na 
swobodną zabawę w każdym z trybów. Zba-
lansowaliśmy grę tak, by każdy mógł uczyć 
się jej we własnym tempie. Ułatwia to też 
fakt, że jest turowa. Można dobrze się bawić, 
nie zagłębiając się we wszystkie mechani-
zmy. Staramy się też dodawać ułatwienia dla 
graczy – ostatnio wprowadziliśmy na przy-
kład automatyczne zakładanie ekwipunku. 
Gracze, którzy nie potrafią go jeszcze opty-
malnie dobrać, nie muszą się przejmować 
tym elementem. Jeśli jednak zechcą robić to 
samodzielnie, zawsze mogą to robić. W każ-
dym miejscu gry dostępna jest też obszerna 
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pomoc. Poza tym mamy Discorda, na którym 
gracze wymieniają się informacjami, my rów-
nież tam się udzielamy i jest to dla nas bardzo 
ważne miejsce. Mamy też kanał na YT, na któ-
rym tłumaczymy kompleksowe mechaniki. 
W grach, które skupiają się na kooperacji, to 
właśnie w społecznościach tkwi siła. Niejed-
nokrotnie zaskoczyło mnie, gdy na YouTube 
znalazłem film, w którym gracz niezwykle 
szczegółowo tłumaczy element naszej gry, 
w sposób, o jakim nawet byśmy nie pomy-
śleli. To taka samonapędzająca się maszyna, 
rewelacyjne podejście angażujące ludzi na 
wielu etapach.

P: Zgadzam się, nawet bezpośrednio w grze 
są czaty, na których nie tylko widać zwy-
kłe dyskusje, ale też bardzo łatwo uzyskać 
pomoc.
R: Czaty są dla nas ważnym elementem, 
chcieliśmy go zrobić trochę po swojemu. 
Można go odpalić zawsze, nawet podczas 
walki, a nie tylko w wybranych miejscach. 
Gracze bardzo lubią ten element, zwłaszcza 
że walka może też toczyć się automatycznie 
w tle. Stwierdziliśmy, że skoro gracze chcą 
móc rozmawiać również wtedy, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, by im to umożliwić. Mamy 
kanały w kilku językach, na których jest mnó-
stwo ludzi mogących wspomóc innych swoją 
wiedzą.

WYWIAD 61



P: Jeśli wspominamy już o innych krajach, gdzie Gemstone jest najpopular-
niejszy, czy jest tu jakaś prawidłowość?
R: Trudno obecnie mówić o prawidłowościach, bo jesteśmy w fazie szyb-
kiego rozwoju i graczy przybywa zewsząd. W niektórych krajach jeszcze nas 
nie ma, ale wynika to z tego, że chcemy odpowiednio zlokalizować nasz 
tytuł. Zaczęliśmy od marketowania gry w Polsce, nie jest to jednak standar-
dową praktyką, bo zazwyczaj soft launche przebiegają w Australii, Kanadzie 
bądź w krajach Azji Wschodniej, podeszliśmy do tego trochę inaczej. Bazu-
jąc na tym, że jesteśmy polskim studiem, udało nam się uzyskać przychyl-
ność rodzimych graczy. U nas zakorzenione jest takie patriotyczne podejście 
i wspieranie polskich produktów i studiów, co jest super – jestem wdzięczny 
wszystkim graczom, którzy są z nami od samego początku. Dzięki nim zbu-
dowaliśmy solidne podstawy i uzyskaliśmy odpowiedzie na pytania, które 
sobie postawiliśmy. Stopniowo napływali gracze z innych krajów, obecnie 
dużą ich część stanowią Niemcy, Rosjanie i Amerykanie. Razem z Polakami 
te kraje mają największe społeczności, zbliżamy się też do momentu, w któ-
rym nasi rodacy przestaną być większością wśród grających.

P: Czy znaczy to, że macie więcej pracy, gracze z różnych rynków mają inne 
wymagania?
R: Owszem, ale nieznacznie. Wymagania są bardziej uzależnione od stażu, 
co innego w Gemstone widzi początkujący, a co innego zaawansowany 
gracz. Gracze, którzy grają już rok¬–półtora (co bardzo rzadko zdarza się 
w tytułach single player – to również odpowiedź, dlaczego wybraliśmy 
model Free to Play), chcieliby więcej treści, mieć nowe rzeczy do zrobie-
nia, nowych bohaterów. Początkującym zależy bardziej na usprawnieniach 
funkcjonowania i dostępności: ułatwienia zarządzania ekwipunkiem, 
wyeksponowania menu pomoc czy zwiększenia intuicyjności interfejsu.

P: Jakie macie plany na dalszy rozwój? Oczywiste jest, że Gemstone roz-
wija się stale, ale czy szykujecie może jakąś dużą aktualizację?
R: Myślę, że mogę powiedzieć o jednej rzeczy. Stale dodajemy nowe funk-
cje oraz bohaterów, Gemstone jest w końcu grą kolekcjonerską. Obecnie 
szykujemy aktualizację, która pozwoli rozwijać umiejętności bohaterów i to 
kilkukrotnie. Dzięki temu dołożymy dodatkową warstwę możliwości, która 
pozwoli graczom ulepszyć ulubione postacie, by lepiej się nimi grało.
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P: A co z nowymi trybami?
R: Tu również szykuje się nowość, wyczekiwana zwłaszcza przez tych 
graczy, którzy są z nami najdłużej. Chodzi o Wojny Gildii – obecnie nasza 
społeczność może grupować się w gildie, a my chcemy zaserwować im 
możliwość skonfrontowania się z innymi gildiami w masowych bitwach 
PvP. Do tej pory zrealizowaliśmy turnieje, w których gildie ścigały się 
w różnych wyzwaniach, emocje były na poziomie zawodów sportowych, 
a Discord wrzał, wszyscy bardzo mocno się angażowali. Na zakończenie 
rywalizacji czułem się tak, jak podczas rozdania medali na olimpiadzie, 
gracze sobie nawzajem gratulowali i panowała atmosfera fair play. Wła-
śnie, gracze oczekują więcej możliwości rywalizacji. Od jakiegoś czasu 
pracujemy nad możliwością starcia dwóch gildii w czasie rzeczywistym, 
gdzie każda z nich posiada własny zamek, przed którym może rozmiesz-
czać swoje wojska. Do trybu wprowadzimy też ranking, odzwierciedla-
jący wyniki w starciach i to, jak gracze sobie radzą. Właściwie codziennie 
dostajemy od graczy pytania, jak idzie praca nad Wojnami Gildii. W mię-
dzyczasie wypuścimy jeszcze kilka aktualizacji, które w dużej mierze 
przygotowują do wprowadzenia nowego trybu. Na dzisiaj nie mogę jed-
nak podać żadnego terminu, kiedy to nastąpi.

P: Przyjrzałem się Waszym grom na Androidzie oraz na iOS i widzę, że na 
platformie Google macie też drugą grę, Animatch Friends. Czy ją również 
planujecie wydać na iOS?
R: W momencie gwałtownego wzrostu Gemstone'a przerzuciliśmy siły 
głównie na rozwój tego tytułu, natomiast po wydaniu Wojen Gildii praw-
dopodobnie wrócimy do Animatch Friends, jest też duża szansa na to, że 
będziemy myśleć o kolejnych platformach.

P: A propos platform, Gemstone Legends jest w App Store i Google Play. 
Czy może trafić też w inne miejsca?
R: Mamy w planach ekspansję na inne platformy, niedługo zamierzamy wejść do 
Huawei App Gallery, które jest konkurentem Google Play na Androidzie. Stale 
badamy, gdzie jeszcze możemy pojawić się z naszymi grami.

P: Na koniec wybiegnijmy w przyszłość jeszcze dalej. Pracujecie nad kolej-
nym, zupełnie nowym tytułem?
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R: Pracujemy to za dużo powiedziane, ale tak, rozmawiamy, jesteśmy na 
etapie koncepcji. Wymaga to jednak dużej pracy po stronie analizy rynku, 
ten jest bardzo podzielony i trzeba ustalić, gdzie chcemy dotrzeć, a przede 
wszystkim, co nasi pracownicy chcieliby robić. Prawdopodobnie zosta-
niemy przy gatunku RPG, bo w nim czujemy się bardzo dobrze. Mamy kilka 
pomysłów na innowacje w mechanikach rozgrywki, ale na tę chwilę nie 
mogę więcej powiedzieć.

P: Bardzo dziękuję za rozmowę, świetnie było poznać Twoje podejście 
do tworzenia gier, a także zajrzeć za kulisy produkcji i rozwoju gry jako 
serwisu.
R: Również bardzo dziękuję!
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Rok pandemii dał wszystkim w kość, ale, jak pisałem miesiąc 
temu, dostrzegam jego jasne strony. Dał podłoże do ulepszeń 
w sposobie pracy, a w szczególności – prowadzenia zebrań. I nie 
chodzi tylko o to, że wreszcie spotkania online stały się normą. 
Spotkania powinny być także regularne, opcjonalne i do tego 
zawsze dobrze przygotowane. Ale po kolei. 

Spotkania są regularne, opcjonalne 
i dobrze przygotowane!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Spotkania są regularne, opcjonalne i dobrze przygotowane!  |  Michał Śliwiński
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Spotkania online to podstawa!
Mamy już technologię do spotkań online. Coraz więcej ludzi umie korzy-
stać z kamer i głośników wbudowanych w komputery i rozumie, jak należy 
się ustawić, aby było ich dobrze widać i słychać. Dzięki telekonferencjom 
nie trzeba jeździć do biura tak często, jak kiedyś. Znam osoby, które miały 
możliwość częściowej pracy zdalnej, ale przez nawał spotkań każdego dnia 
i tak musiały jeździć do biura. Teraz, kiedy spotkania odbywają się przez 
internet, mogą śmiało zostać w domu i brać aktywny udział w zebraniach.

Spotkań jest zdecydowanie za dużo!
Niestety problem ze spotkaniami online jest taki, że bariera wejścia jest tu 
jeszcze mniejsza niż na zebrania „stacjonarne”. Przecież wystarczy kliknąć 
link do Zooma i już się jest na spotkaniu! Nawet nie trzeba iść do salki 
konferencyjnej!

Czas z tym skończyć. Ale jak? Wystarczy wprowadzić pierwszą zasadę 
Nozbe odnośnie do spotkań w zespole:

Zasada 1 – spotkania są REGULARNE
W Nozbe wszystkie zebrania są regularne, czyli odbywają się:
• zawsze tego samego dnia,
• zawsze o tej samej godzinie,
• zawsze w tym samym gronie,
• zawsze w tym samym pokoju Zoom.

Spotkanie dyrektorów firmy? Poniedziałek, 13:00, pięcioro stałych uczestni-
ków w specjalnie utworzonym w tym celu pokoju na Zoomie.

Znam osoby, które miały możliwość częściowej pracy zdalnej, ale 

przez nawał spotkań każdego dnia i tak musiały jeździć do biura. 

Teraz, kiedy spotkania odbywają się przez internet, mogą śmiało 

zostać w domu i brać aktywny udział w zebraniach.
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Zebranie projektowe dotyczące designu aplikacji Nozbe Personal i Nozbe 
Teams? Wtorek, 14:00, obecni: Iwona, Rafał, Hubert, Leon i ja.

Podobnie ze spotkaniami programistów odbywającym się w poniedziałki 
o 10:00, marketingu – w poniedziałki o 15:00 i działu wsparcia klienta – we 
wtorki o 9:00.

Więcej zebrań nie ma.

Chcesz omówić pomysł na nową funkcję Nozbe we czwartek? Super, ale 
tego dnia takie spotkanie się nie odbędzie. Chętnie omówimy to jednak 
na kolejnym zebraniu w przyszły wtorek. Koniec dyskusji. Masz natomiast 
sporo czasu do wtorku, aby ten pomysł szczegółowo opisać i dodać go do 
agendy zbliżającego się spotkania.

Dzięki takiemu podejściu każdy ma szansę ułożyć sobie plan pracy na 
każdy dzień tygodnia. Członkowie zespołu mają kontrolę nad swoim cza-
sem pracy. Nikt nikogo nie zaskakuje nagłym spotkaniem. Nikt nikomu 
nie przerywa pracy ani nie narzuca swojego kalendarza. Każdy wie, ile ma 
czasu na pracę w skupieniu i na kiedy ma przygotowywać materiały.

Zasada 2 – spotkania są OPCJONALNE i KRÓTKIE
Jeśli w tym tygodniu dane spotkanie nie jest potrzebne lub uzasadnione, nie 
odbywa się. Jeśli nie ma dobrze przygotowanej agendy, odwołujemy zebranie. 
Podobnie gdy mamy dużo pracy i wolimy się w tym tygodniu nie spotykać.

Raczej nie przekładamy spotkania na inny dzień. Np. w najbliższy ponie-
działek, 3 maja jest święto. Spotkania tego dnia się nie odbędą. Wyjątkiem 
okazało się spotkanie programistów, bo mają w planie zrobić retrospekcję, 
więc przełożyli je na środę, 5 maja.

Jeśli w tym tygodniu dane spotkanie nie jest potrzebne 

lub uzasadnione, nie odbywa się. Jeśli nie ma dobrze 

przygotowanej agendy, odwołujemy zebranie. Podobnie gdy 

mamy dużo pracy i wolimy się w tym tygodniu nie spotykać.

PRODUCTIVITY 68



Tak czy owak, zasada jest prosta – spotkania są opcjonalne i odbywają się, 
tylko, jeżeli są faktycznie niezbędne.

Pilnujemy też, aby były krótkie. Ustaliliśmy górną granicę trwania zebra-
nia do dwóch godzin. Dłuższe spotkania nas męczą. Dlatego trzymamy się 
hasła: „Spotkania trwają do wyczerpania tematów lub do dwóch godzin”.

Omówiliśmy wszystko, a minęła dopiero godzina? 
Koniec spotkania! Minęło tylko 30 minut? Kończymy 
i do roboty! Półtorej godziny? Tak samo – wystarczy! 
A jeśli po dwóch godzinach nie wyczerpaliśmy tema-
tów? Trudno, do zobaczenia za tydzień!

Zasada 3 – spotkania są DOBRZE 
PRZYGOTOWANE
W Nozbe mamy dwa typy spotkań – spotkania 
o charakterze społecznym i spotkania projektowe. Te 
pierwsze są po to, aby członkowie zespołu w miarę 
regularnie się widzieli i nie tracili ze sobą kontaktu. 
Te drugie są po to, aby coś konkretnego omówić.

Spotkania „integracyjne” trwają u nas 15–30 minut 
i jeśli nie mamy agendy, zebranie się kończy. Spo-
tkania projektowe trwają dłużej, ale warunkiem ich 
odbycia się jest dobrze przygotowana agenda.

Co to znaczy „dobrze przygotowana agenda”?

To znaczy, że uczestnicy muszą wiedzieć nie tylko, o czym będą rozmawiać, 
ale przed spotkaniem muszą znać już szczegóły tych tematów. Jeżeli uczest-
nik spotkania chce zaproponować temat do omówienia, musi go dopisać do 
planu zebrania oraz szczegółowo opracować na piśmie na tyle wcześnie, aby 
pozostałe osoby mogły się z tematem zapoznać dzień przed spotkaniem.

Dam przykład. Właśnie wprowadzamy w Nozbe Teams nową funkcję – pro-
jekty wspólne, nad którymi mogą razem pracować dwa osobne zespoły. 
Ich członkowie mogą sobie przypisywać zadania, i dzięki temu kompletnie 

Omówiliśmy wszystko, 

a minęła dopiero godzina? 

Koniec spotkania! Minęło 

tylko 30 minut? Koń-

czymy i do roboty! Półtorej 

godziny? Tak samo – wystar-

czy! A jeśli po dwóch godzi-

nach nie wyczerpaliśmy 

tematów? Trudno, do zoba-

czenia za tydzień!
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zrezygnować z korespondencji mailowej. Jest to funkcja, którą zapropono-
wałem na jednym ze spotkań projektowych: nie tylko dodałem taki punkt 
do agendy wtorkowego spotkania, ale także załączyłem wyczerpujący 
dokument, tłumaczący, jak wyobrażam sobie działanie projektów wspól-
nych. Musiałem uargumentować, dlaczego taka funkcja jest potrzebna 
użytkownikom, jak wstępnie widzę proces zapraszania do takiego wspól-
nego projektu innych zespołów, gdzie widzę zagrożenia i problemy…

Nie wystarczyło dodać punktu do planu zebrania. Trzeba było ten punkt 
dobrze opracować, po to, aby każdy z uczestników mógł wcześniej 
wszystko przeczytać i porządnie zapoznać się z tematem. Dzięki takiemu 
podejściu dyskusja na spotkaniu była bardziej merytoryczna, bo nie pre-
zentowałem nowego pomysłu, ale odpowiadałem na pytania i wspólnie 
doprecyzowaliśmy szczegóły tej funkcji.

Opisałem pomysł na projekty wspólne w aplikacji Dropbox Paper, gdzie 
każdy akapit tekstu można komentować. Dzięki temu dużo osób jeszcze 
przed spotkaniem zadało mi pytania bezpośrednio w dokumencie. Przed 
samym spotkaniem przeczytałem te pytania i miałem szansę się jeszcze 
lepiej do niego przygotować.

Spotkania w zespole Nozbe w praktyce

Tak jak wspomniałem na początku, zebrania wyznaczone są u nas na kon-
kretne dni i godziny. Każde spotkanie dodane jest do współdzielonego 
w firmie Google Calendar. Dla każdego spotkania stworzony jest osobny 
wirtualny pokój na Zoomie, a link do niego dodany jest do opisu spotkania.

Agenda to przeważnie sekcja w specjalnym projekcie w Nozbe Teams 
– w projekcie „Design” mamy sekcję „Spotkanie Design Fight” i tam każdy 

 Jeżeli uczestnik spotkania chce zaproponować temat do omó-

wienia, musi go dopisać do planu zebrania oraz szczegółowo 

opracować na piśmie na tyle wcześnie, aby pozostałe osoby 

mogły się z tematem zapoznać dzień przed spotkaniem.
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może dodać zadanie, które staje się punktem zebrania. Do zadania trzeba 
dodać komentarz, opisujący ten punkt agendy. Trzeba wyjaśnić, co to 
za temat, dlaczego jest ważny, jak widzimy jego implementację. Jeśli 
pole komentarza nie wystarczy, bo temat jest długi, opracowujemy go 
jako dokument w Dropbox Paper i załączamy link do tego dokumentu 
w komentarzu do zadania.

Podczas spotkania przechodzimy po kolei przez punkty agendy. Jeśli sek-
cja, w której powinna być agenda, jest pusta lub są w niej zadania jeszcze 
nieopracowane, zebranie się nie odbywa.

Pamiętaj, spotkania powinny być regularne, opcjonalne i dobrze 
przygotowane!

Mam nadzieję, że także w Twoim zespole jest szansa na zmianę podejścia do 
spotkań. Jeśli masz do mnie pytania na temat naszego podejścia do kwestii 
zebrań, pisz na Twitterze na @MSliwinski. A więcej o spotkaniach możesz 
poczytać w mojej książce No Office na stronie: NoOffice.org/spotkania
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Lifestyle
Olukai Mahana Slipper
Wiem, że wiosna idzie, ale pogoda w tym roku nas nie rozpieszcza. Dlatego 
tym bardziej warto poszukać fajnych… kapci. Ja ostatnio trafiłem na takie. 
Wyglądają obłędnie. Minimalistyczne. Miękkie i podobno bardzo wygodne.

Zobacz na olukai.com

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Metoda czarnej skrzynki Matthew Syed
Jest coś, czego od branży lotniczej powinniśmy nauczyć się wszyscy. 
To coś, co przychodzi z trudem, bo stoi w sprzeczności z instynktem 
i ułomną naturą człowieka. To nauka na błędach. Co łączy z lotnictwem 
Google’a, zespół Formuły 1, firmę Mercedes, wynalazcę Jamesa Dysona, 
Michaela Jordana i Davida Beckhama? Korzystają z metody czarnej 
skrzynki. Nie tylko odważnie przyznają się do błędów, ale wręcz uważają 
swoje porażki za najlepsze źródło wiedzy. Nie wypierają się potknięć, 
nie zrzucają winy na innych, nie tuszują niewygodnych faktów, a sukces 
zawdzięczają analizie swoich niepowodzeń. Pierwsze wydanie było wiel-
kim sukcesem. Teraz, po czterech latach, do księgarni trafia nowe, popra-
wione wydanie. iMagazine jest jego patronem medialnym.

Zobacz na insignis.pl
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Fitbit Luxe
Fitbit prezentuje swój najnowszy produkt, pierwszy zaprojektowany 
w pełni pod skrzydłami Google – Fitbit Luxe. To najbardziej stylowy 
i zarazem najcieńszy tracker marki, który wspiera holistyczne podejście 
do zdrowia. Co więcej, Fitbit Luxe jest pierwszą opaską fitness w historii 
marki z kolorowym wyświetlaczem. Żywotność baterii sięga pięciu dni, 
co pozwala na skupienie się na swoich celach fitness. Ponadto Luxe jako 
pierwszy tracker umożliwia zarządzanie stresem poprzez dostęp do 
wskaźnika Oceny Stresu.

Zobacz na fitbit.pl
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LEGO Land Rover Defender 110
Niestety to nie jest oficjalny zestaw LEGO, tylko projekt entuzjasty, AFOL-
-a (Adult Fan Of Lego), Manuela Nascimento. Genialne odwzorowanie 
detali i całej konstrukcji. Chciałoby się mieć taki zestaw. Polecam zajrzeć 
pod link, gdzie znajdziecie więcej zdjęć tego Land Rovera.

Zobacz więcej
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Amazfit T-Rex Pro
Amazfit wypuścił smartzegarek, który przypomina… G-Shocka. Ale to nie 
jest specjalny problem. Ma fajny, ponadczasowy wygląd oraz pancerne 
wykonanie, potwierdzone wojskowymi certyfikatami. Bardzo dobra cena 
(169 EUR). Do tego bateria wytrzymująca 18-dni, wbudowany GPS, wodo-
odporność 10 ATM, czujniki tętna i SpO2.

Zobacz na amazon.de
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Samsung Galaxy SmartTag
Samsungowa odpowiedź na AirTag. Lokalizator, który w szczególności 
w Polsce może się bardzo dobrze sprawdzić przez to, że Samsung jest 
tutaj najpopularniejszą marką. Działający na Bluetooth lokalizator Galaxy 
SmartTag z łatwością przyczepisz do kluczy, torebki, a nawet do obroży 
domowego zwierzaka. Jeśli myślisz, że zguba znajduje się gdzieś blisko, 
dotknij na swoim smartfonie przycisk dzwonka, a następnie podążaj 
za dźwiękiem wybranej przez siebie melodyjki o ustawionej wcześniej 
głośności. Coś, co oznaczyłeś, znajduje się poza zasięgiem? To żaden 
problem! Nawet gdy jesteś offline, sieć Galaxy Find Network może użyć 
zeskanowanych danych, by odnaleźć Twoją zgubę. Z łatwością przejrzysz 
też historię ukazującą miejsca, w których znajdował się lokalizator, by go 
namierzyć. Dodatkowo możemy używać naszego SmartTag do… sterowa-
nia inteligentnym domem opartym o rozwiązania SmartThings.

Zobacz na samsung.com

LIFESTYLE 78

https://www.samsung.com/pl/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegeu/


Dziecięca pościel dla dorosłych! 
– komplet pościeli XXL od La Millou

Pierwsze miesiące życia moja córka spędziła w kokonie od La Millou, 
a nieco później zaczęła jej towarzyszyć pościel z wypełnieniem tej 
firmy. Jest z nami każdego wieczoru i poranka, targana z łóżeczka albo 
wózka, nie ma bez niej nocy. Dzieci ją uwielbiają, nic dziwnego, że 
powstał wariant dla dorosłych – bo trudno się nią nie zachwycać.

Dziecięca pościel dla dorosłych! – komplet pościeli XXL od La Millou  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Pościel La Millou dostępna jest 
w kilku rozmiarach – najnowszym 
wariantem jest wersja XXL, czyli z koł-
drą w rozmiarze 200 × 220 i dwiema 
poduszkami 40 × 60 cm. W efekcie 
zyskujemy komplet idealny pod łóżko 
małżeńskie. Co w tej pościeli jest 
takiego świetnego? Przede wszyst-
kim fakt, że jest „gotowa do użytku”, 
czyli z wypełnieniem. Nie ma tu 
poszewek i osobnego wypełnienia. 
Pierzemy całość, a nie tylko poszewki. 
Mamy więc gwarancję czystości. Taka 
zwiększona higiena pościeli jest zde-
cydowanie wskazana w dzisiejszych 
czasach i to nie tylko dla alergików.

Przede wszystkim jednak pościel 
La Millou jest niezwykle przyjemna 
w dotyku, lekka, a jednocześnie przy-
tulna i zapewniająca dobry komfort 
termiczny. Do tego, podobnie jak inne 
produkty La Millou, jest szalenie este-
tyczna. Znajdziemy ją w kilku pięknych 
wzorach. Cena? 759 PLN. Przy czym 
warto zwrócić uwagę na jakość i fakt, 
że naprawdę będziemy z niej długo 
korzystać. Nietuzinkowy prezent na 
wesele? Dobry prezent na parape-
tówkę? A może po prostu drobna 
przyjemność dla Was. Zdecydowanie 
nie będziecie żałować tego zakupu.
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Apple wczoraj zaprzentowało nowego iPada Pro, który jest ewolucją 
obecnej konstrukcji iPadów Pro z 2018 i 2020 roku. Jest nadal 
kompatybilny z tymi samymi akcesoriami, w tym z Magic Keyboard, 
ale jest kilka istotnych zmian za ekraem urządzeń.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Pro (2021) – polskie ceny i co nowego  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

iPad Pro (2021) 
– polskie ceny i co nowego
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Co nowego?
Prawdopodobnie najważniejszą nowością jest serce nowych iPadów Pro. 
Apple przeszło w nich z konstrukcji A12X i A12Z nie na A14X, jak się spodzie-
waliśmy, nie na wariant M1, dostosowany do nich, ale na pełnoprawnego 
Apple M1, którego znajdziemy m.in. w nowych iMacach oraz wszelkich 
innych Macach wyposażonych w Apple Silicon. M1 oznacza też, że nowy 
iPad Pro ma 8 GB RAM (dla wersji ze 128, 256 i 512 GB pamięci flash) lub 16 
GB RAM (dla wersji z 1 TB i 2 TB pamięci flash). Tak… aż 2 TB pamięci flash 
jest teraz dostępne, dla najbardziej wymagających.

M1 oznacza także wsparcie dla Thunderbolt, ale niestety nadal jesteśmy 
ograniczeni do jednego portu. Jeśli zdecydujemy się na Magic Keyboard, to 
możemy do klawiatury podłączyć zasilanie, a do iPada inne urządzenia. Alter-
natywnie, może korzystać teraz z wszelkich docków z Thunderboltem.

Nowe serce i Thunderbolt umożliwiają również obsługę Pro Display XDR 
w pełnej rozdzielczości 6K. Pozostaje nam teraz tylko liczyć na to, że 

TEMAT NUMERU 8383

https://imagazine.pl/2021/04/20/imac-z-apple-silicon-m1-calkowicie-nowy-kolorowy-model-zbudowany-od-podstaw/
https://imagazine.pl/2021/04/01/trzy-najlepsze-docki-thunderbolt-4-usb4-dla-maca-ktorymi-powinniscie-sie-zainteresowac/


iPadOS 15 wprowadzi obsługę pełnej powierzchni wyświetlacza na pozio-
mie systemowym, abyśmy nie mieli czarnych pasków po bokach.

Apple M1 w MacBooku Air i nowym iMacu występuje w konfiguracji 
8/7 rdzeni, odpowiednio dla CPU/GPU, oraz 8/8 dla modeli droższych. 
Wszystkie modele iPadów Pro mają konfigurację 8/8.

Moduł tylnych aparatów nie uległ znaczącym zmianom. Nadal mamy dwa 
obiektywy, podobnie jak w modelu z 2020 roku, czyli 12 MP szeroki kąt 
i 10 MP ultraszeroki kąt z przysłonami odpowiednio wynoszącymi f/1.8 
i f/2.4. Aparaty mają za to wsparcie dla Smart HDR 3, znane już iPhone’ów. 
Zmienił się za to przedni moduł TrueDepth, czyli ten odpowiedzialny za 
Face ID – ma teraz 12 MP aparat przedni o kącie widzenia 122°. Jego przy-
słona zmalała z f/2.2 na f/2.4, ale oferuje teraz 2x optyczny „zoom out” 
i funkcję Center Stage, za pomocą której aparat może śledzić użytkownika 
„poza kadr”, podążając za jego ruchami – wygląda na to, że po prostu cała 
powierzchnia matrycy nie jest wykorzystywana, a obszar rejestrujący może 
się przemieszczać po niej. Nowością jest też wsparcie dla rozszerzonego 
zakresu dynamicznego podczas nagrywania wideo przy 30 fps.

Najważniejszą nowością, dotyczącą tylko modelu iPada Pro z ekranem 
12,9”, jest podświetlenie mini-LED do panelu IPS – nazwali go Liquid 
Retina XDR. Zamiast 72 LED-ów, używanych w iPadzie Pro 11”, Apple 
upchnęło ponad 10 tys. mini-LED-ów, podzielonych na 2596 stref. To 
pozwala osiągnąć typowe „użytkowe” podświetlenie wynoszące mak-
symalnie 600 nitów, 1000 nitów „full-screen brightness” (co może ozna-
czać, że dotyczy to tylko treści HDR) oraz szczytową jasność 1600 nitów 
(HDR). Apple nie precyzuje dokładnie, czy ekran bez treści HDR potrafi 
się rozjaśnić do 1000 nitów, ale spodziewam się, że podobnie jak w przy-
padku Pro Display XDR, wymagane są treści HDR.

Jest też wsparcie dla 5G (oraz mmWave w USA) i eSIM-ów, dla osób, które 
preferują mieć osobną łączność dostępną w swoim iPadzie.

Warto też zauważyć, że model 12,9” jest teraz grubszy o 0,5 mm, co również 
zwiększyło jego wagę o ok. 40 gramów.
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SoC

Ekran

Autoryzacja biometryczna

RAM

Pamięć flash

Aparat (tył)

Aparat (przód)

Głośniki

Pencil 2

Magic Keyboard

Smart Keyboard Folio

Wi-Fi

NanoSIM + eSIM
(w modelu Cellular)

Wymiary (mm)

Waga

iPad Pro 12,9”
(2021)

Apple M1

12,9”
2732×2048 px

600 / 1000 / 1600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

8 / 16 GB

280,6 x 214,9 x 6,4

682 g (Wi-Fi)
685 g (LTE)

iPad Pro 11”
(2021)

Apple M1

11”
2388×1668 px

600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

8 / 16 GB

247,6 x 178,5 x 5,9

466 g (Wi-Fi)
470 g (LTE)

iPad Air
(2020)

Apple A14

10,9”
2360×1640 px

500 nitów
Display P3
True Tone

60 Hz

Touch ID

4 GB

64 GB / 256 GB

12 MP
f/1.8

7 MP

2

Tak

Tak

Tak

802.11ax

178,5 x 247,6 x 6,1

458 g (Wi-Fi)
460 g (LTE)

iPad Pro 12,9”
(2020)

Apple A12Z

12,9”
2732×2048 px

600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

6 GB

Tak
LTE

280,6 x 214,9 x 5,9

641 g (Wi-Fi)
643 g (LTE)

iPad Pro 11”
(2020)

Apple A12Z

11”
2388×1668 px

600 nitów
Display P3
True Tone

ProMotion (120 Hz)

6 GB

247,6 x 178,5 x 5,9

471 g (Wi-Fi)
473 g (LTE)

iPad Pro 11”
(2020)

3899 / 4699 PLN

4399 / 5199 PLN

5399 / 6199 PLN

6399 / 7199 PLN

–

128 GB Wi-Fi / LTE lub 5G

256 GB Wi-Fi / LTE lub 5G

512 GB Wi-Fi / LTE lub 5G

1 TB Wi-Fi / LTE lub 5G

2 TB Wi-Fi / 5G

iPad Pro 12,9”
(2020)

4899 / 5699 PLN

5399 / 6199 PLN

6399 / 7199 PLN

7399 / 8199 PLN

–

iPad Pro 11”
(2021)

3899 / 4699 PLN

4399 / 5199 PLN

5399 / 6199 PLN

6399 / 7199 PLN

9399 / 10199 PLN

iPad Pro 12,9”
(2021)

3899 / 4699 PLN

4399 / 5199 PLN

5399 / 6199 PLN

6399 / 7199 PLN

Face ID

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

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

(szerokokątny + ultraszerokokątny)
LiDAR

7 MP
TrueDepth

Tryb Portretowy

4

Face ID

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

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

(szerokokątny + ultraszerokokątny)
LiDAR

12 MP | 122°
TrueDepth

Tryb Portretowy
Center Stage

4

Tak
5G

MOTO

Specyfikacja techniczna i porównanie

Ceny
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Na możliwość wymiany swojego iPada Pro z 2018 roku czekam od dawna 
i po cichu liczyłem, że iPad Pro na 2021 rok otrzyma ekran mini-LED w obu 
rozmiarach. Niestety, tak się nie stało, a to oznacza, że kusi mnie model 
12,9”. Żyłem kiedyś z takowym kolosem, ale nie było to przyjemne życie 
– jego mobilność, nawet jeśli korzystamy z niego tylko w mieszkaniu, ale 
poza biurkiem lub jednym wyznaczonym miejscem, jest ograniczona. Dzi-
siaj rano, dla przykładu, siedziałem sobie i nadrabiałem newsy, trzymając 
go prawą ręką, podczas gdy lewą obsługiwałem napój. Tego nie byłybym 
w stanie robić, tym bardziej że model 12,9” przytył (o 40 g). Pomimo tego, 
nadal waham się, na który model wymienić swojego Pro, ale chyba skła-
niam się ku 11-tce.

Tak czy siak, to jest dobry moment na nowego iPada. Z Apple M1, powi-
nien działać jak błyskawica i zapewnić mu żywotność oraz używalność bez 
zauważalnych spadków na wiele lat.

Przypominam, że nowe iPady Pro (2021) będzie można zamawiać od 30 
kwietnia 2021, a dostępne będą od drugiej połowy maja. Spodziewana jest 
znikoma dostępność, ale to się okaże dopiero za 9 dni, więc jeśli chcecie, to 
spieszcie się, żeby nie czekać zbyt długo.
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Apple wczoraj, po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, 
zaprezentowało całkowicie nową konstrukcję iMaca, opartą o Apple 
Silicon. W zasadzie wszystko zostało przeprojektowane od nowa…

iMac z Apple M1 (early 2021) 
– polskie ceny, specyfikacja techniczna i co nowego

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iMac z Apple M1 (early 2021) – polskie ceny, specyfikacja techniczna i co nowego  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Co nowego?
Nowa konstrukcja ma 11,5 mm grubości. Tak, milimetrów. Nieco ponad cen-
tymetr… i waży 4,5 kg. Ten design z kolei wymusił zachowanie brody pod 
wyświetlaczem, ponieważ za ekranem nie było wystarczająco dużo miejsca, 
aby zmieścić procesor i inne podzespoły. Te, w całości, trafiły właśnie do 
„brody” komputera i chłodzone są dwoma wentylatorami, które Apple zapew-
nia, że „przy normalnym użytkowaniu” generują ok. 10 dB hałasu. Mój „absolut-
nie cichy” pokój ma ponad 35 dB. Ponadto, z brody zniknęło logo Apple.

Na pokładzie znalazł się Apple M1 w konfiguracji znanej z innych kompu-
terów firmy, opartych o Apple Silicon. iMac dostępny jest w tańszej wersji, 
w „zaledwie” czterech kolorach, z M1 w konfiguracji 8/7 – CPU ma 8 rdzeni, 
a GPU 7 rdzeni. Ciut droższy model, dostępny we wszystkich barwach, ma 
8 rdzeni w przypadku GPU i CPU. Dodatkowo zawiera w pudełku klawiaturę 
z Touch ID oraz zasilacz z portem Ethernet, czego tańszy model nie ma.

Zasilacz jest istotną zmianą, bo dotychczas go nie było. Występuje w dwóch 
wersjach – ze złączem Ethernet lub bez niego. Przewód z zasilacza do 
ściany ma 2 metry, ale nie wiemy obecnie ile ma przewód od zasilacza do 
komputera – może to oznaczać niefortunne jego umiejscowienie, zależnie 
od tego, jak daleko mamy do gniazdka. Model z Ethernetem jest o tyle 
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ciekawy, że Ethernet podłączamy do zasilacza, a on jest dalej przekazy-
wany do komputera przewodem zasilającym.

Ekran iMaca jest całkowicie nowy, większy i ma wyższą rozdzielczość. Pomimo 
„24” w nazwie, ekran to w rzeczywistości panel 23,5” 4,5K o rozdzielczości 
4480×2520 px, który zawiera wszystkie znane technologie Apple – P3 i True 
Tone. Ma 500 nitów jasności i wbudowany webcam o rozdzielczości 1080p, ale 
Apple zapewnia, że dzięki ISP w M1 i większej matrycy, obraz będzie zdecy-
dowanie lepszej jakości. Należy pamiętać, że panel w 24-calowym iMacu jest 
typu błyszczącego i nie ma w opcji szkła nanostrukturalnego.

Nowe są też głośniki – są większe, dodano im woofery i tweetery, 
a w sumie jest ich aż sześć. Do kompletu jest też nowy system „studyj-
nych” mikrofonów. To wszystko oznacza, że iMac 24” wspiera Spatial 
Audio i odtwarzanie Dolby Atmos.

Niestety, Apple nie rozpieszcza nas portami. Tańszy wariant otrzymał zaled-
wie dwa Thunderbolt 3 / USB 4 i złącze 3,5 mm dla słuchawek, a droższy ma 
dodatkowo dwa porty USB 3 ze złączem USB-C. Ciekawostką jest to, że złącze 
mini jack zostało przeniesione z tyłu urządzenia na bok, ze względu na fakt, 
że komputer jest za cienki – ma 11,5 mm grubości, o czym wspominałem, pod-
czas gdy typowe gniazdo 3,5 mm ma 14 mm głębokości. Thunderbolt 2, HDMI, 
DVI i VGA są wspierane za pomocą odpowiednich przejściówek.

M1 oznacza, że na pokładzie znajduje się 8 GB lub 16 GB RAM. SSD można 
natomiast rozszerzyć do 2 TB, z podstawowych 256 GB. Spodziewam się, 
że dopiero większy brat otrzyma pokaźniejsze możliwości w tym zakresie, 
szczególnie w kwestii RAM-u.

Tańszy wariant iMaca w komplecie otrzymuje domyślnie nową Magic Key-
board i Magic Mouse, pod kolor komputera. Magic Trackpad, również pod 
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kolor, można opcjonalnie zamówić (co polecam, bo potem może się oka-
zać, że nie będą dostępne). Ciekawostką jest to, o czym pisałem w nocy 
po prezentacji, że Magic Keyboard nie ma strzałek w kształcie odwróconej 
litery T. Droższy wariant domyślnie zawiera już Magic Keyboard z Touch ID, 
a do obu modeli można zamówić Magic Keyboard z polem numerycznym 
(również ma Touch ID), która ma ergonomiczniej rozwiązane strzałki.

Ciekawostką w temacie nowej klawiatury jest to, że zostały przekonfigu-
rowane niektóre przyciski, co oznacza dedykowane klawisze dla Spotlight, 
dyktowania, trybu Nie przeszkadzaj (Do Not Disturb) i dla emoji.

iMac 24-calowy nie ma możliwości montażu na uchwycie VESA. Jeśli chce-
cie go zawiesić, to musicie zamówić inny model, pozbawiony nogi, ale 
wyposażony w odpowiednie mocowanie.

Nowe iMaki nie wspierają Target Display Mode. Niestety.

Czemu Apple tego nie zrobiło?
Ogólnie rzecz biorąc nowe iMaki bardzo mi się podobają, ale wczoraj zoba-
czyłem powyższy concept na Twitterze, autorstwa @jkspn. To jest tak bar-
dzo znacznie lepszy design, nawiązujący do starych modeli, że nie jestem 
w stanie pojąć, że się na niego nie zdecydowali. Gdyby tak wyglądał, to 
prawdopodobnie kupiłbym go tylko dla designu, pomimo że go nie potrze-
buję. Różowego, bo ma czerwone logo. Albo pomarańczowego… Ostatecz-
nie niebieskiego… No dobra, zbankrutowałbym przez nadmiar iMaców.
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SoC Wi-Fi

RAM

SSD

Ekran 

Złącza

Wi-Fi

Bluetooth

Klawiatura

Kolory

Cena

Apple M1
8-core CPU
8-core GPU

512 GB

8899 zł

iMac 24”

Apple M1
8-core CPU
8-core GPU

8 GB

23,5”
4480×2520 px

500 nit
Display P3
True Tone

Wi-Fi 6 / 802.11ax

5.0

7899 zł

Apple M1
8-core CPU
7-core GPU

2x Thunderbolt / 
USB4 1x 3,5 mm

Magic Keyboard

Niebieski, zielony, 
różowy, srebrny

6799 zł

2x Thunderbolt / USB4
2x USB 3
1x 3,5 mm

1x Gigabit Ethernet

256 GB

Magic Keyboard z Touch ID

Niebieski, zielony, różowy, srebrny, 
żółty, pomarańczowy, fioletowy

16 GB RAM

512 GB SSD

1 TB SSD

2 TB SSD

Magic Keyboard z Touch ID

Magic Keyboard z polem 
numerycznym i z Touch ID

Magic Mouse + Magic Trackad

Magic Trackpad

Zasilacza z Gigabit Ethernet

b.d. (prawdopodobnie 1000 zł)

b.d. (prawdopodobnie 1000 zł)

b.d. (prawdopodobnie 1000/2000 PLN zł)

b.d. (prawdopodobnie 3000/4000 zł)

b.d.

b.d.

Magic Mouse + Magic Trackad

Magic Trackpad

Zasilacza z Gigabit Ethernet

Ceny – podstawowe konfiguracje 

Ceny – dopłaty

Zamówienia na nowe iMaki będzie można składać od 30 kwietnia 2021, 
a dostępność (prawdopodobnie bardzo ograniczona) spodziewana jest 
w połowie maja 2021.
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Wszystko o AirTags i Apple TV 4K 2. generacji [wideo]  |  Wojtek Pietrusiewicz

Wszystko o AirTags i Apple 
TV 4K 2. generacji [wideo]

A jutro będę zapraszać na kolejną część, w której skupię się na iMacach oraz 
iPadach Pro, więc jeśli jest to coś, co wam się podoba, to obserwujcie nas.

Przy okazji chciałbym bardzo podziękować wszystkim za  i  oraz 
za subskrypcje – cel 2 mln coraz bliżej! Sugestie, poprawki lub po prostu 
ludzka dyskusja, jak zawsze mile widziana w komentarzach.

Dzięki!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Zapraszamy do obejrzenia mojego materiału nt. AirTags i nowego 
Apple TV 4K – tego z nowym pilotem. Całość trwa około 10 minut 
i zawarte jest w nim „(prawie) wszystko o” tych dwóch nowościach 
Apple. Wspominam również o subskrypcjach w Apple Podcasts 
i Apple Card, a na sam koniec zostawiłem Wam bloopersy, które mam 
nadzieję, że rozweselą komuś dzień. Wideo znajdziecie w nagłówku 
tego wpisu lub bezpośrednio na naszym kanale na YouTubie.
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Nowe Apple TV to zgrabne odświeżenie Apple TV 4K. Zmian jest 
niewiele, są one wręcz kosmetyczne. Natomiast decyzje Apple 
związane z ATV i polityka cenowa tego produktu wydają się wręcz 
niezrozumiałe. Mimo wszystko nowe Apple TV 4K ma szansę trafić 
do większego grona odbiorców.

Nowe Apple TV 4K – niewykorzystana szansa Apple  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nowe Apple TV 4K 
– niewykorzystana szansa Apple
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Polityka cenowa wobec Apple TV nie jest zrozumiała
Jedynie Nvidia Shield TV Pro ma porównywalną cenę do Apple TV 4K. 
Większość przystawek jest znacznie tańsza, nie tylko na naszym rynku, ale 
również na amerykańskim. Chromecast z Google TV (wspierający Apple 
TV App) to wydatek 49,99 USD, najbardziej zaawansowany Amazon Fire 
TV Cube z wbudowanym mikrofonem do obsługi Aleksy to wydatek 119,99 
USD. Tymczasem Apple sprzedaje stare Apple TV HD (dawne ATV 4 gen.) za 
149 USD (749 PLN). Nowe Apple TV 4K (2 gen.) to wydatek 179 USD lub 899 
PLN, za 199 USD lub 999 PLN możemy nabyć wariant 64 GB.

Oferowanie Apple TV HD w tej cenie to totalnie nieporozumienie. Nawet 
jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie macie telewizora 4K, to nie kupujcie 
tego urządzenia. Warto dopłacić 150 PLN, aby cieszyć się sprzętem ze 
znacznie mocniejszym procesorem, gotowym na teraźniejszość i najbliż-
szą przyszłość. Rozumiem koszty procesora, koszty produkcji, ale Apple 
powinno zacząć sprzedawać swoje telewizyjne przystawki naprawdę po 
kosztach, jeśli chce realnie zarabiać jeszcze więcej na AppleTV+, Apple 
Music, Apple Arcade czy po prostu Apple One. 
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Na razie Apple wciąż traktuje Apple TV jako 
akcesorium do innych urządzeń Apple. Ten, 
kto ma kupić, i tak kupi. W dodatku przy 
cenach innych akcesoriów Apple, jak kla-
wiatury do iPadów czy nawet breloczki do 
AirTags, ta cena nie jest taka wysoka. Niestety 
to działanie właśnie ogranicza mocno rozwój 
HomeKita u użytkowników czy promocję 
usług. Dziś Apple TV 4K to jedno z ostatnich 
urządzeń, które dokupują osoby, będące już 
zadomowione w ekosystemie Apple, a przy 
innej polityce cenowej mogłoby być jednym 
z pierwszych. 

Nowy pilot ma jeden przycisk, 
który jest „wytrychem” na 
rynku telewizorów
Apple zdecydowało się na ulokowanie przy-
cisku on/off na pilocie. I choć we wcześniej-
szej generacji można było stosunkowo łatwo 
wybudzać urządzenie, a wraz z nim telewizor 
(a nawet amplituner kina domowego), to nie 
było to dla wszystkich tak oczywiste. Przycisk 
z rozpoznawalnym na całym świecie znacz-
kiem jest jasny i będzie sporym ułatwieniem.

Najważniejsze jednak, że dzięki temu Apple 
rzeczywiście sprawi, że pilot od telewizora 
w wielu domach pójdzie w odstawkę. Zostanie 
tylko pilot do ATV, z pominięciem platformy 
Smart TV producenta. Telewizor staje się 
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jedynie wyświetlaczem. To istotne i pokazuje też, że Apple nigdy nie potrze-
bowało tworzenia kosztownego telewizora, skoro może mieć przystawkę. 
Znów wracamy jednak do polityki cenowej i pozycjonowania produktu, 
który nie jest odpowiednio wypromowany, aby mocniej powalczyć o widza.

Pseudokalibracja, pseudo-HDMI 
2.1 oraz wykluczenia regionalne
Nowe Apple TV 4K, ale też wersja HD i poprzednia 
generacja, otrzymają funkcję dostosowania kolorów 
na ekranie za pomocą wsparcia ze strony iPhone’a. 
Opcja ta pojawi się wraz z tvOS 14.5. Będzie to taka 
ograniczona kalibracja, która nie będzie wpływała 
na natywne ustawienia wyświetlania obrazu w tele-
wizorze. Na pewno jednak jest to jakiś element, 
zwracający uwagę na jakość obrazu. Może część 
użytkowników zmobilizuje do zakupu lepszego tele-
wizora. Nadal warto jednak zadbać o prawidłowe 
parametry obrazu w samym ekranie i ewentualnie 
skorzystać także z profesjonalnej kalibracji.

W specyfikacji nowego Apple TV 4K znajdziemy teo-
retycznie HDMI 2.1. Niestety Apple na razie nie zdradza 
szczegółów z tym związanych. Najpewniej sami użyt-
kownicy odkryją to w trakcie testów. Obsługa HFR do 

60 klatek na sekundę to coś, co z powodzeniem robi także HDMI 2.0 i jeśli 
macie taki telewizor, to nie musicie go zmieniać dla treści 60 FPS, choć tych 
nie jest tak wiele. Otwarte pozostaje pytanie, czy nowa wersja przystawki 
poradzi sobie z 120 klatkami na sekundę, czy wspiera eARC (do treści z peł-
nym Dolby Atmos lub DTS:X w odtwarzaczach multimedialnych), czy obecne 
są funkcje minimalizujące input lag i zapewniające wyższą płynność w grach.

Siri na Apple TV 4K (2 gen.) nadal nie działa w Polsce, nawet po angielsku 
(przy ustawieniu polskiego App Store). W naszym kraju niedostępna jest 
też usługa Fitness+. Co więcej, Apple TV App w Polsce również jest w opła-
kanym stanie – bez kanałów, bez integracji z popularnymi aplikacjami VOD 
jest ona mocno wybrakowana. Apple TV App, a tym samym całe Apple TV 
zupełnie inaczej funkcjonuje na rynku amerykańskim niż u nas.

Apple zdecydowało się na 

ulokowanie przycisku on/

off na pilocie. I choć we 

wcześniejszej generacji 

można było stosunkowo 

łatwo wybudzać urządze-

nie, a wraz z nim telewizor 

(a nawet amplituner kina 

domowego), to nie było to dla 

wszystkich tak oczywiste. 
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Apple idzie w Thread
Istotnym elementem nowego Apple TV 4K jest wsparcie dla technolo-
gii Thread. Ten protokół wykorzystywany jest w ramach inteligentnego 
domu i zaczyna z niego korzystać już kilka urządzeń. W niedalekiej przy-
szłości powinno być ich znacznie więcej. Nowe Apple TV 4K, podobnie jak 
HomePod Mini stanie się dla tych urządzeń centralką, nie tylko Centrum 
Akcesoriów, ale też właśnie centralką. Za kilka lat prawdopodobnie Home-
Pod i Apple TV będzie wystarczającym sprzętem do utrzymania urządzeń 
w ramach inteligentnego domu bez kolejnych centralek od Ikea, Philipsa etc.

Jeśli jeszcze nie masz Apple TV, a korzystasz aktywnie z ekosystemu Apple, 
w tym usług Apple, to warto zdecydować się na zakup nowego Apple TV 
4K. Jeśli masz Apple TV 4K, to zakup nowego urządzenia nie ma większego 
sensu, zwłaszcza w dniu premiery (chyba że tak jak ja zamierzasz je przeka-
zać dalej). Warto ewentualnie pomyśleć jedynie o zakupie nowego pilota. 
Apple TV to sprzęt, bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania; 
w świecie Smart TV jedyną godną alternatywą jest dla mnie Tizen w tele-
wizorach Samsung. Natomiast Apple mocno ogranicza potencjał tej plat-
formy wysoką ceną w zestawieniu z konkurencją.
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Apple dzisiaj – w końcu! – zaprezentowało nowe produkty, na które 
czekamy od dawna. Podczas keynote’a i potem, podczas naszego 
live streama, nie było zbyt wiele czasu, ani możliwości, na wytykanie 
błędów lub problemów związanych z nimi, ale po ochłonięciu, kilka 
takowych znalazłem.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

„Spring Loaded” – subiektywnie o tym co dobre, a co złe, w nowych iMacach, iPadach Pro, AirTags i innych  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

„Spring Loaded” 
– subiektywnie o tym co dobre, a co złe, w nowych 
iMacach, iPadach Pro, AirTags i innych
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Keynote
Sam keynote mi się podobał. Było krótko 
i zwięźle. Jest to duża przyjemniejsza forma, 
niż poprzednie keynote’y, niepotrzebnie 
naciągane czasowo i naszpikowane prezenta-
cjami, które niewielu interesowały.

iMac
Nowe modele wyglądają, na pierwszy rzut 
oka, rewelacyjnie. Na Twitterze znalazłem 
dosłownie dwie osoby, którym się nie podo-
bają. Mam jednak kilka istotnych uwag, zanim 
któregoś sobie zamówicie.

Ekran
Pamiętajcie, że 23,5” (tak, ekran ma 23,5, a nie 
24, cale) to nie jest duży ekran. Siedzę teraz 
przed 31,5” monitorem, a obok niego wisi 24,5” 
Alienware AW2518HF – oba na ramieniu Fully 
Jarvis Dual Monitor Arm – i ten drugi jest 
maciupeńki. Tak, jest większy od iMaca 21,5” o… 
dwa cale… ale to niewielki skok. W tym roku 
powinny pojawić się modele 27-32 calowe od 
Apple’a, więc jeśli szukacie sensownego roz-
miaru, to warto jeszcze chwilę poczekać.

Sam ekran jest też typu glossy, więc jeśli 
macie pomieszczenie, gdzie odbicia światła 
mogą przeszkadzać, to pamiętajcie, że Apple 
nie oferuje szkła nanostrukturalnego, które 
było oferowane w iMacach 27” i iMacach Pro. 
Spodziewam się, że pojawi się jako opcja 
u większych braci.
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Nie wiemy obecnie, czy ta konstrukcja będzie miała kurzący się ekran. Spo-
dziewam się, że nie. A przynajmniej taką mam nadzieję.

Dwa różne modele w ramach 24”
Apple oferuje modele tańsze i droższe 24-calowego iMaca. Tańszy model 
ma tylko 2 porty Thunderbolt i nie ma żadnych USB. Tylko droższy model 
ma 2x Thuderbolt / USB 4 i 2x USB 3. Ten pierwszy ma też 7-rdzeniowy GPU, 
a droższy 8-rdzeniowy (to akurat większości nie zrobi większej różnicy).

Magic Keyboard
Droższy model ma też na wyposażeniu klawiaturę z Touch ID, która nie jest 
w komplecie dla modelu tańszego. Spodziewam się, że będzie można ją 
później dokupić.

Zasilacz
Tańszy model nie ma w zestawie zasilacza z możliwością podłączenia 
Ethernetu. Przypominam, że sam iMac nie ma złącza Ethernet, a zasilacz 
jest teraz zewnętrzny i to do niego się podłącza ten standard, który potem 
wchodzi do iMaca za pomocą przewodu używanego do zasilania.

Can you find out where in the 2M length of that cord is the brick? 2m 
is barely long enough to reach my wall socket. Will the brick dangle 
in the air? Are extension cords planned? What’s the length of the cord 
from the iMac to the brick?

— Wojtek Pietrusiewicz (@morid1n) April 20, 2021
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Zasilacz i jego przewody, z tego co doczytałem, mają 2 metry długości cał-
kowitej. Nie jest to do końca jasne, ale nie wątpię, że wyjaśni się wkrótce, 
tym bardziej, że podpytałem o to Panzera, a ten ma szybki dostęp do 
PR-u Apple’a. Alternatywnie może być tak (i chyba tak jednak jest), że kabel 
między komputerem a zasilaczem ma długość nieokreśloną, a potem kabel 
od zasilacza do ściany ma 2 metry. Ale… Jak długi jest kabel między iMa-
kiem a zasilaczem, a jak długi między zasilaczem a gniazdkiem prądu? Czy 
jak mi dwumetrowy kabel ledwo sięga do gniazdka, to oznacza, że zasilacz 
będzie dyndał w powietrzu? Czy będą kable przedłużające (ale jeśli zasilacz 
jest np. 1 metr od komputera, to nadal nie rozwiąże to dyndania)?

Dodatkowo ciekawy jestem, czy złącze magnetyczne na zasilaczu od iMaca 
będzie się łatwo wypinało. To nie jest problematyczne w komputerze 
z baterią, ale jeśli niechcący odepnę działającego iMaca, to trafi mnie szlag.

VESA
iMac 24-calowy nie ma możliwości montażu na uchwycie VESA. Jeśli chce-
cie go zawiesić, to musicie zamówić inny model, pozbawiony nogi, ale 
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wyposażony w odpowiedni uchwyt. Problem z nim jest taki, że potem 
trudno go sprzedać. Zaznaczam, że ramię lub stojak VESA musicie nabyć 
we własnym zakresie.

Akcesoria
Bardzo miłym dodatkiem są akcesoria kolorowane pod iMaca. Polecam 
zamówić te, które chcecie, od razu z komputerem, bo nie wiemy, jaka 
będzie ich dostępność w najbliższych tygodniach lub miesiącach.

Magic Keyboard c.d.
Nowa Magic Keyboard ma Touch ID i zapowiada się świetnie, ale… Nie ma 
podświetlenia, co wiele osób skrytykowało. Nie jest to dla mnie osobiście 
problematyczne, ale rozumiem osoby, którym brakuje ten funkcji. Spo-
dziewam się, że nowe zaokrąglone brzegi nie będą przeszkadzały, ale nie 
rozumiem, dlaczego Apple wróciło do układu pełnych strzałek z klawiatur 
z mechanizmem motylkowym (tych co się psuły), zamiast tego stosowa-
nego w nowych MacBookach, czy połowicznych, jak na zdjęciu poniżej, 
które umożliwiają bezwrokową orientację palców. Krok wstecz, Apple!

Kamera FaceTime i kolory
Pominę chyba temat kamery FaceTime, które nadal ma 1080p zamiast 4K, 
bo to walka z wiatrakami. Ale Face ID mogli chociaż dać!

No i na koniec najważniejsze pytanie… czemu nie ma czerwonego?

IPAD PRO

Apple M1 i RAM
Nowe iPady zapowiadają się rewelacyjnie. Mają na pokładzie Apple M1, 
znanego z innych Maców z Apple Silicon, i wiemy co te układy potrafią. 
Ta moc w iPadzie Pro będzie niesamowita i… prawdopodobnie trudna do 
wykorzystania.
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Apple, po raz pierwszy w historii iUrządzeń, informuje ile RAM-u mają 
poszczególne modele iPadów Pro. Niezależnie od rozmiaru, modele 
z pamięcią flash o pojemności 128 GB, 256 GB i 512 GB mają 8 GB RAM, 
a modele 1 TB i 2 TB mają 16 GB RAM. Aż! Przypominam, że iPad Pro 
z 2018 miał 4 GB (poza modelem 1 TB, który miał 6 GB) i wszystkie iPady Pro 
z 2020 miały 6 GB, więc jest to ładny skok.

Akcesoria
Magic Keyboard, nawet dopiero co pokazana odmiana w kolorze białym, 
pasuje do iPadów Pro z 2018, 2020 i nowych early 2021. Oczywiście należy ją 
dobrać do rozmiaru iPada. Niestety cena klawiatury się nie zmieniła i nadal 
jest absurdalna – 1499 zł dla modelu 11-calowego i 1699 zł dla modelu 
12,9-calowego. To samo dotyczy Smart Folio oraz Smart Folio Keyboard. 
Wsparcie dla Apple Pencil 2 pozostało bez zmian, czyli jest.

Thunderbolt
Port Thunderbolt pozwoli na stosowanie ambitniejszych hubów, jak 
chociażby te, o których niedawno rozmawialiśmy w Nadgryzionych 
i o których pisałem tutaj. Ten standard pozwala również obsługiwać Pro 
Display XDR w pełnej rozdzielczości 6K. Niestety, nie wiemy czy i kiedy 
iPadOS otrzyma możliwość obsługi pełnej powierzchni monitorów 

TEMAT NUMERU 103

https://imagazine.pl/2021/04/01/trzy-najlepsze-docki-thunderbolt-4-usb4-dla-maca-ktorymi-powinniscie-sie-zainteresowac/
https://imagazine.pl/2021/04/01/trzy-najlepsze-docki-thunderbolt-4-usb4-dla-maca-ktorymi-powinniscie-sie-zainteresowac/


zewnętrznych, bo obecnie sam system wyświetla się w formacie 
4:3 z czarnymi pasami po bokach.

Ekran MiniLED dla modelu 12,9”
Model 12,9-calowy otrzymał nowy ekran Liquid Retina XDR, co oznacza, że 
panel IPS podświetlany jest teraz ponad 10 tys. LED-ów (model 11” ma ok. 
70 LED-ów) podzielonych na 2596 stref. To powinno dać niesamowity obraz.

12,9” oferuje maksymalną jasność 600 nitów przy normalnym obrazie, stałe 
1000 nitów przy HDR i peakuje do 1600 nitów (HDR), podobnie jak Pro Display 
XDR. Niestety, obawiam się, że na codzień nie skorzystamy z tej dodatkowej 
jasności, jeśli nie będziemy oglądali treści HDR. Dla porównania, ekran OLED 
w iPhonie 12 Pro ma 800 nitów (bez HDR) i 1200 nitów (HDR).

11” czy 12,9”?
Przyznaję się bez bicia, że zdecydowanie preferuję rozmiar 11”, bo jest bar-
dziej poręczny i lepiej pasuje od mojego stylu pracy. 12,9” zdecydowanie 
lepiej spisuje się, jako narzędzie stacjonarne, np. na biurku, a na ekranowej 
klawiaturze ciężko pisze się kciukami. Dodatkowa waga też nie pomaga. 
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Rozsądek więc podpowiada mi, że powinienem kupić model 11-calowy (256 
GB z 5G), ale kusi mnie 12,9-calowy, ze względu na ten ekran… pomimo iż 
zdaję sobie sprawę z tego, że to błędna decyzja (rozmiar jest zbyt duży).

Ale może jednak 13-tkę wziąć? Chętnie poczytam sugestie w tym temacie.

Apple TV 4K z A12
Biorę model 64 GB. Bez zastanowienia. Tak, jest za drogi. Tak, niedawno 
kupiłem poprzednika (specjalnie dla Was, aby Apple w końcu wydało 
update). Ale ma nowego pilota i będzie szybszy!

AirTags
Biorę czteropak. To zresztą dobry rozmiar. Dwa AirTagi doczepię do kluczy, 
jednego wrzucę do auta, a jednego do torby.

Chciałem też dokupić jakieś wieszadełka do nich, ale chyba zamówię na 
Dalekim Wschodzie, bo tamtejsze ceny mają przecinek przesunięty o jedną 
pozycję…

Na pewno o czymś zapomniałem, więc w razie czego zapraszam z uwagami 
do komentarzy. Koniecznie też dajcie znać, co Wy o nowościach myślicie 
i co planujecie zamówić.
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Mamy druga połowę kwietnia. Jakie święta? Ja tak poczułem się 
wczoraj, podczas oglądania prezentacji Apple. Czekaliśmy na pierwszą 
gwiazdkę i gdy o 19:00 polskiego czasu przyszedł Mikołaj, w postaci 
Tima wiedziałem, że będzie grubo. Choć początek był stresujący, gdy 
mowa była o kartach kredytowych czy fioletowym kolorze iPhone’a 1

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Magia świąt  |  Adalbert Freeman

Magia świąt
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Potem nagle – bam! Pierwszy prezent do odpakowania, potem znowu. 
Bam! Drugi, trzeci. W ciągu godziny nie miałem nawet czasu, dokładnie się 
zastanowić co się dzieje.

iMac
Tu nie chodzi o lokalizatory, ale o iMaka! To jakby nawiązanie do pierw-
szych kolorowych tego kultowego komputera; jeszcze z klasycznym kine-
skopowym monitorem. Ta „broda” to nie nawiązanie do brody Wojtka 
– jakby ktoś się zastanawiał – ale do pierwszych zintegrowanych iMaków. 
Nie każdy to poczuł. Nie każdy czuje „magię świat Apple”. Ja pracując na 
tym sprzęcie od ponad 22 lat, więc mam prawo dostrzegać tę wyjątkowość. 
Te wszystkie smaczki. Ten, zawias jak część pierwszej bezprzewodowej kla-
wiatury. Tej magi nie czują ludzie od Windowsa. Choć ja przez ostatnie lata 
trochę mocniej wyglądałem przez „okna” to jednak dzięki temu bardziej 
doceniłem swoje pochodzenie informatyczne i serce bijące, jak przycisk na 
moim dawnym G4.

To nie jest komputer dla profesjonalistów, to nie jest komputer dla ludzi 
którzy liczą każdą klatkę w testach. Choć dzięki procesorowi M1 jest bardzo 
wydajny. To nawiązanie do historii, do komputera dla wszystkich. Do kompa, 
który wspaniale będzie wyglądał w różowym pokoiku małej królewny czy 
rozbrykanego chłopca i który idealnie nada się do pracy i edukacji zdalnej. 
Jak żaden inny, z takim ekranem i parametrami, za tyle, na świecie!

Procesor M1 już w prawie w każdym sprzęcie. Właściwie nie zdziwiłbym się 
gdyby płyta główna iMaca i iPada nie różniły się zbyt wiele. iPad rozbudził 
wiele apetytów. U mnie także i muszę jeszcze się zastanowić, którą kon-
figurację wybrać. Moc iPada jest taka sama teraz jak mojego MacBooka, 
Maca Mini cz iMaka. To jest coś wyjątkowego. Następnym ruchem będzie 
iPhone z M1?

Apple TV
To dla mnie kompletne zaskoczenie. Urządzenie do tej pory całkowicie dla 
mnie obojętne spowodowało, że chce je mieć. Mam telewizor polecony 
mi przez Pawła z naszej redakcji. Jest genialny, ma AirPlay 2, ma Apple TV+ 
jako aplikację. Jednak ja, by osiągnąć prawidłowe wyświetlanie kolorów, 
kalibrowałem go zewnętrznym urządzeniem. Tu możemy zrobić za pomocą 

TEMAT NUMERU 107107



iPhone’a. Nawet u nas w redakcji przeszło to niezauważone, jednak ja 
jestem maniakiem kolorów. Dawno temu opracowywałem profile kolory-
styczne dla aparatów Nikona i wiem jak ważny, jest prawidłowo wyświe-
tlany kolorowy obraz dla odbioru treści. Dla mnie to jedna z takich funkcji, 
która mówi o tym jak nowatorskie jest Apple.

AirTag
Nie wiem jeszcze, do czego go przypnę. Psa nie mam, roweru bardziej pil-
nuję niż portfela. Sorry nie mam portfela, mam jedynie iPhone’a, a on sam 
się pilnuje. Samochód ma fabryczny lokalizator. Dzieciom, do plecaka, nie 
zamierzam wkładać, bo trochę nie wypada studentowi tego robić. Jedynym 
sensownym zastosowanie dla mnie będzie gdy w tym roku będę startował 
w maratonach ultra. Lidia będzie mogła zobaczyć, gdzie w danym miejscu 
jestem na samych zawodach czy na treningach, gdyby się mi rozładował 
telefon. W dosyć zorganizowanym moim życiu raczej nie widzę takiej 
kanapy jak w reklamie, gdzie mógłbym się zagubić.

Jeszcze raz, dziękuję Apple za wspaniałe „gwiazdkowe” prezenty.
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Rodzina głośników Sonos znów się powiększyła. Od paru dni można 
już zamawiać Sonos Roam, który wysyłany będzie pod koniec 
kwietnia. Sam mam go u siebie od ponad tygodnia i teraz mogę 
podzielić się z Wami pierwszą recenzją, choć lepszym określeniem 
są wrażenia, przemyślenia i moja opinia o tym sprzęcie niż klasyczny 
test. Pewne jest, że to produkt, jakiego jeszcze na rynku nie było. Czy 
warto zatem zainteresować się Sonos Roam?

Sonos Roam 
– jak gra najmniejszy głośnik w rodzinie?

Sonos Roam – jak gra najmniejszy głośnik w rodzinie?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Sonos Roam swoimi wymiarami przypomina 
wiele głośników Bluetooth dostępnych na 
rynku. Przy cenie 799 PLN jego konkurencja 
jest dość ciekawa i bogata – to na przykład 
Ulimate Ears Boom 3, Sony SRS-XB43B, JBL 
Charge 4 czy wreszcie Beoplay P2 i A1. Tyle 
że Sonos Roam wciąż jest czymś znacz-
nie więcej niż głośnikiem Bluetooth. To 
element systemu mutliroom Sonos i tak 
jak pozostałe urządzenia wyposażony jest 
w sieć Wi-Fi. A to oznacza chociażby, że 
Sonos Roam działa bez problemu z Air-
Play 2 w naszym domowym zaciszu, na 
balkonie, na tarasie, w ogrodzie. Oferuje 
do 10 godzin odtwarzania muzyki, ma IP67, 
a nawet można na nim korzystać z Amazon 
Alexa lub Asystenta Google. Z Siri na innych 
naszych sprzętach możemy regulować gło-
śność lub też wybierać muzykę.

Nowe, najmniejsze dziecko w rodzinie Sonos 
jest tak samo estetycznie wykonane jak 
reszta urządzeń – minimalistyczny design, 
prostota. W dodatku sprzęt przychodzi 
w bardzo ekologicznym pudełku. W środku 
zabrakło jedynie stacji dokującej, która 
sprzedawana jest oddzielnie. Szkoda, ale 
z drugiej strony nawet przy Sonos Move 
mam tak, że wolę go podłączyć do macowej 
ładowarki niż odłożyć na miejsce w stacji 
dokującej. Przy Roam zabrakło też opcji 
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spięcia go w kino domowe z innymi 
urządzeniami. Szkoda, bo takie mini-
malistyczne tylne głośniki w połącze-
niu z Sonos Arc i Sub byłyby naprawdę 
dobrym pomysłem.

Jak gra Sonos Roam?
To najważniejsze pytanie i najważniejsza 
odpowiedź. Gra dobrze, gra „sonosowo”, 
czyli bez przesadnych basów, czysto, 
z bogatą paletą detali. Gra wręcz nad 
wyraz dobrze, jak na swoje gabaryty i nie 
ma tu żadnych przekłamań nawet na 
wysokim poziomie głośności. To głośnik 
zdecydowanie dla odbiorców lubujących 
się w muzyce i ceniących jakość dźwięku, 
zwłaszcza gdy Sonos jest podłączony do 
Wi-Fi i korzysta z lepszej przepustowości. 
Sprzęt tarasowy numer jeden.

Sam do ogrodu wybieram Sonos Move 
i głośniki zewnętrzne podłączone po 

AUDIO 112



Sons Amp. Natomiast przy mniejszych 
balkonach i dla osób zabierających gło-
śniki Bluetooth w podróże samolotowe 
czy lubiących podróżować ze swoim 
głośnikiem Bluetooth na wycieczki rowe-
rowe i piesze Roam jest doskonałym 
wyborem. Zwłaszcza jeśli już jesteśmy 
w ekosystemie Sonos.

Roam to świetne uzupełnienie portfo-
lio urządzeń Sonos. W 2019 r. pojawił 
się Move, w 2020 Arc i teraz ten głośnik. 
Myślę, że to też pierwsze poważne otwar-
cie do przenośnych głośników z Wi-Fi, 
których na rynku praktycznie nie ma.
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Devialet długo kazał czekać na swoje pierwsze słuchawki true 
wireless. Spodziewałem się, że będą dobre, lecz się myliłem. 
Gemini są niemal doskonałe.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Devialet Gemini – reaktor w uchu  |  Paweł Hać

Devialet Gemini
 – reaktor w uchu

AUDIO 114

http://www.twitter.com/pawelhac


Bezprzewodowe pchełki pojawiły się w ofercie większości producentów 
sprzętu audio, przez co konkurencja na rynku jest spora. W przypadku 
segmentu premium wygląda to trochę inaczej, modeli jest mniej, aczkol-
wiek większość z nich zbiera pozytywne opinie. Z ceną sięgającą niemal 
1400 PLN Devialet Gemini jest jedną z najdroższych propozycji dostępnych 
na rynku. Marka zawsze jednak zapewniała najwyższą jakość brzmienia, 
a i tym razem nie zrobiła wyjątku. Jak na tak drogie słuchawki Gemini 
wyglądają bardzo klasycznie. Mają prostą bryłę z dwoma wgłębieniami 
na froncie, nawiązującymi kształtem do wyglądu bocznego panelu gło-
śników Phantom Reactor. Wykonano je z porządnego plastiku, matowego 
na korpusie i delikatnie błyszczącego na froncie. Ich kształt sprawia, że za 
dopasowanie do ucha odpowiadają przede wszystkim gumowe nakładki. 
W komplecie dostajemy cztery komplety w różnych rozmiarach. Zdecy-
dowanie nie są to słuchawki sportowe, nie trzymają się w uchu wystar-
czająco mocno, ale do chodzenia po mieście z powodzeniem wystarczą. 
Dzięki temu, że mają IPX4, niestraszny im deszcz (mogą zostać zawilgo-
cone). Integralną częścią zestawu jest etui, zaprojektowane tak, by przede 
wszystkim robić wrażenie. Klapka odsuwa się w górę, a działanie mecha-
nizmu przywodzi na myśl telefony sprzed 15 lat, które często były właśnie 
„sliderami”. Do ładowania go służy port USB-C, ale można też użyć łado-
warki bezprzewodowej w standardzie Qi. Etui wykonano równie solidnie, 
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co słuchawki, mam nadzieję, że tyczy się 
to również mechanizmu klapki (machinal-
nie otwieram ją i zamykam, gdy etui trafia 
w moje ręce). Niestety, jest dość grube, przez 
co noszone w kieszeni spodni może przeszka-
dzać. Pozwala za to doładować słuchawki do 
pełna nawet trzykrotnie, co daje łącznie do 24 
godzin pracy z włączonym ANC. Akumulatory 
słuchawek wytrzymują bowiem sześć godzin, 
a po wyłączeniu ANC nawet osiem.

Gemini nie mają żadnych przycisków – ich 
frontowe panele są dotykowe. Nie przepa-
dam za takim rozwiązaniem, ale tu stero-
wanie jest na tyle proste, że na co dzień się 
sprawdza. Pojedyncze stuknięcie wstrzymuje 
lub wznawia odtwarzanie, podwójne może 
przełączyć na następny utwór lub wywołać 
asystenta głosowego (nie da się niestety 
przypisać dwóch różnych akcji do każdej ze 
słuchawek). Przytrzymanie służy natomiast 
do przechodzenia między trybem transpa-
rentnym (gdy słyszymy otoczenie) a ANC. 
Ten pierwszy jest jednym z najlepiej prze-
myślanych, jakie miałem okazję testować. 
Po włączeniu go słyszymy dźwięki otocze-
nia, ale selektywnie – wciąż wycinana jest 
część pasma, w której nie mieści się ludzka 
mowa. Dzięki temu jeszcze lepiej słyszymy 
innych, choć możemy już nie odnotować 
zbliżającego się pojazdu. Tryb transparentny 
ma dwa poziomy intensywności działania, 
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więc można go dostosować do aktualnych 
potrzeb. W przypadku ANC poziomy są aż 
trzy i bardzo żałuję, że nie mogłem prze-
testować w docelowych warunkach naj-
wyższego z nich. Nazwano je kolejno „low”, 
„high” i „plane”, dwóch pierwszych używa-
łem zamiennie, w zależności od tego, czy 
korzystałem ze słuchawek w mieszkaniu 
lub innym, dość cichym miejscu, czy też na 
ulicy. Nie znalazłem jednak zastosowania dla 
najwyższego poziomu, bo nie przebywałem 
w tak dużym hałasie, by różnica w wyciszaniu 
pomiędzy „high” a „plane” była zauważalna. 
Było za to słychać trochę większe szumy, więc 
ostatecznie na ulicy korzystam co najwyżej 
ze środkowego poziomu. Jakość wyciszenia 
jest świetna, porównywalna z Bose QC Ear-
buds. W przypadku Bose jest odrobinę lepiej, 
natomiast mam wrażenie, że wynika to też 
z lepszego dopasowania do ucha i szczelniej-
szego zatkania kanału słuchowego.

Testowane słuchawki są na tyle złożonym 
urządzeniem, że korzystanie z nich bez 
aplikacji nie pozwala wykorzystać w pełni 
ich potencjału. Appka Devialet jest bardzo 
dobrze zaprojektowana: na głównym ekranie 
pokazuje stan naładowania obu słuchawek 
lub etui, poniżej wyświetla się też suwak 
zmiany trybu pracy i przełączniki do regulacji 
poziomu ANC i transparentności. W menu 
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ustawień możemy natomiast zmienić korekcję brzmienia, oprócz kilku 
gotowych presetów możemy też stworzyć ręcznie własny, a także zmienić 
balans dźwięku. Warto spędzić tu chwilę, bo domyślny, płaski korektor nie 
nadaje się do każdego rodzaju muzyki (najbardziej spodobało mi się ich 
brzmienie przy delikatnie zmodyfikowanym presecie „Dynamic”). Aplikacja 
pozwala też włączyć automatyczne pauzowanie muzyki po wyjęciu słu-
chawki z ucha. Ta funkcja niestety nie działała prawidłowo w przypadku 
mojego egzemplarza Gemini i to pomimo zainstalowania najnowszej wer-
sji oprogramowania. Czasami odtwarzanie było wstrzymywane dopiero 
w momencie włożenia obu słuchawek do etui. Z nielicznych opinii użyt-
kowników wiem, że nikt inny nie miał tego problemu, być może jest to 
więc kwestia tego egzemplarza.

Od strony technicznej Devialet Gemini są dopracowane w każdym calu. 
Obsługują kodeki aptX, AAC oraz SBC, mają też autorską technologię Ear 
Active Matching, która na bieżąco dopasowuje brzmienie do kształtu 
kanału słuchowego. Słuchawki swoim brzmieniem przypominają mi 
mocno Phantom Reactor 600. Grają bardzo równo, wszystkie częstotli-
wości są tak samo dobrze słyszalne, bez wyraźnego podbijania którejkol-
wiek z nich. Dźwięk jest niesamowicie czysty i szczegółowy, słychać też 
dużą przestrzeń. Nawet najdrobniejsze dźwięki w tle są słyszalne, nie giną 
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zdominowane przez mocniejsze instrumenty. Bardzo podoba mi się w nich 
też to, że w razie potrzeby potrafią zejść z basem bardzo nisko, a także 
uderzyć nim niemal filmowo. Nie udało mi się znaleźć utworu, który spra-
wiłby, że brzmiałyby źle. Są jednak bezlitosne dla kiepskiego masteringu, 
wyraźnie słychać też, gdy muzyka jest w jakości bezstratnej.

Debiut Devialet na rynku słuchawek bezprzewodowych jest bardzo udany. 
Gemini sprawdzają się wyśmienicie w domu i w ruchu, dostarczając feno-
menalną jakość brzmienia oraz świetne ANC. To zdecydowanie najlepiej 
brzmiące słuchawki true wireless, jakich używałem – porównywalnej 
jakości w dokanałówkach doświadczałem dotąd wyłącznie w przypadku 
konstrukcji przewodowych. Nie obyło się co prawda bez drobnych pro-
blemów, takich jak nie zawsze działające wykrywanie wyjęcia słuchawki 
z ucha – trudno powiedzieć, czy to wada egzemplarza, czy oprogramowa-
nia, ale po opiniach innych użytkowników sądzę, że nie jest to powszechny 
problem. Na co dzień korzystam z AirPodsów Pro, bo są dobrym kompro-
misem między jakością a wygodą. Devialet Gemini są pierwszymi słuchaw-
kami, które mogłyby je zastąpić.

Devialet                 
Gemini     

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

 Plusy:
• doskonały, czysty dźwięk
• pomysłowy tryb transparentny
• skuteczne ANC

 Minusy:
• nieporęczne etui
• problemy z wykrywaniem  

wyjęcia z ucha

Cena: 1399 PLN

Do kupienia w: 
Top Hi-Fi & Video Design
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Czy dobrze grające słuchawki muszą być drogie? Niekoniecznie, tylko 
trzeba wiedzieć, co wybierać. Pięć lat temu Creative wprowadził na 
rynek model JAM. Od razu został doceniony przede wszystkim przez 
sportowców. Był nawet oficjalnie promowany przez triatlonistów 
z Polish Ironman Team. Teraz producent prezentuje nową, odświeżoną 
ich wersję – Sound Blaster JAM V2.

Creative Sound Blaster Jam 2 
– nowa wersja kultowych słuchawek

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Creative Sound Blaster Jam 2 – nowa wersja kultowych słuchawek  |  Dominik Łada
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Wizualnie JAM V2 niewiele różni się 
od poprzednika. Na obudowie został 
dodany przedrostek „Sound Blaster”, 
poza tym słuchawki wyglądają praktycz-
nie tak samo. Odróżnia je zastosowanie 
złącza USB-C w miejsce micro USB.

Zmiana jest spora w kwestii możliwości 
nowego modelu. Po pierwsze, działa on 
w tej chwili na jednym ładowaniu ponad 
22 godziny, czyli prawie dwa razy dłużej 
niż poprzednik. Po drugie, mamy wbu-
dowane dwa mikrofony i technologię 
redukcji szumów Qualcomm cVc 8.0, 
które współdziałają ze sobą, aby wyła-
pywać głos i tłumić szumy z otoczenia, 
co zapewnia doskonałe efekty podczas 
rozmów w trybie bezprzewodowym. Po 
trzecie, mamy teraz dostępny Bluetooth 
5.0 wraz z multipointem, czyli możemy 
równolegle być podłączeni do dwóch róż-
nych urządzeń, np. telefonu i tabletu lub 
komputera.
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Po czwarte, o ile producent zdecydował się 
zastosować dokładnie te same przetwor-
niki neodymowe (32 mm), co w poprzednim 
modelu, o tyle zamiana oprogramowania 
i dodanie obsługi większej liczby kode-
ków – obsługiwane są teraz aptX HD, aptX 
LL, aptX i SBC – powodują, że dźwięk jest 
wyraźnie lepszy. Mam stary model i różnica 
w dźwięku jest zaskakująco duża, na plus. 
Po piąte, JAM V2 możemy teraz podłączyć 
kablem USB-C bezpośrednio do naszego 
komputera i używać ich jako przewodowego 
systemu głosowego, który idealnie sprawdzi 
się podczas telekonferencji itp. Oczywiście, 
jednocześnie ładując słuchawki. Zaledwie 
10 minut ładowania pozwala cieszyć się bez-
przewodowym działaniem zestawu słuchaw-
kowego przez kolejne cztery godziny. Funkcja 
VoiceDetect automatycznie wycisza i wyłącza 
wyciszenie mikrofonu bez uniesienia nawet 
palca lub eliminuje wszelkie odgłosy tła we 
własnym otoczeniu, a także u innych osób, 
korzystając z dwukierunkowej technologii 
redukcji szumów NoiseClean. Co więcej, 
z aplikacji Creative możemy, korzystając 
z komputera, zmienić equalizer i dostosować 
dźwięk do naszych preferencji. Niestety nie 
ma aplikacji mobilnej,

Jak widzicie, zmian jest mnóstwo i to 
wszystko przy zachowanej mniej więcej tej 
samej, bardzo dobrej cenie – 169 PLN.
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Sportowcy doceniali JAM za to, że były bardzo lekkie (83 g) i wygodne. Bar-
dzo dobrze sprawdzały się podczas treningów. Sam ich używam podczas 
dłuższych aktywności, gdy bardziej się pocę i słuchawki douszne zaczynają 
mi wypadać z uszu. Nowy model jest cięższy o… 1 g. Co więcej, w zestawie 
mamy dodatkowe, zamienne nauszniki, które bardzo szybko docenimy, gdy 
pierwsze będą przepocone.

Zmian jest naprawdę sporo, wszystkie na duży plus i to tylko za te 169 
PLN. W tej cenie to „no brainer”, lepszych w tej kategorii nie znajdziecie. 
Można je kupić w oficjalnym sklepie Creative na stronie. Więcej informa-
cji na stronie produktu. 

Wizualnie JAM V2 niewiele różni się od poprzednika. Na obudo-

wie dodany został przedrostek „Sound Blaster”, poza tym słu-

chawki wyglądają praktycznie tak samo.
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Przyzwyczaiłem się już, że w specyfikacji smartfonów ze średniej półki 
pojawiają się funkcje zarezerwowane dla flagowców. Galaxy A52 5G nie 
jest wyjątkiem, a jego wyświetlacz mógłby z powodzeniem trafić do 
znacznie droższego urządzenia.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Samsung Galaxy A52 5G – pożycza od najlepszych  |  Paweł Hać

Samsung Galaxy A52 5G 
– pożycza od najlepszych
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Samsung zaprojektował Galaxy A52 5G 
z myślą o operatorach sieci komórkowych. To 
telefon, którego specyfikacja wygląda więcej 
niż zachęcająco, a ponadto pozwala korzystać 
z sieci 5G, a to obecnie jeden z najbardziej 
promowanych kierunków rozwoju każdej 
sieci. A52 5G wyróżnia się przy tym wzor-
nictwem – Samsung postawił na wyraziste 
kolory i wyraźne wizualne oddzielenie tyłu od 
pozostałej części obudowy. Do testu otrzy-
małem wersję w kolorze Awesome Blue, która 
faktycznie robi świetne wrażenie. Matowy, 
jasnoniebieski tylny panel ma dobrze zaka-
muflowaną wyspę z obiektywami. Wystaje 
ona lekko z obudowy, ale nie jest w żaden 
sposób zaznaczona, od powierzchni tyłu odci-
nają się jedynie obiektywy. Boki wypadają już 
znacznie gorzej, są błyszczące i plastikowe, 
starają się imitować stal nierdzewną. Wygląda 
to tak, jak w telefonach tego producenta 
sprzed 10 lat, a to nie jest dobre skojarzenie. 
Osobiście wolałbym, by ramka również była 
matowa. Układ przycisków na niej jest stan-
dardowy, po prawej mamy przyciski blokady 
oraz regulacji głośności, po drugiej stronie nie 
ma nic. Na spodzie znalazł się głośnik, mikro-
fon, port mini Jack oraz gniazdo USB-C, na 
górze mamy natomiast tackę na dwie karty 
SIM (jedną można zamienić na kartę micro 
SD). Front telefonu wypełnia duży, 6,5-calowy 
ekran z wyraźną ramką i obiektywem aparatu 
wkomponowanym w wyświetlacz. Głośnik 
rozmów ukryto w krawędzi górnej ramki 
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– wygląda to niezwykle elegancko, ponadto wraz z drugim głośnikiem two-
rzy parę stereo, co słychać podczas oglądania filmów. Smartfon wygląda 
zgrabnie, ale po wzięciu go do ręki czuć jego grubość i wagę. Obudowa jest 
też dość śliska, co w połączeniu ze sporym rozmiarem sprawia, że niezbyt 
pewnie obsługuje się go jedną dłonią.

Podejście Samsunga do wypuszczania na rynek modeli z różnych segmen-
tów cenowych bardzo mi się podoba. Producent nie ogranicza sztucznie 
funkcji swojego oprogramowania w tańszych modelach, dzięki czemu A52 5G 
otrzymał nakładkę One UI 3.1 oraz Androida 11. Mamy więc opcję wygodnej 
obsługi gestami zamiast przyciskami oraz wysuwaną z boku ekranu szufladę 
ze skrótami i aplikacjami. Telefon obsługuje always-on display, może też pod-
świetlać ekran po podniesieniu go lub dotknięciu. Nie zabrakło NFC, szyb-
kiego Wi-Fi w standardzie AC oraz skanera odcisku palca ukrytego w ekranie. 
Ten potrafi jednak zawieść – działa szybko, o ile prawidłowo odczyta palec, 
a to nie dzieje się zawsze. Możemy też ustawić klasyczną blokadę kodem 
czy wzorem, a także odblokowanie skanem twarzy. Telefon nie ma jednak 

Głośnik rozmów ukryto w krawędzi górnej ramki – wygląda to 

niezwykle elegancko.
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projektora podczerwieni, a tym samym nie 
buduje modelu 3D, więc takiego zabezpie-
czenia nie można uznać za skuteczne. A52 5G 
jest odporny na wodę – ma IP67, co nie jest 
częste w tej półce. Zaskakującą (szczególnie 
w 2021 roku) funkcją jest radio FM. Wymaga 
ono do działania podłączenia przewodowych 
słuchawek, których nie znajdziemy jednak 
w zestawie. Żeby nie było za pięknie, silnik 
wibracyjny użyty w tym smartfonie jest co naj-
wyżej przeciętny – brzęczy i daleko mu gład-
kością działania do konstrukcji oscylacyjnych. 
Używając go, wyłączyłem wszystkie wibracje 
z wyjątkiem tych sygnalizujących połączenie.

Specyfikacja Galaxy A52 5G jest więcej niż 
satysfakcjonująca. Testowałem dokładnie 
model SM-A526B/DS, wyposażony w procesor 
Snapdragon 750G – w wersji bez 5G zastąpiono 
go słabszym Snapdragonem 720G. Poza tym 
ma 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci 
wbudowanej (z możliwością rozszerzenia kartą 
nawet o terabajt). Na co dzień wydajność tele-
fonu jest w zupełności wystarczająca, dopiero 
przy zapisywaniu zdjęć w rozdzielczości 64 MP 
czy podczas otwierania dużych dokumentów 
trzeba chwilę poczekać. Interfejs miewa spo-
radycznie czkawkę, choć wydaje mi się, że to 
kwestia optymalizacji, a nie mocy obliczenio-
wej, bo problemy zdarzają się w tych samych 
miejscach (choćby podczas otwierania bocz-
nego menu). To jednak drobne niedogodności, 
których na co dzień nie odczuwałem.
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Tym, o czym niewątpliwie warto wspomnieć, jest wyświetlacz – to zdecydo-
wanie najmocniejszy element smartfona. Ma 6,5 cala przekątnej, rozdziel-
czość 1080 × 2400 pikseli i proporcje 20:9. To oczywiście Super AMOLED, 
więc kolory są soczyste, a czerń idealna. Domyślne ustawienia ekranu są, jak 
to w Samsungu, trochę jaskrawe, ale można zmienić reprodukcję kolorów 
na bardziej naturalne w menu. Ekran ma odświeżanie 120 Hz, co w tej cenie 
pozytywnie zaskakuje. Różnica w komforcie codziennej obsługi smartfona 
jest odczuwalna, szczególnie gdy wrócimy do telefonu bez takiej częstotli-
wości odświeżania. Czuć ją wszędzie, od animacji systemowych po przewija-
nie list (a to właśnie stanowi sporą część tego, jak obsługujemy smartfona). 
Drugim mocnym elementem jest bateria o pojemności 4500 mAh, która 
wystarcza na dwa dni średnio intensywnego używania. Do jej naładowania 
wystarczy nieco ponad godzina (dokładnie 1:10 godz.), o ile używamy szyb-
kiej, 25-watowej ładowarki. W zestawie dostajemy jednak słabszą, o mocy 15 
W, ładującą telefon w około 1:40 godz. Szkoda, że producent nie dorzucił już 
tej docelowej, to słaby zabieg, nawet jak na średnią półkę cenową. Nie dziwi 
natomiast brak ładowania bezprzewodowego – w tej cenie to zrozumiałe.

W Galaxy A52 5G Samsung umieścił cztery, dość mocno różniące się od siebie 
obiektywy. Podstawowy ma światło f/1.8, połączone z matrycą o rozdzielczości 
64 MP, a dodatkowo wyposażone w optyczną stabilizację obrazu. Nie spodzie-
wałem się OIS w telefonach ze średniej półki mamy zazwyczaj stabilizację 
cyfrową. Kolejny obiektyw to ultraszeroki kąt o f/2.2, współpracujący z matrycą 
12 MP. Dalej mamy obiektyw makro (f/2.4, 5 MP) i aparat głębi ostrości (f/2.4, 
5 MP). W podstawowym trybie zdjęcia wykonywane są w rozdzielczości 12 MP, 
chyba że przełączymy się na szerszy kąt. Można też wymusić zapisanie zdję-
cia w 64 MP, ale wtedy ograniczeni jesteśmy do głównego obiektywu. Zdjęcia 
w dobrym świetle nie pozostawiają wiele do życzenia, kolory są nasycone, 
a poziom detali zadowalający, nawet przy przeglądaniu ich na ekranie więk-
szym niż ten w smartfonie. Po zmroku robi się wyraźnie gorzej, choć zdjęcia 
i tak są niezłe. Fakt, mają zauważalne szumy, łatwo też o przekłamanie kolorów 

Silnik wibracyjny użyty w tym smartfonie jest co najwyżej 

przeciętny.
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(szczególnie gdy kadr oświetlony jest źródłami o zbliżonej temperaturze bar-
wowej). Bardzo dobrze wypada ultraszeroki kąt, który nie zniekształca prze-
sadnie obrazu – aberracje rzucają się w oczy dopiero na krawędziach zdjęcia. 
Aplikacja aparatu jest bardzo rozbudowana, oferuje zarówno tryb profesjo-
nalny, z ręcznym ustawianiem parametrów, jak i opcję automatycznego doboru 
sposobu robienia zdjęć. Szczególnie dobrze działa to z przednim aparatem 
(o matrycy 32 MP), który poszerza kadr, gdy wykryje w nim więcej niż jedną 
twarz. Smartfon nagrywa też oczywiście wideo w rozdzielczości 4K przy 30 FPS 
oraz 1080p przy 60 FPS.

Wrzucenie topowych funkcji do smartfona ze średniej półki kosztem mate-
riałów, z jakich jest wykonany oraz ładowania bezprzewodowego, uwa-
żam za bardzo rozsądny kompromis. Samsung Galaxy A52 5G to porządny 
sprzęt, który na co dzień może sprawdzać się równie dobrze, co flagowiec. 
Ma świetny ekran, jest satysfakcjonująco szybki i wytrzymuje na baterii 
naprawdę długo. Wyposażono go też w sensowny i uniwersalny zestaw 
obiektywów, do kompletu zabrakło jedynie optycznego zoomu. Producent 
oszczędził gdzieniegdzie: ramka jest plastikowa i robi wrażenie taniej, w kom-
plecie nie ma też ani słuchawek, ani szybkiej ładowarki. W tej cenie można 
to jednak wybaczyć.

Samsung Galaxy  
A52 5G  

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

 Plusy:
• bardzo dobry ekran z odświeża-

niem 120 Hz
• OIS w aparacie
• dobra jakość zdjęć

 Minusy:
• przeciętnej jakości plastikowa 

ramka
• kiepski silnik wibracyjny

Cena: ok. 1900 PLN
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W poprzednim numerze iMaga mogłem testować świetny laptop dla 
graczy od ASUS-a. Teraz z kolei korzystałem trochę z urządzenia tej 
samej firmy, o wiele mniejszych gabarytach, ale chyba podobnym 
potencjale mocy.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

ASUS ROG 5, czyli smartfon dla graczy  |  Maciej Skrzypczak

ASUS ROG 5, 
czyli smartfon dla graczy
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ASUS ROG Phone 5, bo to o nim dziś będzie, to kolejne urządzenie z serii 
Republic Of Gamers. Z założenia więc ma celować w rynek graczy. Wer-
sja 5 jest następcą… wersji 3. ROG Phone 4 nigdy nie było, bo w niektó-
rych kulturach ta liczba ponoć źle się kojarzy.

Konstrukcja telefonu na pierwszy rzut oka nie odbiega zbytnio od tra-
dycyjnych smartfonów dostępnych na rynku. Owszem, wyspa z apara-
tami nie jest kształtem regularnym, ale poza tym wszystko wydaje się 
normalne. Wydaje się, bowiem pod powierzchnią Gorilla Glass 3 z tyłu, 
w dolnej części produktu, znajdziemy Aurę RGB, czyli świecące logo 
ROG. Oprócz kwestii estetycznej może ono pełnić również funkcję wizu-
alnego informowania nas np. o przychodzących powiadomieniach. Alu-
miniowa ramka wokół telefonu w grafitowym kolorze poprzetykana jest 
czerwonymi akcentami. Te zresztą pojawiają się również na pleckach.

ROG Phone 5 ma aż dwa porty ładowania USB-C. Jeden umieszczony 
jest tradycyjnie na dole urządzenia. Drugi zaś ukryty jest pod gumową 
zaślepką na lewej krawędzi telefonu. Obok kryje się także specjalne złą-
cze do akcesoriów. Zanim jednak zapomnę – warto pilnować wspomnia-
nej zaślepki, bo dość łatwo można ją zgubić. Ja na czas testów po prostu 
odłożyłem ją do pudełka.
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Bardzo podobają mi się małe smaczki dla graczy. Na przykład prócz 
świetnie prezentującego się logo ROG z tyłu, mamy też czerwoną wysu-
waną szufladkę na kartę SIM. Ta zaś ma na boku wygrawerowany skrót 
GLHF (ang. good luck, have fun, czyli „powodzenia, baw się dobrze”), 
który znają chyba wszyscy gracze na całym świecie.

Zanim przejdziemy dalej, chciałbym nadmienić, że w pudełku znaj-
dziemy oczywiście kabel zasilający i, uwaga!, 65-watową ładowarkę, 
która dostarcza energii w błyskawiczny sposób, mimo że bateria ma 
gigantyczną pojemność 6000 mAh. W zestawie otrzymamy też obu-
dowę na telefon lub raczej nakładkę, bo w zasadzie bardziej będzie ona 
chronić narożniki niż cały telefon. Samo pudełko też jest dość ciekawe, 
a szczególnie część z wydrukowanym komiksem. Tuż po pierwszym uru-
chomieniu telefonu mamy możliwość podejrzenia poszczególnych scen 
z komiksu w postaci animowanej, dzięki wykorzystaniu technologii AR. 
Taki bajer, a cieszy.

Wróćmy jednak do samego telefonu. Chroniony szkłem Corning® 
Gorilla® Glass Victus™ ekran o przekątnej 6,78” to najlepszej jakości 
AMOLED od Samsunga. Wyświetla on rozdzielczość 2448 × 1080 pikseli 
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i zarówno kontrast, jak i kolory, są wspaniałe. To, w czym jednak zakocha-
łem się oraz co sprawiło, że z pewnym smutkiem wracałem do mojego 
iPhone’a 11, jest odświeżanie ekranu. Jak na gamingowy sprzęt przystało, 
ROG Phone 5 ma odświeżanie na poziomie aż 144 Hz! Takie ustawienie 
zapewne mocno wpłynęłoby na pracę na baterii, także możemy też 
przełączać się między niższymi wartościami. Niemniej jednak to ta naj-
wyższa powala na kolana. Wszystko chodzi wtedy tak płynnie, jakby… 
no właśnie – płynęło. Najlepiej oczywiście to wszystko można zauważyć 
w grach, gdzie kolory dynamicznie się zmieniają, dzieje się jakaś akcja.

Ekran to jednak nie jedyny podzespół, który przykuł moją szczególną 
uwagę. Chyba jeszcze bardziej byłem zaskoczony głośnikami. Naprawdę, 
do tej pory nie wiedziałem, że głośniki w smartfonie mogą tak świetnie 
grać! Dzięki rewelacyjnemu ustawieniu, bez problemu poczujemy głębię 
dźwięku zarówno w tonach, jak i przestrzeni. A przy tym otwory na gło-
śniki umieszczone są przy samych krawędziach przedniej strony telefonu 
i praktycznie ich nie widać. Oczywiście nawet najlepsze wbudowane 
głośniki nie będą nigdy w stanie oddać pełnych wrażeń, dlatego bardzo 
dobrze, że do najnowszego ROG Phone wróciło gniazdo audio Jack.
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Kolejnym świetnym rozwiązaniem smartfona od ASUS-a jest zdolność 
wykrywania dotyku krawędzi urządzenia. Za pomocą specjalnego narzę-
dzia dostępnego po włączeniu gier możemy przypisać tapnięciom pra-
wej górnej i dolnej krawędzi telefonu efekt dotknięcia lub przytrzymania 
jakiegoś przycisku. Te „przyciski” reagują bardzo dobrze i podnoszą kom-
fort grania.

Wspomniane menu dostępne w grach pozwala też na więcej rzeczy, jak 
choćby wyciszenie powiadomień, przełączenie trybu wydajności, itd.

A jeśli już przy wydajności jesteśmy, ROG Phone 5 to istny potwór. Żadna 
gra mobilna mu niestraszna. Wszystkie działają bardzo płynnie, bez 
zarzutu. To zapewne zasługa podzespołów z najwyższej półki: procesor 
Snapdragon 888, grafika Adreno 660, 16 GB RAM. Taka moc obliczeniowa 
drzemiąca na tak małej przestrzeni musi gdzieś wydzielić ciepło. ROG 
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Phone 5 potrafi się nagrzać, nie ma co ukrywać. Nie parzy może w palce, 
ale jest ciepło.

Na ten ostatni problem ma zaradzić jedno z akcesoriów dla tego smart-
fonu – Airtrigger 5, czyli… wiatraczek doczepiany do plecków. Łączy się 
z telefonem przez wspomniane wcześniej specjalne złącze na lewej kra-
wędzi. To akcesorium to jednak nie tylko sam wiatraczek. Ma podświe-
tlane logo, wysuwaną nóżkę, dzięki czemu telefon możemy wygodnie 
postawić na biurku; ma wreszcie dwa konfigurowalne przyciski. Jak się 
jednak sprawdza w swoim głównym zadaniu, czyli w chłodzeniu? Cóż, 
wiatrak obejmuje swoim obszarem środkową część telefonu, więc tylko 
ją jest w stanie schłodzić. Co do boków (lub góry i dołu telefonu, zależy 
jak na to spojrzeć), te nadal pozostają ciepłe. Prawdą jednak jest, że 
jakby się telefon nie grzał, w ogóle nie widać tego skutków – jak spowol-
nienie, o jakimś klatkowaniu już nie mówiąc.

Pozostaje jeszcze kwestia aparatów. ROG Phone 5 ma z tyłu trzy obiek-
tywy – 64-megapikselowy główny, 13 MP szerokokątny i 5 MP makro. 
Z przodu zaś mamy pojedynczy obiektyw 24 MP. I trzeba napisać, że 
w porównaniu do pozostałych podzespołów aparat wypada najsłabiej. 
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Nie oznacza to jednak, że jest słaby, ale z drugiej strony nie wybija się 
ponad przeciętną. Robi naprawdę dobre zdjęcia, ale na rynku są smart-
fony z dużo lepszymi możliwościami. Powiedzmy sobie jednak szczerze 
– ROG Phone 5 ma być przede wszystkim najlepszy w grach – i tu zdecy-
dowanie deklasuje inne, gamerskie konstrukcje z tej kategorii.

ASUS ROG Phone 5 to naprawdę świetne urządzenie. Niesamowity ekran, 
oszałamiające wbudowane głośniki czy bardzo fajnie rozwiązane dotykowe 
krawędzie służące jako dodatkowe przyciski. To wszystko oraz wiele więcej 
sprawia, że to wyjątkowa konstrukcja, a jeśli uwielbiacie grać mobilnie, to 
poważnie zastanówcie się nad tym urządzeniem. Pozostaje jedna kwestia, 
czyli cena. Ta mała nie jest, bo zaczyna się od niecałych 4 000 PLN.

Producent: ASUS 

Ocena iMagazine     
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Opaska na nadgarstku nikogo już nie dziwi – monitorowanie 
aktywności jest po prostu ważne, zwłaszcza gdy więcej czasu 
spędzamy w domu. Oppo Band to propozycja dla osób, które nie chcą 
wydać za dużo, ale liczy się dla nich możliwie długa lista funkcji.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Oppo Band – jeszcze jedna budżetowa opaska  |  Paweł Hać

Oppo Band 
– jeszcze jedna budżetowa opaska
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W przeciwieństwie do smartwatcha opaska 
może z powodzeniem trafić na drugi nad-
garstek, nie wywołując przy tym skojarzeń 
z Diego Maradoną. Wzornictwo Oppo Band 
nie odbiega od tego, co proponują inni pro-
ducenci, a najbliżej jej do produktów Xiaomi. 
Błyszczący, szklany front jest lekko wypukły, na 
dole znajduje się jedynie delikatne logo produ-
centa. Wokół mamy plastikową ramkę, będącą 
już częścią opaski. Pasek zrobiono z porządnej, 
przyjemnej w dotyku gumy, a jego zapięcie na 
pojedynczy pin trzyma mocno i łatwo się go 
używa. Oppo Band jest pozbawiona jakich-
kolwiek przycisków fizycznych, do obsługi 
wykorzystywany jest wyłącznie dotyk. Korpus 
pastylki zrobiono z plastiku, a na jego spodzie 
umieszczono optyczne czujniki tętna i saturacji 
krwi oraz piny do ładowania. Opaska wyraź-
nie odstaje od nadgarstka, ma ponad 11 mm 
grubości, przez co zaczepia się o mankiet czy 
ściągacz. Ogólnie nie robi jednak wrażenia 
przesadnie dużej, jej rozmiary są porówny-
walne z podobnymi urządzeniami.

Pomimo tego, że Oppo Band nie należy do dro-
gich urządzeń, jej możliwości są całkiem impo-
nujące. Mierzy dzienną aktywność, w tym liczbę 
kroków, spalone kalorie czy czas na nogach, 
ale oprócz tego sprawnie monitoruje sen, 
tętno oraz saturację krwi. W przypadku tętna 
pomiary nie odbiegają od tego, co wskazuje 
Apple Watch 6, jest więc dobrze. Można ustalić 
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ich częstotliwość, do wyboru mamy interwał o długości 6 minut, 2 minut 
lub jednej sekundy. Ten ostatni ma sens wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie 
będziemy korzystać z alertów tętna spoczynkowego, aplikacja do obsługi 
opaski nie pozwala bowiem podejrzeć wyników z częstotliwością mniejszą 
niż co minutę, nie da się też ich wyeksportować. Saturacja również wygląda 
wiarygodnie, w moim przypadku waha się w granicach od 94 do 100%, z poje-
dynczymi odchyleniami w postaci wyniku równego 90%. Biorąc pod uwagę to, 
że optyczny pomiar wymaga pozostawania w bezruchu i dobrego przylegania 
czujnika do skóry, dokładność jest niezła, zwłaszcza że wszystkie wspomniane 
pomiary wykonywane były w tle. Nie miałem niestety okazji porównać jej 
z pomiarami profesjonalnego pulsoksymetru. Śledzenie snu wypada naj-
słabiej, opaska ma tendencję do zawyżania wyniku poprzez uwzględnianie 

w czasie snu również niskiej aktywności wieczorem 
– Oppo Band konsekwentnie wlicza w moim przy-
padku czas, który spędzam na kanapie, czytając. Nie 
jest więc idealnie, opaska pozwala mieć co najwyżej 
ogólny obraz tego, jak wygląda nasza aktywność.

Gdyby nie to, że równolegle z Oppo Band mam okazję 
testować smartfona z Androidem, ten tekst pojawiłby 
się pewnie miesiąc później. Dopiero w połowie kwiet-
nia dodano kompatybilność tej opaski z iOS, wcześniej 
przeznaczona do niej aplikacja HeyTap Health była 
dostępna wyłącznie na systemie Google. Program ma 

prosty i przejrzysty interfejs, którego nie trzeba się uczyć. Główny ekran ma 
widżety podsumowujące aktywność i pomiary, a po dotknięciu ich przeno-
szeni jesteśmy do szczegółów. Druga zakładka pozwala natomiast włączyć ze 
smartfona śledzenie aktywności – opaska nie jest wtedy wymagana. Ostatni 
z ekranów umożliwia zarządzanie sparowanymi opaskami. Z aplikacji można 
zmienić tarczę bądź stworzyć własną, na bazie zdjęcia, skonfigurować czę-
stotliwość pomiaru tętna oraz jego alerty, ustawić alarm, cele wykonywa-
nych kroków czy spalanych kalorii oraz włączyć lub wyłączyć automatyczne 
wstrzymywanie i wznawianie treningu. Mamy też kilka funkcji praktycznych: 
czas, w którym ekran podświetla się po podniesieniu opaski, harmonogram 
trybu nocnego czy kolejność i widoczność aplikacji na opasce. Warto zajrzeć 
tu po tygodniu–dwóch i pozbyć się niepotrzebnych programów, bo nawigo-
wanie po menu urządzenia nie należy do najszybszych.

Pomimo tego, że Oppo 

Band nie należy do drogich 

urządzeń, jej możliwości są 

całkiem imponujące.
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Zaprojektowanie sensownego interfejsu dla urządzenia, które obsługujemy 
wyłącznie dotykiem, a jego ekran ma przekątną 1,1 cala, jest nie lada wyzwa-
niem. Wyświetlacz AMOLED opaski ma bardzo dobrą rozdzielczość i odwzo-
rowanie kolorów, świetnie reaguje też na dotyk. Naraz pokazuje też sporo 
informacji, bardziej złożone tarcze wyświetlają około pięciu różnych danych, 
pozostając przy tym czytelne. Problem zaczyna się w momencie, gdy jeste-
śmy w ruchu i chcemy przejść do jakiejś konkretnej funkcji. Nawigacja bazuje 
na gestach – w pionie przewijamy aplikacje, w poziomie cofamy się o poziom 
w menu, a będąc na tarczy głównej, zmieniamy ją. Trafienie w elementy 
ekranu wymaga precyzji, dlatego podczas treningu korzystanie z opaski jest 
właściwie niemożliwe. Interfejs sprawdza się jednak poza nim, jest czytelny, 
pomimo bardzo ograniczonej przestrzeni. Ma polską wersję, która wypada 
dobrze (choć gdzieniegdzie zdarza się koślawe tłumaczenie pojedynczych 
słów). Na opasce można bezpośrednio podejrzeć podstawowe dane snu czy 
aktywności, zmierzyć tętno i saturację, a także skorzystać z kilku podstawo-
wych narzędzi, takich jak minutnik, stoper, szukanie telefonu czy zdalny spust 
migawki. Powiadomienia są niestety wyświetlane jako osobna aplikacja, nie 
można szybko się do nich dostać. Jest też aplikacja pogody, która dobrze syn-
chronizuje się ze smartfonem i pokazuje sporo informacji. Treningi są całkiem 
rozbudowane: do dyspozycji użytkownika oddano 13 trybów, obejmujących 
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bieganie, pływanie czy grę w badmintona. Każdy z nich ma odrobinę inny 
interfejs, na ekranie wyświetlane jest do czterech informacji. Pól danych nie 
da się konfigurować, ale od tak prostego sprzętu tego nie oczekuję. Aplika-
cja treningów wprowadza w niewielki błąd, podczas rozpoczynania treningu 
wyświetla animację sugerującą szukanie sygnału GPS. Obrazuje ona jednak 
to, że opaska próbuje połączyć się z telefonem, z którego chce pobierać dane 
o lokalizacji (bo sama nie ma odpowiedniego modułu). Nawet bez GPS odle-
głość jest mierzona całkiem dokładnie, podczas treningu biegowego Oppo 
Band zawyżyła pokonany przeze mnie dystans o niecałe 10%. Gdy biegałem 
z telefonem w kieszeni, odległość była już prawidłowa.

Niewielki ekran i spora grubość sugerują, że Oppo Band może wytrzymać na 
baterii całkiem długo. Faktycznie, 12 dni pracy bez ładowarki jest osiągalne, 
jednak wątpię, by ktokolwiek musiał ją ładować tak rzadko. Wynik ten doty-
czy bowiem używania Oppo Band z wyłączonym właściwie wszystkim. Po 
włączeniu podświetlania ekranu po uniesieniu nadgarstka (domyślnie jest 
wyłączone), mierzenia tętna co 6 minut, monitorowania snu i saturacji, włą-
czeniu powiadomień z telefonu i ustawieniu jasności na 100%, czas pracy 
skraca się znacznie i w moim przypadku wynosi 4 dni. W tym czasie mieści 
się jeden półgodzinny trening, kilkadziesiąt powiadomień o wiadomościach 
oraz połączeniach dziennie. Maksymalny poziom jasności wynika z tego, że 
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opaska nie reguluje go automatycznie, a ekran w pełnym słońcu staje się czy-
telny dopiero przy takim ustawieniu. To niewątpliwie wpływa na czas pracy 
na baterii i komfort używania opaski po zmroku, niemniej jednak przy niższej 
jasności Oppo Band była po prostu nieużywalna. Samo ładowanie również 
nie jest do końca dobrze przemyślane, wymaga wyjęcia pastylki z gumowej 
opaski, co nie jest ani wygodne, ani też nie ma dobrego wpływu na trwałość 
urządzenia. Szkoda, że Oppo rozwiązało to w ten sposób.

Po świetnym Oppo Watchu moje oczekiwania co do Oppo Band były spore, 
tymczasem dostałem urządzenie, które nie wywołało we mnie zbyt wielkich 
emocji. Producent postanowił wejść na rynek nasycony podobnymi produk-
tami i całkiem nieźle wybrnął z tej konfrontacji. Oppo Band jest solidnym 
sprzętem, który nie wyróżnia się wzornictwem, za to nadrabia oferowanymi 
funkcjami. Ma jednak braki, które na co dzień są zauważalne: ekran jest 
zbyt ciemny, nieszczególnie dobrze przemyślano też sposób ładowania. Na 
pochwałę zasługuje natomiast przejrzystość aplikacji na Androida oraz iOS. 
W podobnej cenie mamy kilka innych urządzeń – problemem Oppo Band 
jest to, że żadna jej cecha nie każe wybrać właśnie jej.

Oppo Band     

• Design: 3,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• wiele funkcji w niskiej cenie
• czytelny interfejs
• przejrzysta aplikacja na smartfona

 Minusy:
• sposób ładowania
• brak szybkiego dostępu do 

powiadomień
• ciemny ekran

Cena: około 200 PLN
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W poprzednim numerze napisałem, że widziałem przyszłość, przyszłość 
technologii mobilnej. Teraz to powtórzę. Ponownie zobaczyłem 
przyszłość, chyba jeszcze ciekawszą. Przyszłość edukacji. Miałem 
możliwość obserwować testy robota EMYS, którego „na warsztat” wziął 
mój siedmioletni syn Leon. EMYS uczy języka angielskiego, a robi to 
bardzo dobrze i ciekawie. EMYS jest robotem, który powstał w Polsce.

Kim jest EMYS?DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Kim jest EMYS?  |  Dominik Łada
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Został zaprojektowany przez zespół inży-
nierów wywodzących się z Politechniki Wro-
cławskiej. Michał Dziergwa i Jan Kędzierski 
w 2016 roku założyli start-up, którego celem 
było spełnienie marzeń o robocie – dziecię-
cym przyjacielu. Dofinansowanie na rozwój 
projektu otrzymali w ramach polskiego fun-
duszu inwestycyjnego Fidiasz, który wspiera 
twórców nowych technologii, a także od 
SOSV, najbardziej aktywnego inwestora inno-
wacji na etapie zalążkowym na świecie.

Zatem kim jest EMYS?
Nie jest zabawką. Choć trochę tak wygląda, to 
przynajmniej na razie jest skierowany do sek-
tora edukacyjnego, w którym ma pomagać 
w nauce dzieci. Ma być przyjacielem, towarzy-
szem, animatorem, członkiem społeczności. 
Dla nauczyciela czy dyrektora szkoły to jego 
asystent w kontaktach z dziećmi i w nauce. 
To czarujący robot, będący pierwszym spo-
łecznym, okazującym emocje robotem edu-
kacyjnym na świecie. To także native speaker 
mówiący głosem dziecka. W grupie z nauczy-
cielem stanowi dodatkowe oparcie dla niego, 
a dyrektorowi pozwala na zapewnienie 
nauki angielskiego na najwyższym poziomie 
i pomoc w przypadku rotacji nauczyciela lub 
braku dostępu do native speakerów.

To robot, który przez zabawę nauczy dziecko 
angielskiego w efektywny sposób. Odtwa-
rzając sytuacje z piaskownicy czy podwórka 
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i imitując naturalne procesy poznawcze, otacza językiem obcym tak, by 
jego przyswojenie było bezwysiłkowe, przyjemne i naturalne. Zaawanso-
wana ekspresja emocjonalna EMYS-a sprawia, że dzieci bardzo łatwo dają 
się wciągać w zabawy, które proponuje. Oddziałując na wiele zmysłów 
oraz potrzeby społeczne, EMYS odwzorowuje procesy uczenia dostępne 
dotychczas tylko w relacji międzyludzkiej. To pierwszy elektroniczny towa-
rzysz rozmów, który naturalnie nauczy dziecko rozumienia i posługiwania 
się językiem angielskim.

Co potrafi EMYS?
Chwali dziecko za postępy w nauce, rozpoznaje osoby w otoczeniu, utrzy-
muje z nimi kontakt wzrokowy i inicjuje interakcje. Ma wbudowane sen-
sory, dzięki którym reaguje, kiedy jest dotykany, nawet ma łaskotki! Gdy 
jest znudzony, ziewa, a nawet… zasypia. Kicha, złości się, udaje pociąg, 
żartuje sam ze swojej robociej natury. EMYS nawiązuje kontakt wzrokowy, 
komunikuje się z dzieckiem za pomocą swojego głosu i specjalnych kart 
RFID. Zachęca do powtarzania słówek i chwali za wykonanie zadania. 
Przede wszystkim potrafi w interesujący sposób wciągnąć dziecko w naukę 
języka w trakcie codziennych zabaw, podejmując z nim zajęcia dostoso-
wane do jego wieku i poziomu, a kiedy przychodzi wieczór – opowiada 
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bajki. EMYS mówi głosem dziecka z brytyjskim akcentem. Cokolwiek robi 
– instruuje, zachęca do zabawy, chwali – mówi konkretnymi zwrotami 
i pełnymi konstrukcjami. Dzięki temu dziecko jest osadzone w języku nie 
tylko podczas nauki.

W celu nauki języka wraz ze specjalistami od języka i metodykami został 
stworzony system nauki języka zgodny z tym, w jakich okolicznościach 
dziecko przebywa i z jakimi sytuacjami się spotyka. Np. w secie tema-
tycznym „At the Vet” dziecko uczy się słów związanych ze zwierzętami, 
wizytą u weterynarza. Sety zbudowane są z kilkunastu aktywności, które 
pozwalają dziecku przyswoić od najprostszego słowa, po pełną konstrukcję 
gramatyczną. Co ważne, EMYST uczy też empatii, nie tylko ze względu na 
swoją emocjonalność i chęć bycia w relacji z dzieckiem, ale też dlatego, że 
uczy opieki nad nim samym (podczas procesu „leczenia” czy czyszczenia).

Co jeszcze będzie umieć?
EMYS jest cały czas rozwijany. Twórcy nieustannie pracują nad nowymi 
funkcjami. By zapewnić optymalne warunki do rozwoju dziecka 
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w kontakcie z EMYS-em, nieustannie prowadzone są badania nad eks-
presją oraz procesem nauczania dzieci w wieku 3–9 lat. Rozwijany jest 
kontent merytoryczny, tworzone są kolejne sety tematyczne. Twórcy 
przygotowują materiały dla nauczycieli i rodziców – do każdego z setów 
będących odpowiednikiem części programu nauczania jest dostępny 
„Teachers guide” oraz „Parents book”, by również dorosłym pomóc oswa-
jać się z EMYS-em. Start-up pracuje także nad dalszym rozwojem jego 
funkcji emocjonalnych i pogłębiających relację. W przyszłości rozważane 
jest rozszerzenie EMYS-a o inne języki czy naukę przedmiotów ścisłych, 
takich jak matematyka albo fizyka.

Kiedy trafi na rynek i gdzie będzie sprzedawany?
EMYS obecnie jest na rynku polskim i chińskim w pierwszych szkołach 
i przedszkolach. Sprzedano już 70 EMYS-ów w Polsce i tyle samo w Chi-
nach. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie EMYS-a na 
rynek europejski. Z moich informacji wynika, że obecnie jego koszt 
oscyluje w granicy 9000–10 000 PLN. Gdy myślimy w kategorii zakupu 
do domu, „zabawki”, to jest to cena bardzo wysoka, jednak gdy mówimy 
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o instytucjach edukacyjnych, to jest to 
inwestycja, która nie poraża i szybko się 
zwróci.

Osobiście jestem zachwycony tym pro-
jektem. Po pierwsze dlatego, że jest 
w 100% polski i tym trzeba się koniecznie 
chwalić. Po drugie, jakość wykonania, 
multum opcji i propozycji na zajęcia, 
gry i zabawy powoduje, że nie nudzi się 
szybko. Mój syn spokojnie potrafił z zain-
teresowaniem „pracować” z EMYS-em 
45–60 minut i zapewne mógłby i chciałby 
dłużej, ale miał to dawkowane. Najlepiej 
chyba o EMYS-ie świadczy to, że Leon 
koniecznie chciał pokazać go swojej kole-
żance-sąsiadce. Bawili się z nim ponad 
godzinę, a dyskusji, śpiewania i śmiechu 
nie było końca.

SPRZĘT 148



Praca w bałaganie, choć możliwa, nie należy do najprostszych. Gdy 
w trakcie telekonferencji bateria laptopa zacznie padać, lepiej mieć 
kabel pod ręką. SurfaceSnap przytwierdzi go tam, gdzie chcemy, 
a przy okazji będzie wyglądać lepiej niż taśma klejąca.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Twelve South SurfaceSnap – kable pod kontrolą  |  Paweł Hać

Twelve South SurfaceSnap 
– kable pod kontrolą
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Twelve South specjalizuje się w prostych, ale przemyślanych akcesoriach. 
Tym razem ich portfolio poszerzyło się o zestaw trzech skórzanych opa-
sek z zatrzaskami, pozwalających na przytwierdzenie jednego lub kilku 
przewodów tak, by można było je w razie potrzeby również zdemonto-
wać. SurfaceSnap bazuje na innym produkcie, czyli CableSnap. Opaski 
te służyły jednak wyłącznie do spinania kabli, podczas gdy nową wersję 
można dodatkowo zamocować do płaskiej powierzchni. SurfaceSnap 
wykonano z delikatnej skóry w kolorze czarnym lub szarym. Dostałem 
tę drugą wersję – mimo tego, że czerń wydaje się bardziej uniwersalna, 
to szarość świetnie komponuje się zarówno z białymi, jak i kolorowymi 
meblami w stonowanych odcieniach. Jakość skóry jest świetna, użyto nieco 
delikatniejszej niż w CableSnap – to zrozumiała decyzja. SurfaceSnap nie 
jest mobilne i z założenia rozpinamy i zapinamy je rzadziej, niż CableSnap, 
które jest przeznaczone do użycia w ruchu.

Choć SurfaceSnap jest z założenia bardzo prostym produktem, to ma 
kilka interesujących detali. Warstwa, którą pokryto klejem, jest gruba, 
więc dopasuje się do niezbyt płaskiej powierzchni. Można odkleić 
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i przykleić opaskę ponownie, a ta dalej będzie się dobrze trzymać, o ile 
tylko nie zabrudzimy jej zanadto. Klej trzyma się nie tylko lakierowanych 
powierzchni czy drewna, ale nie odpada też od ścian i szkła. Opaska ma 
delikatne przeszycia, które łagodzą surowe wzornictwo. Zatrzaski mają 
natomiast wytłoczone logo producenta, są jednak matowe, więc nie rzuca 
się ono w oczy. Logo wytłoczono również wewnątrz, stąd też tym bardziej 
go nie widać. Zatrzaski są całkiem mocne, odpinając je, przytrzymuję część 
opaski przyklejoną do mebla, by nie oderwać kleju. To właściwie jedyny 
element, do którego mam zastrzeżenie – TwelveSouth mogło użyć takich, 
które trzymają trochę słabiej.

Właściwie natychmiast znalazłem zastosowanie dla SurfaceSnap. Podwójną 
opaskę zamocowałem na krawędzi biurka, służy mi do podtrzymywania 
kabli zasilających do laptopa i telefonu, a także do grubszego przewodu 
HUB-a, łączącego komputer z monitorem i innymi urządzeniami. Podział 
jest nieprzypadkowy: przewody zasilające muszą swobodnie się poruszać, 

Warstwa, którą pokryto klejem, jest gruba, więc dopasuje się 

do niezbyt płaskiej powierzchni.
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bo zdarza mi się ładować nimi różne urządzenia, kabel od HUB-a wpinam 
natomiast zawsze w to samo miejsce, więc może być nieruchomy. Kolejne 
opaski trafiły do salonu i sypialni, gdzie mam je na stałe wpięte do gniaz-
dek ładowarki. Teraz kable nie leżą już na podłodze, a trzymają się stoją-
cych obok mebli w miejscu, na które mogę odłożyć ładowane urządzenie. 
Mocno rozważam też domówienie kolejnego zestawu, bo mam jeszcze 
kilka miejsc, gdzie SurfaceSnap mogłoby znaleźć zastosowanie.

SurfaceSnap to jeden z najbardziej estetycznych sposobów opanowania 
kabli w domu. Ma oczywiście ograniczoną „pojemność”, ale za to da się go 
zamontować niemal wszędzie. Może się wydawać, że skórzane opaski to 
przerost formy nad treścią, niemniej jednak jeśli mają pasować do wystroju 
domu, ich uniwersalny design staje się ich największą zaletą.

Twelve South  
SurfaceSnap  

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

 Plusy:
• prosty, uniwersalny design
• trzymają się wielu powierzchni

 Minusy:
• trochę za mocne zatrzaski

Cena: 29,99 USD
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Somfy Oximo io – napęd do rolet zgodny z HomeKit
Automatyczne sterowanie roletami to jeden z podstawowych atutów inte-
ligentnego domu. Możliwość zaciemnienia salonu jednym ruchem na czas 
filmowego seansu czy stopniowe wpuszczanie promieni słonecznych do 
wnętrz nad ranem bez wstawania z łóżka to prawdziwy komfort. Rolety to 
także dodatkowa warstwa zabezpieczająca okna i element ochrony pry-
watności. Latem to również gwarancja zawsze odpowiedniej temperatury 
w domu – osłony zewnętrzne zapobiegają nagrzewaniu się wnętrz. Dzięki 
Somfy rolety mogą być nie tylko inteligentne, ale też zintegrowane z Apple 
HomeKit. Wystarczy połączyć roletę wyposażoną w napęd Oximo io z cen-
tralą TaHoma. W doborze rozwiązań pomogą doradcy marki Somfy, którzy 
polecą również wykwalifikowanego instalatora z dowolnego rejonu w Polsce. 

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada

HOMEKIT+SOMFY 153

https://twitter.com/dominiklada


Pierwsze produkty inteligentnego domu wyko-
rzystujące „CHIP” jeszcze w tym roku
W 2019 roku Apple dołączył do Amazona, Google’a, Zigbee Alliance 
i ponad 170 innych firm, aby wspólnie pracować nad nowym standar-
dem inteligentnego domu o nazwie „CHIP”. Po pewnych opóźnieniach 
nowe urządzenia inteligentnego domu będą mogły uzyskać certyfi-
kację „CHIP” pod koniec tego roku, co oznacza, że pierwsze produkty 
wspierające nowy, wspólny standard, pojawią się na rynku w czwar-
tym kwartale 2021 roku.

Projekt „CHIP” („Connected Home over IP”), został zapoczątkowany 
w celu wykorzystania modeli danych HomeKit, Alexa Smart Home, 
Google Weave i Dotdot firmy Zigbee, aby ułatwić firmom tworzenie 
bezpiecznych urządzeń inteligentnego domu, uniwersalnie kompatybil-
nych z różnymi platformami i urządzeniami.

Sensibo Air Smart 
AC Controller
Miejmy nadzieję, że wreszcie 
idą ciepłe dni. Gdy będzie 
gorąco, będziemy naturalnie 
zastanawiać się i szukać roz-
wiązań służących do kontroli 
klimatyzacji. Dobrym rozwią-
zaniem może być najnowszy 
sterownik od Sensibo. Sensibo 
Air Smart AC Controller jest 
nieduży, minimalistyczny 
i wspiera nie tylko HomeKit, 
ale też Google Home, Amazon 
Alexa i SmartThings.

Cena: 139 USD
Dostępne na stronie 
producenta
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Smart HomeKit Indoor Camera VOCOlinc VC1 Opto
VOCOlinc to producent zza naszej południowej granicy. Czesi oferują już 
całkiem spore i ciekawe portfolio produktów wspierających HomeKit. 
Najnowszym ich produktem jest kamera wewnętrzna. Obiektyw szero-
kokątny, do tego ruchomy zarówno w pionie, jak i poziomie, dwukierun-
kowy dźwięk, w tym wbudowany mikrofon umożliwiający bezpośrednią 
komunikację, tryb noktowizyjny. Kamera jest kompatybilna z HomeKit 
Secure Video. Zapis w wysokiej rozdzielczości jest przechowywany 
w naszym iCloud.

Cena: 229 PLN 
Dostępne na stronie producenta
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Współczesny świat inteligentnego domu jest co do zasady plug&play. 
Można w każdej chwili uzupełnić swój dom czy mieszkanie o elementy 
SmartHome i to często bez wiedzy eksperckiej albo wsparcia elektryka. 
Mimo wszystko warto myśleć o tym znacznie wcześniej. Dlaczego? 
O czym warto pamiętać? Co warto zrobić jeszcze na etapie budowy lub 
projektowania? Pomyślmy.

Kiedy zacząć myśleć o SmartHome? Najlepiej już na wczesnym etapie projektowania domu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Kiedy zacząć myśleć o SmartHome? 
Najlepiej już na wczesnym etapie 
projektowania domu
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Istnieje powiedzenie, że pierwszy dom budujemy dla wroga, drugi dla przy-
jaciela, a dopiero trzeci dla siebie. I zdecydowanie coś w tym jest. Poczynając 
odpowiednie przygotowania, zbierając wcześniej doświadczenie oraz sięgając 
po wsparcie ekspertów, jesteśmy natomiast w stanie już za pierwszym razem 
osiągnąć sukces. A w wielu aspektach warto się często „doktoryzować”, nawet 
pomimo korzystania z doradców. Tak jest chociażby z Inteligentnym Domem, 
w którego przypadku dobrze jest mieć własną opinię, rozumieć swoje 
potrzeby i myśleć z wyprzedzeniem. 

Projektując współczesny dom, trzeba mieć w głowie idee Smart Home, nawet 
jeśli nie zamierzamy go takowym czynić w dniu wprowadzenia się. Zdecydo-
wanie taniej, łatwiej i wygodniej jest poprowadzić przewody elektryczne już 
na starcie niż robić generalny remont w przyszłości – choć i w tym przypadku 
nie jesteśmy bez wyjścia.

Kable, kable, kable – to wciąż podstawa
Choć mamy rok 2021, trzecią dekadę XXI wieku to wciąż przewody stano-
wią podstawę połączenia i jakiś pewnik. Owszem, ostatecznie sięgamy po 
telefon, łączność Wi-Fi, ten telefon ładujemy bezprzewodowo, ale tzw. 
backstage wciąż musi być przewodowy albo przynajmniej dobrze, aby był, 
chociażby jako zabezpieczenie.
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Warto rozmieścić znacznie więcej przewodów 
elektrycznych niż nam się pierwotnie wydaje. 
Osobiście mam ulokowane na przykład 
gniazdka w salonie w podłodze i są genial-
nym rozwiązaniem do podpięcia lamp pod-
łogowych, ale też sterowania funkcją relaksu 
w kanapie. Natomiast w domowym biurze 
dzięki gniazdku w podłodze, schowanym 
pod biurkiem, mam to biurko wolnostojące. 
Warto też przemyśleć okablowanie wyspy 
kuchennej oraz rozmieszczenie gniazdek na 
zewnątrz, na tarasie. 

O przewodach zasilających nie wolno jednak 
zapomnieć w przypadku tych elementów: 
rolet, markiz i oświetleniu. Finalnie się to 
bardzo szybko doceni, a nie zawsze o tym 
pamięta. Rolety zewnętrzne to rozwiązanie, 
które naprawdę dobrze przemyśleć i w nie 
zainwestować, a jeśli nie zdecydujecie się 
na nie na etapie budowy na przykład z racji 
ograniczonego budżetu, to dobrze jest i tak 
zapewnić odpowiednie okablowanie i miejsce 
na roletę z napędem. Jeśli jednak z różnych 
przyczyn nie doprowadzimy zasilania do osłon 
zewnętrznych, wówczas możemy jeszcze 
posiłkować się roletami z napędem zasilanym 
energią solarną. Wówczas musimy poprosić 
instalatora o dobór rozwiązania wyposażonego 
w panel fotowoltaiczny.  

Pamiętajmy, że rolety to nie tylko komfort 
związany z osłoną przed słońcem latem. To 
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także komfort termiczny i wizualny – nienagrzane pomieszczenia w upalny 
dzień pozwalają nam znacznie mniej korzystać z klimatyzacji, a zacieniona 
przestrzeń ułatwia oglądanie TV czy korzystanie z komputera bez odbija-
jących się w ekranach promieni słonecznych. Rolety zewnętrzne sprawdzą 
się też zimą – między oknem a osłoną tworzy się poduszka termiczna, co 
poprawia parametry izolacyjne okien i zapobiega utracie ciepła przez fasadę. 
Ponadto to również zwiększone bezpieczeństwo budynku.

Podobnie sprawa ma się z markizami tarasowymi, których nie musimy insta-
lować w momencie wykańczania elewacji budynku. Jednak doprowadzenie 
zasilania na etapie budowy oszczędzi nam sporo nerwów, ułatwi instalację, 
a w rezultacie naszą codzienność w przyszłości. Koszty dodatkowego prze-
wodu to kilkadziesiąt złotych przy kilkunastu metrach, a w przyszłości zaosz-
czędzimy o wiele więcej, nie ingerując w elewację, by doprowadzić zasilanie. 
Estetyka takiego rozwiązania też będzie o wiele wyższa. 

Oto co na temat karniszy, rolet i markiz i przygotowań pod ich instala-
cje mówi ekspert Somfy, Adam Bieniewski, product marketing manager 
Somfy Polska.  
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Nasz nowy dom ma służyć nam i naszym bli-
skim, dlatego warto zadbać o jego właściwy 
klimat. Tu ogromną rolę odgrywa światło. 
Z jednej strony rolety zapewnią nam komfor-
towy dostęp do słońca – wpuszczając poranne 
promienie do wnętrz, miło zaczniemy dzień, 
a wieczorem zamykając rolety, zadbamy 
o naszą prywatność. Z drugiej strony łatwe 
zarządzanie oświetleniem zapewni nam wysoki 
poziom komfortu. Dlatego na etapie projektu 
i budowy warto zadbać, aby za włącznikami 
światła były zamontowane puszki z kiesze-
niami, czyli z dodatkowym miejscem na mon-
taż odbiorników do oświetlenia. Ten drobny 
zabieg pozwoli nam dosłownie jednym kliknię-
ciem w aplikacji TaHoma® kreować atmosferę 
domu dopasowaną do naszych potrzeb. Na 
wieczór filmowy przyciemnimy oświetlenie, 
tworząc odpowiedni nastrój, a podczas home 
office – tak ustawimy poziom oświetlenia, by 
sprzyjał twórczej i efektywnej pracy.

Przewody to także przewody internetowe. 
Owszem, warto mieć w domu dobrą sieć Wi-Fi 
opartą o technologie Mesh. Natomiast dobrze, 
aby routery między sobą komunikowały się 
przewodowo. Zaleca się przeciągnąć przewód 
ethernetowy także w okolice telewizora, a bez-
pieczniej po prostu zrobić sieć – jak nie do 
każdego pokoju, to przynajmniej na każdym 
piętrze. To spore zabezpieczenie dające później 
swobodę w podłączaniu urządzeń i możliwość 
osiągania dużych prędkości.
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Warto też pomyśleć o rozmieszczeniu kamer zewnętrznych, o przewodach do 
sterowania bramą garażową i wjazdową czy położeniu dużej ilości przewo-
dów pod oświetlenie i sterowanie nim. Nie musimy wykorzystywać wszyst-
kich punktów świetlnych, ale mogą one okazać się przydatne w przyszłości.

Projekt, rozsądek i otwartość – tak pod-
chodź do realizacji swojego domu, także tego 
inteligentnego
Zostawienie sobie furtki na przyszłość – to najrozsądniejsze, co możemy 
zrobić. Przewidując różne warianty, jesteśmy w stanie zaoszczędzić w przy-
szłości czas i pieniądze, a także zadbać o naszą wygodę i estetykę. Dlatego 
też bardzo istotne jest, aby projekt wnętrz czy domu był wykonywany 
przez osoby o wyspecjalizowanej wiedzy, a każdy taki projekt można skon-
sultować z doradcami na przykład marki Somfy, którzy pomogą dobrać 
odpowiednie do naszej inwestycji rozwiązania i podpowiedzą, jak przygo-
tować instalacje. Odpowiednio przygotowana elektryka, a wraz z nią telein-
formatyka powinny stanowić jeden z elementów naszego projektu.

Wskazane jest wykazanie się rozsądkiem i otwartością na przyszłość. Dom 
budujemy na lata, często na całe przyszłe życie. Oczywiście nie przewidzimy 
w pełni, jak zmieni się technologia, ale na wiele rzeczy możemy być przygoto-
wani zawczasu. 

HOMEKIT+SOMFY 161



Firma iRobot powstała w 1990 roku i od tego czasu wprowadziła na rynek 
wiele wyjątkowych produktów zmieniających życie. 31 lat doświadczenia, 
jakie zebrała, jest najlepszą rekomendacją tworzonych przez iRobot 
robotów. W końcu, jeśli komuś powierzamy zajmowanie się naszym 
domem, to musi być to ktoś, kto ma doświadczenie w tym, co robi i komu 
możemy zaufać. Oto, krótka wędrówka przez historię tej wyjątkowej firmy.

iRobot – Ponad 30 lat wyjątkowych robotów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

iRobot 
– Ponad 30 lat wyjątkowych robotów
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Początki istnienia marki iRobot brzmią niezwykle poważnie. Firmę 
w 1990 roku założyła bowiem trójka inżynierów z MIT – Colin Angle, Helen 
Greiner i Rodney Brooks. Już rok później zaprezentowany został robot 
Genghis i jego celem bynajmniej nie było sprzątanie podłóg. Genghis 
został stworzony z myślą o dokładnej eksploracji kosmosu, a jego algorytm 
poruszania się wzorowany był na ruchach owadów.  

Kolejne roboty wymyślone i skonstruowane przez iRobot w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku w istocie przyczyniły się ludzkości. 
Szczególne znaczenie miał iRobot Ariel – zaprojektowany do wykrywa-
nia i unieszkodliwiania min przeciwpiechotnych. Ariel wyręczał saperów 
w trudnych misjach, chroniąc tym samym wojskowych, ale przede wszyst-
kim ludność cywilną. iRobot PackBot stworzony do rekonesansu niebez-
piecznych miejsc stał się ulubieńcem służb. Ponad dwa tysiące iRobotów 
PackBot wspierało armię USA podczas misji stabilizacyjnych. Roboty te 
zostały użyte także w miejscach, które wymagały eksploracji, ale zadanie 
to było zbyt niebezpieczne dla człowieka, jak na przykład przeszukiwanie 
zgliszczy po ataku na World Trade Center czy po awarii elektrowni ato-
mowej w Fukushimie.  Dziś dział tworzący roboty militarne i taktyczne to 
osobna spółka, przez lata jednak iRobot rozwijał jednocześnie dział robo-
tów domowych i robotów przeznaczonych dla służb, implementując w obu 
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sektorach najlepsze wypracowane rozwiązania. Wiele z technologii wyko-
rzystanych w robotach iRobot jest opatentowana. Firma korzysta z ponad 
tysiąca stworzonych przez swoich inżynierów patentów.

Ponadto przez lata kontynuowano prace nad robotami tworzonymi 
do celów badawczych i naukowych. Wspólnie z National Geographic 
w 2002 roku opracowano model Roober. Ten eksplorował wąskie koryta-
rze wewnątrz Piramidy w Gizie.  Dzięki temu udało się zbadać niepoznane 
dotychczas komnaty starożytnej konstrukcji i to bez ryzyka zniszczenia 
obiektu przez człowieka.  Co ciekawe, to właśnie w 2002 roku pojawił 
się też pierwszy robot sprzątający przeznaczony do użytku domowego 
– odkurzajaca Roomba. Stała się ona w Polsce synonimem dla całej katego-
rii produktów – jak adidasy – a przede wszystkim pionierem i innowatorem 
dla całej kategorii robotów sprzątających. 

Przez lata iRobot rozbudowywał kategorię robotów sprzątających o kolejne 
modele przeznaczone do konkretnych prac domowych. Pierwszy robot 
myjący podłogi – iRobot Scooba – pojawił się na rynku już w 2005 roku. 
Natomiast w 2012 roku iRobot wprowadził na rynek robota mopującego 
– iRobot Braava. Roboty sprzątające iRobot ciągle ewoluują.  Zyskują nowe 
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funkcje, poprawiane są ich algorytmy, zwięk-
szana jest skuteczność. Włączane są kolejne 
rozwiązania Smart Home. Wśród najnowszych 
propozycji pojawiły się roboty odkurzające 
Roomba ze stacjami ładująco-czyszczącymi, 
które eliminują konieczność czyszczenia 
pojemnika na brud nawet przez kilka miesięcy. 
Dzięki automatyzacji sprzątania, po cyklu 
odkurzania Roomba wyśle sygnał do robota 
mopującego Braava, by rozpoczął swoją pracę. 
My zaś możemy mieć gruntownie posprzątane 
podłogi praktycznie bezobsługowo.

Rodowód firmy iRobot sprawia, że roboty 
Roomba działają wyjątkowo precyzyjnie. iRo-
bot Roomba jest w stanie odkurzać z precyzją 
nieosiągalną dla człowieka wyposażonego 
w odkurzacz z nawet największą siłą ssania. 
Cel, jaki przyświeca producentowi robotów 
Roomba i Braava, jest taki, że urządzenia te 
mają być wytrzymałe, trwałe i niezawodne. 
Ta solidność jest widoczna w każdym pod-
zespole robota. W dodatku elementy, które 
ulegają zużyciu, są łatwo dostępne i wymie-
nialne. iRobot dba też o to, by roboty wpro-
wadzane na rynek, wraz z rozwojem aplikacji 
mogły zyskiwać nowe funkcjonalności. Moż-
liwe jest to dzięki stosowaniu procesorów 
umożliwiających aktualizacje. To rozwiązanie 
pokazuje, jak odpowiedzialną politykę pro-
duktową prowadzi iRobot – by korzystać 
z nowinek produktowych, nie trzeba sięgać 
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po nowy model robota; znajdzie się on 
pod postacią aktualizacji w aplikacji iRo-
bot Home.

iRobot sprzedał dotychczas 35 milionów 
robotów domowych (z czego ponad 500 
tysięcy w Polsce) i ma za sobą ponad 
30 lat działania. Mimo to trudno nie oprzeć 
się wrażeniu, że czas robotów w naszym 
życiu dopiero nadchodzi. Coraz więcej 
osób przekonuje się do zakupu robotów 
sprzątających. iRobot z pewnością zmienia 
domową rzeczywistość, oferując nowo-
czesne, skuteczne i przede wszystkim 
bezpieczne rozwiązania. Zaufanie, jakim 
Klienci obdarzają iRobot, jeszcze bardziej 
mobilizuję markę do intensywnej pracy 
nad udoskonalaniem swoich produktów, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego 
poziomu standardów.

Materiał powstał we współpracy z iRobot
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Sony właśnie poszerzyło swoją gamę projektorów do kina domowego. Do 
oferty dołączają modele VPL-VW890ES i VPL-VW290ES, które podobnie 
jak 590 i 790 napędzane są procesorem X1. W praktyce oznacza to, że 
wreszcie na rynku pojawi się bardzo potężny projektor 4K HDR w znacznie 
bardziej przystępnej cenie niż dotychczas. Jeśli myślicie o kinie domowym 
w wersji pro, to nowe projektory do Sony są zdecydowanie dla Was.

Nowe projektory Sony do kina domowego – takiego projektora do 4K z HDR jak VPL-VW290ES jeszcze nie było  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nowe projektory Sony do kina domowego 
– takiego projektora do 4K z HDR 
jak VPL-VW290ES jeszcze nie było
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Jesienią ubiegłego roku zadebiutowały modele VPL-VW590ES i VPL-
-VW790ES. Pierwszy z klasyczną lampą, drugi z laserowym źródłem świa-
tła. Test, a raczej moje doświadczenia z 590, możecie znaleźć na łamach 
iMagazine. Ten projektor zachwyca możliwościami, jakością obrazu i daje 
nam efekty lepsze niż w niejednej sali kinowej, a te i tak są praktycznie 
od roku zamknięte. Rośnie zatem zainteresowanie kinem domowym 
z prawdziwego zdarzenia, a Sony postanowiło kuć żelazo, póki gorące 
i tak oferta została uzupełniona o VPL-VW890ES i VPL-VW290ES.

VPL-VW890ES można nazwać najbardziej wypasionym projektorem w tej 
rodzinie. Ma laserowe źródło światła o jasności 2 000 lumenów. Od VPL-
-VW790ES różni go zaawansowany obiektyw ARC-F (All-Range Crisp Focus), 
który może być wymieniony na krótszy rzut. Nad nim w gamie jest oczy-
wiście jeszcze VPL-GTZ380 o jasności 10 000 lumenów, ale to już produkt 
z zupełnie innej półki cenowej i do innych zastosowań. VPL-VW890ES to 
wydatek około 25 tysięcy euro, zdecydowanie nie jest to sprzęt dla każ-
dego. Natomiast są w Polsce i Europie zamożni fani kina, którzy pragną 
mieć prywatną domową salkę i z pewnością zdecydują się na ten model.

Na szczęście w ofercie Sony jest także inna nowość w postaci VPL-VW290ES. 
To projektor lampowy z jasnością 1 500 lumenów i, co istotne, tak jak starsi 
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bracia, z natywną rozdzielczością 4K. Tak jak wyższe modele korzysta też 
z procesora X1 for Projector. Ma funkcję Dynamic HDR Enhancer, czyli ofe-
ruje wyjątkowe, jak na projektor, efekty HDR i świetny upscaling dzięki 
Reality Creation. W projektorze znajdziemy też oddzielne ustawienia dla SDR 
i HDR, tak jak w wyższych modelach. W efekcie mamy naprawdę zaawan-
sowany, fantastyczny projektor, który od VPL-VW590ES przede wszystkim 
różni niższa jasność lampy, ale też znacznie niższa cena. Jasność na pozio-
mie 1 500 lumenów sprawia, że raczej nie ma mowy o seansach w dzień; 
są natomiast to projektory stworzone z myślą o specjalnych pokojach lub 
skrojonych pod nie salonach. Estymowana cena detaliczna w Europie to 5 
499 euro. Jeśli tę cenę zestawimy z 85-calowym Samsungiem QN900A lub 
83-calowym LG C1, a tym bardziej bezpośrednio z telewizorem Sony 83A9J, to 
wydaje się dobrze przemyślana. Zwłaszcza że mówimy o znacznie większym 
calarzu i zupełnie innych wrażeniach niż nawet na największym telewizorze.

Pandemia sprawiła, że projektory domowe zyskały nowe życie i to mimo 
spadających cen dużych telewizorów. Sony podchodzi do projektorów 
w sposób bezkompromisowy. Stawia na jakość, jakość i jeszcze raz jakość. 
Jeśli jej poszukujecie i chcecie świetnego, ale wciąż rozsądnego projek-
tora do kina domowego, a nawet do grania na olbrzymim ekranie, to VPL-
-VW290ES jest wart uwagi. Ale jeśli Wasz budżet pozwala na więcej, to 
o laserowych projektorach Sony również pomyślcie.
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Honda E  |  Wojtek Pietrusiewicz

Honda E
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Honda E - od 1937 do 2021

Honda E - serce czy rozsądek? Oto co myślę 
o pierwszym elektryku Hondy...
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Wilk w owczej skórze. Volvo XC40 P8 Recharge wygląda jak 
standardowy miejski SUV do wożenia dzieci do szkoły, tymczasem 
przyspiesza szybciej niż podstawowa wersja Taycana. Świetny "sleeper" 
w cywilnych szatach. Czego chcieć więcej? W jego kontekście już 
chyba tylko bardziej ekologicznych elektrowni, a nie tych na węgiel.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Volvo XC40 P8 Recharge  |  Dominik łada

Volvo XC40 P8 Recharge
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Nowe Audi Q4 e-tron, bazujące na płycie podłogowej VW ID.4, to 
zdecydowanie atrakcyjniejsza (i droższa!) propozycja w segmencie 
kompaktowych SUV-ów. Nadwozie dostępne będzie w dwóch 
wersjach - klasycznej oraz Sportback - a na pokładzie znajdziemy 
unikalny system rozszerzonej rzeczywistości, dostarczanej do oczu 
kierowcy dzięki nowym technologiom.

Audi Q4 e-tronWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q4 e-tron  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Zacznę od tego, że bardzo lubię swój samochód. Świetnie wygląda, 
super się prowadzi, bardzo mało pali, jest wychuchany, trzymany 
w garażu. Nie widzę powodu, aby go zmieniać, choć ma już sześć 
lat. Brakuje mi w nim kilku rzeczy, ale, dla chcącego nic trudnego, 
aftermarketowo można go doposażyć. I właśnie w ten sposób 
wzbogacił się ostatnio w bezprzewodowy CarPlay.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Bezprzewodowy CarPlay w sześcioletnim Volvo  |  Dominik łada

Bezprzewodowy CarPlay 
w sześcioletnim Volvo
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Niedawno, w wydaniu specjalnym iMag 
Moto tylko o motoryzacji[link], Adalbert 
Freeman opisywał swoje boje z monta-
żem CarPlay w Citroënie. Nie ukrywam, 
że mnie zainspirował, bo najbardziej 
w moim Volvo brakowało mi właśnie 
CarPlay. Choć został wyprodukowany, 
gdy CarPlay był już na rynku, to Volvo 
nie przewidywało takiej opcji dla tego 
modelu. Szkoda. Całe szczęście lukę tę 
wypełniło kilku producentów z Dale-
kiego Wschodu. Niewątpliwie pomaga 
w tym konkretnym przypadku fakt, że 
właścicielem Volvo od kilku już lat jest 
chińskie Geely, dzięki czemu te samo-
chody są tam dość popularne. A jak już 
są popularne, to na rynku znalazło się 
paru producentów ciekawych akceso-
riów, w tym CarPlay.

Do mojego modelu, V60, znalazłem kilka 
wersji modułu CarPlay. Niestety, brak 
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dotykowego ekranu wymusza stosowanie albo specjalnego „joysticka”, 
albo używania dostępnych w konsoli środkowej przycisków i pokręteł. 
Wybrałem tę drugą opcję, bo bardziej przypomina ona rozwiązanie 
systemowe.

Okazało się, że ten moduł CarPlay, który wybrałem, jest jednocześnie 
wyposażony w obsługę kamer. Można do niego podłączyć do czterech 
kamer zewnętrznych. Ponieważ nie miałem w wyposażeniu kamery 
cofania, to nie zastanawiałem się długo, przy montażu serwis dołożył mi 
kamerę zarówno tylną, jak i, dodatkowo, przednią. Jedna wizyta w serwi-
sie i od razu mam mocno upgradowany samochód.

Nie zdecydowałem się na samodzielny montaż. Wolałem oddać samo-
chód w ręce profesjonalistów. Po pierwsze, ze względu na to moje 
„wychuchanie” – nie chciałem nic zepsuć, a po drugie, montaż wymagał 
jednak rozkręcenia całej konsoli środkowej, przeprowadzenia kabli itd. 
Całość – moduł, kamery, montaż – kosztowała mnie około 2500 PLN. 
Zaraz pojawią się pewnie głosy, „a po co to wydawać tyle pieniędzy na 
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stary samochód?!”. A po to, że samochód jest mój, nie płacę leasingu czy 
wynajmu, zatem na tym etapie podnoszę jego wartość. Płacąc za leasing 
czy najem długoterminowy co miesiąc przy takim samochodzie wyda-
wałbym dużo więcej na ratę, ale wtedy nikt już by nie powiedział, że 
2500 to dużo.

Rozwiązanie, które zamontowałem w swoim samochodzie, jest w pełni 
funkcjonalne. Steruję wszystkim z kierownicy lub z konsoli środkowej. 
Wszystkie funkcje działają błyskawicznie. Po włożeniu kluczyka bezprze-
wodowy CarPlay uruchamia się w mgnieniu oka. Co więcej, producent 
modułu stale go rozwija. W dniu montażu pojawił się nowy firmware (sys-
tem oparty jest o Linuksa) i w parę chwil serwis dokonał aktualizacji wpro-
wadzającej jakieś dodatkowe funkcje i możliwości w menu. Można? Można.

Teraz pojawia się pytanie: dlaczego producenci, nie tylko Volvo, nie decy-
dują się na doposażanie starszych samochodów w nowoczesne funkcje? 
Jak na moim przypadku widać, jest to jak najbardziej możliwe. Przecież 
od zawsze wiadomo, że najlepiej zarabia się na serwisie i częściach. To 
dlaczego nie mogę w oficjalnym serwisie i sklepie Volvo kupić takiego 
modułu i go zainstalować? Dlaczego Adalbert musiał sam coś takiego 
robić w swoim Citroënie? Porsche jest jedynym przypadkiem znanym mi 
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w branży moto, który oferuje upgrade do 
CarPlay nawet w bardzo leciwych 911. Ale 
dlaczego inni tego nie robią?

Przecież kilkuletni samochód jest w pełni 
sprawny, spełnia wszystkie normy ekolo-
giczne, mało pali, dobrze wygląda. Dla-
czego nie mogę go oficjalnie doposażyć, 
tylko muszę kombinować? Między wier-
szami, nieoficjalnie, można się dowie-
dzieć od producentów, że polityka jest 
taka, aby cały R&D delegować do pracy 
nad nowymi modelami, czytaj „zmu-
szać w ten sposób do zakupu nowych 
samochodów”. Taka polityka jest krótko-
wzroczna. Nie dość, że ogranicza poten-
cjalne i zapewne niemałe wpływy, to 
dodatkowo rozwija nieoficjalnych mode-
rów. I to w tym wszystkim jest najlepsze.
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W YBUCHOW Y 
I  ELEK TRY ZUJĄC Y 

iMAG MOTO

https://imagazine.pl/2021/03/22/imag-moto-1-2021/


Bartender 4

Quick Reveal pozwala na szybkie pokazanie ikon w pasku, bez koniecz-
ności najeżdżania na ikonę Bartendera, a opcjonalnie można ustawić, 
aby ich pokazanie się wymagało kliknięcia myszką. Do wersji 4 wrócił 
też Bartender Bar, czyli osobny pływający pasek, w którym znajdziemy 
nasze ukryte ikony. Sprawdza się szczególnie dobrze u osób, które mają 
tam ogromną liczbę ikon.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Bartender 4  |  Wojtek Pietrusiewicz

Bartender doczekał się czwartej odsłony, wprowadzającej wiele 
nowych funkcji do tej aplikacji, której zadaniem jest uporządkowanie 
naszego paska menu.

SOFTWARE 179

https://twitter.com/morid1n


Chyba najlepszą funkcją Bartendera 4 jest 
możliwość zmiany odstępów między iko-
nami. Big Sur wprowadził absurdalnie duże 
odstępy, przez co na ekranie mieści się 
zdecydowanie mniej ikon, ale teraz można 
wrócić do wyglądu starszych wersji macOS.

Ciekawą opcją są też triggery, czyli moż-
liwość ustawienia warunków do ikon. 
Przykładowo, ikona baterii może być cały 
czas ukryta, dopóki jej stan nie spadnie 
poniżej 20% (lub innej dowolnej warto-
ści), po czym pojawi się automatycznie.

Bartender 4 zawiera oczywiście znacz-
nie więcej funkcji i jest już dostosowany 
do Big Sur oraz Apple Silicon. Niestety, 
ze względu na ograniczenia wcześniej-
szych wersji macOS, wymaga też Big Sura 
11.0 lub nowszego.

Cena: 73,59 PLN            
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Menuwhere 
– pasek menu pod kursorem myszki

Program wspiera również obsługę klawia-
turą, dla tych, którzy nie chcą zdejmować 
z niej rąk – naciśnięcie pierwszej literki 
każdej pozycji w menu przenosi nas coraz 
głębiej w jego hierarchii.

Ale program można również dostosować, 
aby dla wybranych aplikacji wyświetlał 
tylko te pozycje, które chcemy widzieć 
– rozwiązanie dla osób preferujących 
minimalizm. Jest też opcja ukrycia wysza-
rzonych, czyli niedostępnych w aktualnej 
chwili, pozycji. Dla osób niedowidzących 
jest możliwość zmiany rozmiaru tekstu, aby 
był większy, w zakresie od 10 pt. do 30 pt.

Dodatkowo można też zdefiniować sobie 
skrót klawiszowy, który otworzy nam 
menu z aplikacji, które nie są w danej 
chwili aktywne, co może całkowicie zmie-
nić podejście do pewnych zadań, negując 
konieczność uprzedniego przełączenia się 
do danej aplikacji.

Cena: 3 USD                 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Menuwhere – pasek menu pod kursorem myszki  |  Wojtek Pietrusiewicz

Menuwhere to mała aplikacja, gotowa już pod macOS Big Sur i na 
Apple Silicon, która robi jedną prostą rzecz – przenosi nam górny 
pasek menu do menu kontekstowego, dostępnego pod kursorem 
naszej myszki, gdziekolwiek akurat jesteśmy na ekranie.

10 Default 30

SOFTWARE 181

https://manytricks.com/menuwhere/
https://twitter.com/morid1n


https://nozbe.com/?utm_source=iMagazine&utm_medium=display&utm_campaign=iMag202005


RPG jako gatunek gier kojarzy się z walką, zbieraniem przedmiotów 
i rozwojem postaci, a także towarzyszącą temu rozbudowaną 
historią. Disco Elysium stawia fabułę na pierwszym miejscu, 
wyzbywając się też całkowicie mechaniki walki. Zarówno to, jak 
i sama opowieść, czynią tę grę wyjątkowym doświadczeniem.

Disco Elysium 
– by było trochę lepiejPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Disco Elysium – by było trochę lepiej  |  Paweł Hać
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Ewolucja gatunku RPG w grach wideo podążyła w kierunku akcji i obecnie 
dużych tytułów, w których fabuła jest zdecydowanie priorytetowa, mamy 
niewiele. Przeładowanie produkcji trudniejszą do przetworzenia treścią 
to ryzyko, które nie kalkuluje się wydawcom gier AAA. Na szczęście za 
Disco Elysium stoi mniejszy deweloper, Studio ZA/UM, który nie bał się 
zaprojektować rozgrywki zupełnie inaczej. Gra to RPG z widokiem izome-
trycznym, w którym akcję zaszyto w dialogach, zarówno z NPC, jak tych, 
które bohater prowadzi sam ze sobą – a przynajmniej tak to najprościej 
ująć. Przyznaję, że od obecnych tu ścian tekstu łatwo się początkowo 
odbić, zwłaszcza że fabuła jest nie tyle skomplikowana, ile dziwna, a do jej 
zrozumienia potrzeba przynajmniej ogólnego rozeznania w stworzonym 
przez dewelopera świecie. Gra wymaga też dobrej znajomości angiel-
skiego, zwłaszcza że dialogi pisane są niejednokrotnie trudnym językiem. 
Spolszczenia obecnie nie ma i nie jest ono planowane, ale tego się akurat 
spodziewałem. Choć Disco Elysium wyszło w 2019 roku, to w marcu miało 
premierę na PlayStation 4 oraz 5 i to w wersji The Final Cut. Podstawową 
różnicą jest pełne udźwiękowienie dialogów, wcześniej czytane były tylko 
niektóre kwestie. Te zostały też dodatkowo rozbudowane, ponadto poja-
wiło się kilka nowych zadań, związanych z poglądami bohatera. To wystar-
czająco dobre powody, by napisać o niej właśnie teraz.

Rozpoczęcie historii od amnezji głównego bohatera to bardzo oklepany 
motyw. Daje twórcom swobodę w tłumaczeniu mechanik rozgrywki 
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i pozwala zarysować tło fabularne we wpro-
wadzeniu. W Disco Elysium wygląda tu 
zupełnie inaczej, bo nie dość, że bohater 
budzi się na gigantycznym kacu w zdemo-
lowanym pokoju hotelowym, na dodatek 
w samej bieliźnie, to wydarzenia, które do 
tego doprowadziły, stanowią istotny element 
historii. Odkrycie, co stało się w trakcie kilku-
dniowego picia, jest równie interesujące, co 
rozwiązanie głównej zagadki powieszonego 
na drzewie mężczyzny. Wisielec jest istotnie 
podstawowym powodem naszego poja-
wienia się w Martinaise, dzielnicy dystryktu 
Jamrock w fikcyjnym państwie Revachol, 
w którym toczy się akcja gry. Gdy już wydo-
staniemy się z pokoju i zejdziemy na parter 
hotelu, spotyka nas Kim Kitsuragi – nasz 
partner, podążający za nami przez więk-
szość czasu gry, będący nie tylko pomocą, 
ale i interesującą postacią. Kim reaguje na 
nasze zachowania i nie stroni od ich oceny, 
dlatego też te rzeczy, które mogą mu się nie 
spodobać, możemy robić, gdy pójdzie spać. 
To ma bezpośredni wpływ na relacje z tym 
bohaterem. Kim nie jest zresztą wyjątkiem 
– budowanie więzi z innymi postaciami jest 
istotne dla przebiegu fabuły, co więcej, to 
jedna z nielicznych gier, w których nie warto 
przeklikiwać się przez wszystkie dostępne 
opcje dialogowe, bo część z nich może mieć 
skutek przeciwny do zamierzonego.
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Podczas przemierzania zniszczonego niedawnym konfliktem Revachol nie-
ustannie towarzyszą nam przemyślenia bohatera. Prowadzi on wewnętrzny 
dialog ze swoimi cechami, który może prowadzić do opracowania w umyśle 
pewnych koncepcji. Możemy też na nie wpaść, pojawiając się w konkretnym 
miejscu czy odpowiednio prowadząc dialog z innymi osobami. Koncepcje 
trafiają do gabinetu przemyśleń (wydaje mi się to najsensowniejszym, choć 
nie dosłownym tłumaczeniem oryginalnego „thought cabinet”). Tam możemy 
je zinternalizować, co wpłynie na statystyki bohatera, ale też na jego zacho-
wanie i dostępne opcje dialogowe. Przekrój przemyśleń jest olbrzymi: od 
nacjonalizmu i komunizmu po postrzeganie siebie jako gwiazdy lub menela. 
W praktyce może się na przykład okazać, że wobec obco nazywającego 
się człowieka (noszącego zresztą polski przydomek) okażemy się skrajnym 
ksenofobem, co nie umknie uwadze otoczenia. Przyjęte koncepcje wpły-
wają na statystyki – te są bardzo rozbudowane i dotyczą wiedzy o świecie, 
wytrzymałości czy spostrzegawczości, ale są też takie, które odpowiadają za 
logiczne myślenie, opanowanie własnego ciała, wyobraźnię czy kontrolę nad 
pociągiem do używek. Podobnie jak w innych grach RPG, tak i tu zbieramy 
też przedmioty mające wpływ na statystyki. Nie sposób jednak zbudować 
wszechstronnego bohatera – nasze wyposażenie i rozwój umiejętności muszą 
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być zgodne z naszą wizją postaci. Grę można ukończyć, krocząc zupełnie róż-
nymi ścieżkami, co czyni ją dobrym tytułem do powtórnego przejścia. Warto 
też wspomnieć o systemie zdobywania doświadczenia – możemy otrzymać 
je zarówno za wykonanie zadania, jak i zupełnie niespodziewanie, wchodząc 
w dłuższą konwersację czy też znajdując jakiś przedmiot i rozmyślając o nim. 
W dialogach często znajdujemy próby, czyli zachowania obciążone określo-
nym ryzykiem niepowodzenia. Odbywa się wtedy tradycyjny dla papiero-
wych RPG rzut kośćmi, a dodatkowo uwzględniane są nasze statystyki. Jeśli 
chcemy podnieść swoje szanse, możemy wykonywać dodatkowe zadania 
związane z próbą oraz zwiększyć statystyki zdobytymi punktami i ekwipun-
kiem. Ten system nie jest widowiskowy, ale daje wiele satysfakcji, zwłaszcza 
gdy po wielu staraniach w końcu udaje się przejść w danej próbie.

Choć Disco Elysium jest klasycznym (z punktu widzenia papierowych wer-
sji) RPG, to wizualnie bliżej mu do współczesnych przygodówek. Rzut izo-
metryczny i trójwymiarowa (choć sprawiająca wrażenie dwuwymiarowej) 
oprawa to rzadki widok w tym gatunku. Trójwymiarowość zdradza oświetle-
nie, szczególnie zaś zachowanie cieni podczas korzystania z latarki. Kreska 
jest niezwykle oryginalna, a cała oprawa robi wrażenie niezwykle spójnej. 
Posępność i poczucie bezradności oraz smutku bije tu z każdego miejsca, 
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odgłosu czy taktu fenomenalnej ścieżki dźwiękowej. Choć świat gry nie jest 
duży, a na swojej drodze spotykamy stosunkowo niewiele postaci, wsiąka 
się w niego błyskawicznie, o ile tylko przebijemy się przez trudny początek. 
Disco Elysium nie jest też przesadnie długie – można je ukończyć w około 
30 godzin (chyba że przewijacie dialogi, ale zupełnie nie o to tutaj cho-
dzi). Ogrywałem je na PlayStation 5 i niestety widać, że gra pochodzi z PC. 
Mimo możliwości powiększenia tekstu, ten i tak jest zdecydowanie za mały. 
Sterowanie również wypada kiepsko, tyczy się to zarówno zaznaczania 
przedmiotów do interakcji, jak i poruszania się po mapie. Obiekty zasłaniają 
czasem drogę i nie możemy kliknąć miejsca, w którym chcemy się znaleźć. 
Gra dostaje jednak często aktualizacje i zaznaczanie przedmiotów już stało 
się odczuwalnie lepsze, choć wciąż daleko mu do ideału.

Dawno już żadna gra nie zostawała ze mną tak długo po wyłączeniu kon-
soli. Trudno zżyć się z głównym bohaterem, dla którego strata pamięci jest 
powoli narastającym koszmarem. Wraz z postępem fabuły odkrywa, co robił, 
jakim był wcześniej człowiekiem i co doprowadziło go do miejsca, w którym 
się znalazł. Ponadto stara się funkcjonować w świecie, za którym nie zawsze 
nadąża. A Revachol jest miejscem, w którym dzieje się kiepsko, choć każdy 
stara się, by było tam trochę lepiej. Od nas zależy, czy w drodze do rozwiąza-
nia zagadki wisielca również postaramy się choć trochę naprawić ten świat.
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Globalne blokowanie żądania 
możliwości śledzeniaMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Dziś tip krótki, acz mocno na czasie. Wszak kilka dni przed wydaniem 
tego numeru iMaga pojawiła się długo wyczekiwana aktualizacja 
iOS, oznaczona jako 14.5. I choć przede wszystkim umożliwi ona 
odblokowanie iPhone'a za pomocą Apple Watch, to dodano także 
kilka innych nowości. Jedna z nich dotyczy naszej prywatności.

W iOS 14.5 każda aplikacja, 
która ma zamiar nas śledzić, 
musi wyświetlić odpowiedni 
monit. Użytkownik ma 
następnie wybór, czy chce 
się na to zgodzić, czy też nie. 
Jeśli jednak z góry założycie, 
że nie macie ochoty, by 
żadna aplikacja nie mogła 
Was śledzić, to Apple 
przygotowało specjalną 
„wajchę”, która z automatu 
będzie takim aplikacjom 
odpowiadać za nas.

Opcję tę znajdziemy 
w Ustawieniach. Na 
początek przechodzimy 
do Prywatności.

Globalne blokowanie żądania możliwości śledzenia  |  Maciej Skrzypczak
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Tutaj znajdziemy jeden przełącznik – Pozwalaj aplikacjom żądać 
możliwości śledzenia. Jeśli przestawimy go w pozycję wyłączoną, 
każda aplikacja z automatu otrzyma komunikat, że nie chcemy, by 
korzystała z możliwości śledzenia. Jeśli zaś zostawimy przełącznik 
w pozycji włączonej, będziemy widzieć pod spodem wszystkie 
aplikacje, które do tej pory zgłosiły żądanie możliwości śledzenia 
oraz nasz wybór.

Na samej górze, tuż pod Usługami lokalizacji znajdziemy nową  
kategorię – Śledzenie.
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W powszechnym mniemaniu działania kreatywne są wyłącznie 
zarezerwowane dla ludzi związanych ze sztuką. Tymczasem 
kreatywność to nic innego jak podchodzenie do rozmaitych zagadnień 
w zupełnie nowy sposób.

Kreatywność. Krótki i 
optymistyczny poradnikKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Kreatywność. Krótki i optymistyczny poradnik  |  Kinga Ochendowska
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J
John Cleese to postać, którą jedni rozpoznają od razu, inni zaś nie mają 
o nim zielonego pojęcia. Dopiero gdy padnie kilka tytułów, sprawa staje 
się jasna. Starsi czytelnicy z pewnością znają go jako współzałożyciela 
grupy Monthy Python i z produkcji takich jak „Żywot Briana” czy „Sens 
życia według Monthy Pythona”, kultowego filmu „Rybka zwana Wandą” 
oraz niezwykle popularnego kiedyś w Polsce serialu „Hotel Zacisze”. 
Młodsi poznali go jako „Prawie bezgłowego Nicka” w filmach o przygo-
dach „Harry’ego Pottera”. Jeśli więc John Cleese mówi o kreatywności, to 
wie, o czym mówi – świadczy o tym jego bogaty i różnorodny dorobek, 
zgromadzony przez ponad pięćdziesiąt lat pracy zawodowej.

Muszę przyznać, że nie lubię poradników. Jeśli jest grupa książek, których 
nigdy nie pokocham, to należą do niej właśnie poradniki i szeroko pojęte 
książki motywacyjne. Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj nic nie 
wnoszą do tematu i można je pisać, używając gotowego szablonu. W trak-
cie czytania czytelnik ma wrażenie, że oto zapoznał się tajną formułą, za 
pomocą której rozwiąże wszystkie swoje problemy, a w pięć minut później 
nie ma pojęcia, jak zastosować owe rady w życiu codziennym. Motywacja 
trwa najwyżej dzień i pół, a potem trzeba sięgnąć po kolejną publikację, 
by utrzymać się na powierzchni. Więc nie, nie chcę „Zostać paryżanką” ani 

„Zdobyć miłość, szczęście i pieniądze w 7 dni”. Co to, 
to nie. Ponieważ jednak nazwisko Cleese, podobnie 
jak szlachectwo, zobowiązuje, postanowiłam zaci-
snąć zęby i przeczytać. I nie żałuję.

„Kreatywność. Krótki i optymistyczny poradnik” 
jest dokładnie tym, co obiecuje. Książka liczy 
niewiele ponad 100 stron i gdybyśmy mieli pod-
kreślić w niej to, co najważniejsze, musielibyśmy 
oznaczyć… 100 stron. Nie ma w niej żadnego wodo-
lejstwa i każdy, kto wykorzystuje kreatywność 
w życiu codziennym, przyzna, że to sama esencja 
tematu. Co więcej, by zrecenzować krótką książkę, 
składającą się z samej „treści”, trzeba wykazać się 
sporą dozą kreatywności. Jeśli bowiem skupić się 
na treści, to czytelnik wcale nie będzie musiał jej 
czytać, a przecież nie o to nam chodzi.

Książka liczy niewiele 

ponad 100 stron i gdy-

byśmy mieli podkreślić 

w niej to, co najważniejsze, 

musielibyśmy oznaczyć… 

100 stron. Nie ma w niej 

żadnego wodolejstwa 

i każdy, kto wykorzystuje 

kreatywność w życiu 

codziennym, przyzna, że to 

sama esencja tematu. 
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Podstawowym założeniem poradnika jest to, żeby zbytnio się nie spinać, 
oraz by zmienić podejście do tego, co oznacza bycie kreatywnym. Sam 
Cleese twierdzi, że: 

Zawsze, kiedy uda ci się wymyślić, jak zrobić coś lepiej, niż inni robili to 
wcześniej, jesteś kreatywny.

I muszę przyznać, że nie sposób się z nim nie zgodzić. Ponadto w dużej 
mierze jego podejście opiera się na doświadczeniu praktycznym 
i „magicznych” rozwiązaniach, które większość ludzi kreatywnych stosuje 
na co dzień. Dziś już wiemy, że stoi za nimi psychologia i skrupulatnie 
opisane mechanizmy, jednak Cleese nie zagłębia się zbytnio w skom-
plikowane arkana. Opowiada o tym, co zauważył u siebie i podrzuca 
pomysły, jak można zastosować poszczególne tricki w życiu codziennym.

Dla przykładu, z pewnością słyszeliście, żeby „przespać się z problemem, 
bo rano na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie”. Nie inaczej przeczyta-
cie w poradniku: 

Jeśli pracuję przed pójściem spać, często w nocy przychodzi mi do 
głowy jakieś rozwiązanie. (…) Zaczęło więc do mnie docierać, że moja 
nieświadomość wciąż analizuje zagadnienie, i to tak, że zupełnie nie 
mam o tym pojęcia.

W większości przypadków niekoniecznie chcemy zdać się na magię nie-
świadomości i rozwiązania spadające z nieba, jednak w ramach działań 

Dziś już wiemy, że stoi za nimi psychologia i skrupulatnie 

opisane mechanizmy, jednak Cleese nie zagłębia się zbytnio 

w skomplikowane arkana. Opowiada o tym, co zauważył u sie-
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kreatywnych ta zasada sprawdza się zaskakująco często. Przy tym Cle-
ese nie oszukuje, mówiąc, że poradnik jest pogodny, bo do „magicznych 
sztuczek” podchodzi w sposób lekki i satyryczny:

Na tym właśnie polega problem z nieświadomością. Jest nieświadoma. 
Nie można jej rozkazywać ani smagnąć kijkiem. Trzeba dobierać się do 
niej na wszelkie możliwe sposoby – dziwaczne i zmyślne. I być sprytnym 
w interpretowaniu tego, co nam podsuwa.

To właśnie o tej „sprytnej interpretacji” będzie mowa na 100 stronach 
optymistycznego poradnika. Dowiemy się z niego, czym jest kreatywne 
nastawienie, mózg żółwia i zająca oraz jak przejść cały proces, pozosta-
jąc przy zdrowych zmysłach, radząc sobie z trudnościami, poszukiwa-
niem inspiracji oraz blokiem kreatywnym.

Książka jest właściwie dla każdego, chociaż każda grupa znajdzie w niej 
coś innego. Ci, którzy chcą się kreatywności nauczyć, dostrzegą w niej 
zbiór absolutnych podstaw, stanowiących bazę dla rozpoczęcia podróży 
w jej tajemniczy świat.

Artyści i osoby z natury kreatywne, z pewnością uśmiechną się więcej niż 
kilka razy w trakcie lektury, bo znajdą w poradniku sytuacje, które zda-
rzają się im na co dzień oraz metody, które sami stosowali wielokrotnie, 
próbując walczyć z codziennymi trudnościami. Z tej perspektywy porad-
nik Cleese’a jest nie tyle zbiorem nowych narzędzi, ile przypomnieniem, 
że nie jesteśmy jedynymi, którzy borykają się z przeszkodami w procesie 
twórczym. A skoro innym się udaje, to nam też! Weźmy dla przykładu 

W większości przypadków niekoniecznie chcemy zdać się na 
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taką prokrastynację, która jest chlebem powszednim każdego artysty. 
Wszystko, tylko nie praca, aż do samego ostatecznego terminu. A wtedy 
panika i siedzenie po nocy tylko po to, żeby okazało się, że całość zajęła 
zaledwie frakcję czasu, który mieliśmy przeznaczony na wykonanie 
zadania. Oczywiście może to w nas wzbudzać poczucie winy, jednak po 

przeczytaniu odpowiedniego fragmentu 
poradnika przekonamy się, że nasze 
„lenistwo” jest jak najbardziej zasadne:

Kreatywni zawsze odwlekają podjęcie 
decyzji tak długo, jak tylko mogą sobie 
na to pozwolić. (…) Kiedy już ustalisz 
graniczną datę podjęcia decyzji, to 
okaże się, że nie ma sensu podejmo-
wać jej wcześniej. (…) Bo to po prostu 
głupie! Jeśli zdecydujesz się zaczekać 
nieco dłużej, mają szansę zaistnieć dwie 
niesamowicie ważne sytuacje: 1. Możesz 
uzyskać nowe informacje, 2. Mogą 
przyjść ci do głowy nowe pomysły. Po 
co zatem miałbyś podejmować decyzję, 
skoro jeszcze nie musisz tego robić? Bo 
czujesz się niekomfortowo, oto praw-
dziwy powód!

Podejrzewam, że wszyscy nałogowi pro-
krastynatorzy właśnie odetchnęli z ulgą, 
a ja się do nich przyłączyłam tak, żeby 
nikt nie widział. Od razu lepiej, prawda? 
Takich porad mogę słuchać. Zwłaszcza 
gdy podane są w tak atrakcyjnej formie.

Tak czy inaczej, polecam wszystkim, bez względu na to, do której grupy 
należą. Bo książka jest lekka, przystępna, a do tego zawarte w niej 
metody można praktycznie wykorzystać.

Miłej lektury!
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Dmitry Glukhovsky to rosyjski autor, który od kilku lat podbija serca 
polskich czytelników swoimi dystopijnymi i postapokaliptycznymi 
opowieściami. Metro 2033 (oraz kontynuacje) doczekały się nawet 
własnej serii gier komputerowych, docenianych i uwielbianych na 
całym świecie.

Outpost 
– kolejna postapokaliptyczna książka 
od autora Metro 2033

ANGELIKA BORUCKA
@Yzoja

Outpost – kolejna postapokaliptyczna książka od autora Metro 2033  |  Angelika Borucka
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O
O ile w Europie jego nazwiska nie trzeba powtarzać dwa razy, o tyle po 
drugiej stronie Atlantyku sławę (podobnie jak w przypadku Andrzeja Sap-
kowskiego i „Wiedźmina”) napędzają właśnie gry, dopiero później książki.

Kto miał do czynienia z książkami Glukhovskiego, dobrze wie, że to cie-
kawe światy, pełne moralnych wyborów i nadprzyrodzonych mocy.

„Outpost” to nowa opowieść, która pojawiła się w księgarniach pod 
koniec marca. Za jej tłumaczenie odpowiada Paweł Podmiotko, którego 
czytelnicy Glukhovskiego na pewno kojarzą – tłumaczył on wcześniej 
pozostałe powieści autora oraz część książek innych autorów z projektu 
Uniwersum Metro.

Zarys fabuły
Historię zaczynamy w Jarosławiu, rosyjskim mieście, które… ledwo zipie. 
Na zgliszczach Rosji, gdzie szlaki transportowe są praktycznie zniszczone, 
a komunikacja to głównie telefoniczne rozmowy, miasto wydaje się pozo-
stawione same sobie.

Zbudowane wzdłuż Wołgi ma jeden z niewielu wciąż czynnych mostów, 
choć nikt przy zdrowych zmysłach nie zamierza zapuszczać się na drugą 
stronę. Tajemnicza zielona mgła i toksyczne powietrze sprawiają, że wszy-
scy trzymają się z daleka. Aż do chwili, gdy ktoś dociera do miasteczka.

W centrum wydarzeń będzie wspominany już most, który przeraża 
zamkniętych w mieście mieszkańców do tego stopnia, że wokół niego 
postawiono budki, w których uzbrojeni w kałasznikowy strażnicy wypa-
trują potencjalnego zagrożenia.

„Outpost” to nowa opowieść, która pojawiła się w księgarniach 
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Bohaterowie
W powieści śledzimy losy z perspektywy kilku bohaterów, których łączy 
miejsce zamieszkania – Jarosław. Jegor jest nastolatkiem, mocno znu-
dzonym życiem w Jarosławiu i regułami Placówki. W głowie mu amory, 
a konkretnie Michelle, której serce będzie próbował zdobyć na kilka 
sposobów, choć nie będzie to najprostsze. Jegor to syn Cyganki, pasierb 

Pałkana stojącego na czele Placówki, co 
sprawia, że ludzie mają więcej niż jeden 
powód, by czuć się niekomfortowo 
w jego towarzystwie.

Na historię patrzeć będziemy też 
z perspektywy wspomnianej Michelle, 
dziewczyny zakochanej w muzyce, 
wychowywanej przez dziadków, tęsk-
niącej za Moskwą, gdzie mieszkała 
z rodzicami, aktualnie uznanymi za 
zaginionych.

Wspomniany już Pałkan jest naczelni-
kiem, oprócz uganiania się na niesfor-
nym Jegorem i wysłuchiwaniem żony, 
przepowiadającej zagładę i zniszczenie, 
ma na głowie jeszcze bezpieczeństwo 
okolicy. To na jego głowie będzie tajem-
niczy przybysz zza mostu czy trans-
porty z Moskwy, które coraz rzadziej 
przywożą zaopatrzenie.

Narracja i styl w powieści zmieniają się 
wraz z postacią, której losy śledzimy, nie 
zabraknie więc przekleństw czy bardzo 
potocznego języka.

Wrażenia
Podobnie jak większość (o ile nie wszystkie powieści Glukhovskiego), 
„Outpost” wymaga kilkudziesięciu stron, by nas pochłonąć. W przypadku 
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„FUTU.RE” czy „Czasu Zmierzchu” magiczną granicą była strona z nume-
rem 100. Najważniejsze, to się nie zniechęcać, bo autor wielokrotnie 
dowiódł już, że warto. Początek to głównie poznawanie bohaterów i miej-
sca akcji oraz otaczającego świata i tego, jak bardzo jest on zniszczony.

Wiele osób, podchodząc do kolejnej postapokalipsy według Glukho-
vskiego, pomyśli, że to brak pomysłu ze strony autora, obawiając się jed-
nocześnie wielu podobieństw do serii Metro 2033. Na nasze szczęście nic 
bardziej mylnego. Fabuła, bohaterowie i rozwój wydarzeń są unikalne 
i ciekawe. Same postacie są wiarygodne, choć niewielu z nas się z nimi 
utożsami.

Wplecenie ezoteryki i cygańskich przepowiedni w ponury świat pełen 
betonu i ludzi noszących broń przy pasie jest intrygujące i nietuzinkowe. 
Mnóstwo pytań bez odpowiedzi porusza wyobraźnię, jednocześnie spra-
wiając, że po prostu chce się więcej.

Powieść czyta się szybko, szczególnie po przebrnięciu przez budowanie 
napięcia. Rozwój wydarzeń często zaskakuje i spełnia oczekiwania, przy-
pominając nam to wszystko, za co świat pokochał autora.

Niezmiernie cieszy też fakt, że kontynuacja jest już w przygotowaniu. Nie 
mogę się doczekać!

W powieści śledzimy losy z perspektywy kilku bohaterów, których 

łączy miejsce zamieszkania – Jarosław. Jegor jest nastolatkiem, 

mocno znudzonym życiem w Jarosławiu i regułami Placówki. W gło-

wie mu amory, a konkretnie Michelle, której serce będzie próbował 

zdobyć na kilka sposobów, choć nie będzie to najprostsze. Jegor to 

syn Cyganki, pasierb Pałkana stojącego na czele Placówki, co spra-

wia, że ludzie mają więcej niż jeden powód, by czuć się niekomfor-

towo w jego towarzystwie.
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Rodzice w lockdownie najczęściej narzekają na to, że ich pociechy, 
przez zamknięte szkoły i niemożność wychodzenia z domu, nie 
mogą się socjalizować. To słowo, bardzo wygodne zresztą, ląduje we 
wszystkich możliwych nagłówkach. Tym razem postanowiłam włożyć kij 
w mrowisko i zostać advocatus diaboli*. Bo socjalizacja to nie to, o czym 
rodzice myślą.

Socjalizacja to nie to, 
o czym myśliszKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Socjalizacja to nie to, o czym myślisz  |  Kinga Ochendowska
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N
Na początku nie mogę się powstrzymać przed wbiciem niewielkiej szpili. 
Zanim rozpętała się pandemia, całymi miesiącami słyszeliśmy, że szkoła 
nie spełnia swoich założeń, a nauczyciele mają wybujałe ego i są zupeł-
nie nieudolni w wykonywaniu swoich obowiązków, czyli zajmowaniu się 
naszymi pociechami. Tymczasem wystarczy zamknąć szkoły i okazuje się, 
że rodzice wcale nie są bardziej „udolni”. Nagle przebywanie całymi dniami 
z własnym dzieckiem staje się wyzwaniem. A przecież taki nauczyciel musi. 
Do tego w klasie ma około trzydziestu „niezwykle grzecznych i niewinnych 
uczniów”, którzy w żadnym wypadku nie sprawiają problemów. Nigdy.

Mając powyższe z głowy, zajmijmy się socjalizacją, która w ogólnym pojęciu 
kojarzy się z zabawą z innymi dziećmi. Dorośli socjalizują się w knajpach, 
spotykają ze znajomymi, chodzą do kina czy gdzie tam się chodzi. Do baru 
sałatkowego na przykład. Dzieci socjalizują się w szkole albo w piaskow-
nicy. Taka jest oficjalna narracja. Problem w tym, że socjalizacja to nie tylko 
przyjemne wypady. To również nazwa procesu, któremu podlegamy od 
chwili, gdy wkraczamy w świat i który ciągnie się przez całe nasze życie.

Z góry proszę o wybaczenie, bo cytuję z pamięci, tak jak zapamiętałam to 
z wykładów profesora Pospiszyla lata temu: „Socjalizacja to nic innego jak 
proces internalizacji zasad i norm społecznych. Internalizacja to uwew-
nętrznianie, czyli przyjmowanie tych zasad jako swoje i prezentowanie ich 
w życiu”. Za moich czasów mówiło się, że socjalizacja rozpoczyna się mniej 
więcej w wieku lat trzech, kiedy dziecko zaczyna odkrywać, że poza mamą, 
tatą i najbliższą rodziną jest jeszcze cały wielki świat. Świat, w którym, dla 
przykładu, nie można zabierać innym dzieciom zabawek w piaskownicy 
ani kopać w siedzenie pasażera siedzącego przed nami w autobusie. Ogól-
nie rzecz biorąc, jeśli w przestrzeni społecznej istnieje jakaś zasada, to 
powinniśmy ją sobie przyswoić w procesie socjalizacji. A ponieważ normy 
i zasady ciągle się zmieniają, to i proces nigdy się nie kończy. Wystarczy 
spojrzeć na to, co było dopuszczalne dwadzieścia lat temu i na to, co jest 
dopuszczalne teraz, by wiedzieć, że zakończenie socjalizacji w żadnym 
wieku nie jest możliwe.

Przykłady? Chociażby serial „Przyjaciele”, który 25 lat temu bił rekordy 
popularności i uznawany był za ciepłą i zabawną opowieść o grupie przy-
jaciół, dziś zbiera cięgi za rasizm, homofobię oraz antyfeminizm. Kto by 
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o tym pomyślał 30 lat temu? James Bond – to już nie szpieg idealny, na 
którego historii wychowały się całe pokolenia, a zwykły damski bokser. JK 
Rowling? TERF! Łaska publiczności na pstrym koniu jeździ, a wszystko dla-
tego, że normy i zasady nie są i nigdy nie będą stałe.

Patrząc z tej perspektywy, można przyjąć, że pandemia wykreowała nowy 
zbiór norm i zasad społecznych, które musimy uwewnętrznić. Proces socja-
lizacji więc wcale nie został zaburzony – po prostu zmierza w kierunku, 
który niekoniecznie się nam podoba. Nie zmienia to jednak meritum cha-
rakterystyki socjalizacji.

Normy i zasady z rzadka bywają fajne. Na przy-
kład mówią nam, że jeśli się z kimś nie zgadzamy, 
to raczej nie powinniśmy walić go w głowę pałką. 
Czy chcielibyśmy? Czasem tak. Ale wiemy, że spo-
łeczeństwo nie pochwala takiego zachowania, więc 
tłumimy w sobie ten mechanizm. Podobnie jest 
z zakazami. Niemożność pójścia do kina czy fryzjera 
wzbudza w nas sprzeciw, ale generalnie przyjmu-
jemy do wiadomości, że nasze „ja chcę!” niekoniecz-
nie zgadza się ze społecznie wprowadzoną zasadą.

To samo dotyczy dzieci i w tym przypadku nie 
wszystko jest efektem negatywnym. Można przyjąć, 
że w tej zupełnie niezwykłej sytuacji nasze pociechy 
mogą nauczyć się czegoś niezwykle ważnego. Czego? 
Na przykład tego, że świat nie jest niezmienny 
i konieczna jest umiejętność adaptacji w zmieniają-
cych się okolicznościach. Że poprzez uczestniczenie 

w życiu społecznym zyskujemy i tracimy. A przede wszystkim tego, że cza-
sem nie możemy po prostu robić tego, na co mamy ochotę. I to nie w skali 
mikro, ale skali makro – nie tylko najbliższego otoczenia, ale również pań-
stwa czy świata. I o ile rodziców to zapewne nie przekonuje, możemy mieć 
nadzieję, że to doświadczenie nie jest w całości negatywne.

Rodzice również zdobywają cenną wiedzę – na przykład taką, że ich dzieci 
nie są aniołami o śnieżnobiałych skrzydłach, że wszyscy ci, którzy w ich 
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zastępstwie zajmują się dziećmi w ciągu dnia, zasługują na odrobinę sza-
cunku i jeszcze tego, że poprzednie pokolenia były nieco lepiej przysto-
sowane do życia rodzinnego niż my dzisiaj. Bo babcie i prababcie często 
miewały dużo większe rodziny, a jednak dawały sobie radę. Co prawda 
nie musiały chodzić do pracy, ale nie miały telewizorów, komputerów 
i kuchenki mikrofalowej.

Każdy problem ma dwie strony i kilka perspektyw. O ile uproszczanie 
socjalizacji do spotkań w piaskownicy sprawia, że staje się ona koncepcją 
prostszą do ogarnięcia, o tyle ukrywa ona jedną stronę medalu, ekspo-
nując, często nadmiernie, drugą. Ważne, by zrozumieć, że socjalizacja 
to nie tylko pozytywy i chodzenie za rękę w parach. Zasady i normy 
społeczne funkcjonują bez względu na sytuację, w której się znajdu-
jemy. Pod wpływem okoliczności będą się zmieniać i mutować, ale nie 
przestają istnieć – czy dosięgnie nas powódź, czy wojna, czy pande-
mia, w każdym z tych przypadków stworzone zostaną wytyczne, które 
będziemy musieli zinternalizować.

Nie warto więc załamywać rąk i narzekać, że naszym dzieciom wydarzyła 
się nieodwracalna krzywda. Jako dorośli musimy postarać się przybliżyć 
te nowe zasady pociechom tak, by wyciągnąć maksymalnie dużo korzyści 
z zaistniałej sytuacji. Nawet jeśli ograniczają one przez jakiś czas swo-
bodna zabawę, nasza rola polega na tym, by zamiast wzmacniać poczucie 
krzywdy, pracować nad socjalizacją w nowych okolicznościach.

Polecam ten styl.

*Advocatus diaboli (łac.) – adwokat diabła
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Kiedy ponad dekadę temu jako gówniarz kupowałem pierwszy 
nadgryziony sprzęt, a był nim iPod Shuffle drugiej generacji o zawrotnej 
pojemności 1 GB w kolorze srebrnym, było to dla mnie wydarzenie 
rodem z filmu SF. Po pierwsze dlatego, że trzeba było na ten sprzęt 
odłożyć pieniądze. Wtedy nie szło się do rodziców po nowego iPhone’a. 
Wtedy 139,99 zł trzeba było sobie uzbierać. 

PoczekajKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Poczekaj  |  Krzysztof Kołacz
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T
Tak, były takie czas, gdy sprzęt Apple tyle kosztował. Potem się nie 
powtórzyły i patrząc na to, co dzieje się na rynkach finansowych, nigdy się 
już nie powtórzą. Ale wracam do frajdy, ponieważ dziś o niej, choć krótko.

Bo widzicie, od tamtego momentu kupiłem już dziesiątki innych nadgry-
zionych sprzętów, a z biegiem lat (co naturalne) z roli obiektów owianych 
kultem i marzeniami produkty te zeszły do roli narzędzi pracy, bez któ-
rych nie wyobrażam sobie ani jej, ani codzienności. Zawsze jednak sta-
ram się sięgać po nowy sprzęt dopiero wtedy, gdy wydatek na poprzedni 
ulegnie amortyzacji według moich założeń, czyli wtedy, gdy będę mógł 
jeszcze sprzedać obecnie posiadany sprzęt. W przypadku Maców to 
cykl sześcio–siedmioletni, iPhone’y wymieniam obecnie co trzy gene-
racje, Apple Watcha również, a iPada Pro – mój podstawowy komputer 
mobilny – co cztery lata. I to był właśnie ten rok. Ta wiosna.

Wymieniłem iPada. Co?!
Dożyliśmy „przeciekowych” czasów, zwłaszcza my, ludzie w technologicz-
nej, nadgryzionej bańce. I piszę to oczywiście także do siebie i o sobie. Bo 
widzicie, kiedy zna się cykl konferencji Apple, pisze się na bieżąco o naj-
nowszych branżowych doniesieniach i ogólnie ujmując – śledzi się ten 
rynek i społeczność, to magia kupowania nowego sprzętu zaczyna pry-
skać. I to tego samego sprzętu, który przecież tak się wychwala, którego 
się używa i na którym polega się każdego dnia. Dlaczego?

W momencie pisania tego felietonu na całkiem 
nowym, fantastycznym, 11-calowym iPadzie Pro 2. 
generacji Apple nadal nie ogłosiło kwietniowego 
(a wcześniej rzekomo marcowego) Apple Event. 
Nadal nie zaprezentowało wszystko mających 
iPadów Pro 3. generacji i nadal nie wiadomo, czy 
w ogóle to zrobi. Tak więc piszę te słowa z najnow-
szego aktualnie modelu komputera, który uwiel-
biam. O tym pisałem już wiele razy i celowo nie 
czekałem do kolejnej generacji z kilku powodów.

Po pierwsze, mój poprzedni, czteroletni iPad Pro 
10,5-cala trafił w ręce dziewięciolatka, dla którego 
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będzie pierwszym komputerem w jego życiu. To mnie niesamowicie 
cieszy, bo w jego rękach sprzęt ten ma szansę spełnić wiele ważnych 
życiowo zadań i służyć mu jeszcze ładnych kilka lat. Po drugie, trafiła 
mi się fantastyczna okazja nabycia aktualnie najnowszego modelu 
w dokładnie takiej konfiguracji, w jakiej planowałem go kupić (256 GB, 
LTE, Space Grey). Po trzecie, po prostu chciałem już mieć nowego, bez-
ramkowego i szybszego iPada, a wszystkie warunki finansowe się ze sobą 
spotkały w jednym tygodniu. No więc go kupiłem. To komputer osobisty, 
jaki chciałem. Dobrze jest na nim pisać te słowa. Dlaczego o tym piszę? 
Bo wszyscy musimy na chwilę wyluzować.

Poczekaj

– „Poczekaj! Zaraz będą nowe modele i wiesz, one będą miały…”. Tak, wiem. 
Piszę o tym codziennie. Na tym też polega moja praca.

– „Jak to kupiłeś!? Na kilka dni przed premierą, której nikt nigdzie nie 
zapowiedział?”.

– „Przecież potem będą tanieć!”. Przekaz pt. „trafiła mi się okazja” nie 
dotarł do niczyich uszu. Przecież na pewno tego nie policzyłem, uległem 
emocjom i się pospieszyłem.

– „Będziesz żałował w dniu konferencji”.

Stop, chwila! Czy to nie ma być czasem, drodzy branżowi koledzy tak, 
że sprzęt ma przede wszystkim cieszyć i służyć temu, kto go świado-
mie i intencjonalnie nabywa? Z roku na rok obserwuję, jak coraz silniej 
wszyscy zaczynamy popadać w paranoję. Mam wrażenie, że jeśli ktoś nie 
dokona zakupu nowego sprzętu jeszcze najlepiej w trakcie trwania jakie-
goś Apple Event, to stoi już na przegranej pozycji. Już może „poczekać”, 
bo za rok lub dwa Apple wyda kolejny szybszy model i on będzie bar-
dziej opłacalny. Naprawdę?

Elektronika użytkowa ma wiele odmian, poziomów cenowych i grup 
klientów, którzy nie chcą spędzać całego życia na czekaniu na coś 

FELIETONYFELIETONY 208



bardziej opłacalnego. Którzy po prostu chcą cieszyć się tym, że dany 
sprzęt, jak mawiał Steve Jobs, jest „rowerem dla umysłu”, a nie kulą 
u nogi i problemem, o którym dyskutuje się długimi, nocnymi godzi-
nami na setkach internetowych forów, będąc sparaliżowanym przed 
podjęciem decyzji. Oczywiście, są osoby (znam ich sporo – jakby to nie 
wynikało z powyższych kilkudziesięciu zdań), które mają w wysoko roz-
winięty talent analityczny. Uwielbiają takie analizy i chwała im za to.

Pamiętajmy jednak także o tych, którzy po prostu podejmują świadomą 
decyzję zakupu produktu X, usługi Y lub Z bez czekania na dopisek 
Pro, nowy procesor lub obudowę w kolorze międzygalaktycznego pyłu. 
Myślą inaczej. Prościej.
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Co wspólnego mają ze sobą kultowa amerykańska lodówka SMEG, 
purpurowy odkurzacz Dyson (najpopularniejszy i najlepiej sprzedający 
się odkurzacz w historii), wygodne krzesło oraz nowe iMaki i iPady Pro? To 
urządzenia, które trafiają i będą trafiały do niejednego domu. Zwykłego, 
tego pełnego pasjonatów, tego, w którym mieszkają niespokojne, 
kreatywne dusze i tego, w którym liczy się niezawodność i stabilność 
pracy. Do każdego. Dokładnie tak, jak zakładał przed laty Steve Jobs.

Jaki masz komputer?KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Jaki masz komputer?  |  Krzysztof Kołacz
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C
„Computer as an appliance”
To zdanie znają zapewne ci z Was, którzy czytali biografię Jobsa pióra 
Waltera Isaacsona. Komputer jako domowe urządzenie, którego potrze-
bujemy. Apple nigdy nie było bliższe i bardziej tożsame z tą wizją niż 
obecnie. A jesteśmy zaledwie w jakiejś jednej trzeciej drogi, która rozpo-
częła się od przejścia firmy na własne procesory Apple Silicon.

Kiedy podczas ostatniego Apple Event zobaczyłem nowe iMaki, 
uśmiechnąłem się i to nie z powodu ich wyglądu. Należę do tych, któ-
rym nowa bryła przypadła do gustu, choć doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, że opinie na ten temat są podzielone. Myślę, że wśród siedmiu 
kolorów każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie, a tych z Was, 
którzy narzekają na brak czarnego odcienia lub edycji PRODUCT(RED), 
uspokoję – ten pierwszy celowo Apple zostawiło sobie dla linii Pro (no 
po prostu eureka!), a ten drugi prędzej czy później pojawi się w sklepie. 
Tym razem, podczas gdy Apple Event trwał w najlepsze, a prędkość 
pojawiania się na nim nowych produktów była tak intensywna, że nawet 
piszącym relacje na stronę internetową w redakcji dała się we znaki, 
większość komentarzy dotyczyła właśnie kolorów. Nie parametrów, nie 
bryły, nie procesora, nie cen – kolorów. I to nie jest przypadek.

Bo widzicie, nowe iMaki napędza ten sam procesor Apple M1, superwy-
dajny jak na fakt, że jest to dopiero pierwsza jego wersja po przejściu 
na nową architekturę, obecny jest także w MacBooku Pro i linii Air. Już 
wtedy, gdy debiutowały na rynku, komentujący zastanawiali się nad 
tym, czy to w ogóle ma rację bytu. Czy maksymalnie 16 GB zunifikowa-
nego RAM-u pozwoli tym maszynom na swobodną pracę? Czy portów 
nie jest za mało, czy bateria wytrzyma i w końcu, czy Apple się nie 
skończy? Żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Większość z nas nawet 
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jego wersja po przejściu na nową architekturę, obecny jest 

także w MacBooku Pro i linii Air. 
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pogodziła się już z faktem, że nie musi podłączać starej, przewodowej 
myszki do portu USB-A.

Kilka miesięcy później, gdy na rynek wiosną weszły całkowicie odświe-
żone iMaki z tym samym procesorem, przecudownym ekranem, popra-
wioną kamerą i paroma sprytnymi usprawnieniami (jak port Ethernet 
w zasilaczu!) w iście apple’owskim stylu, większość z komentujących 
i klientów mogła już spokojnie skupić się na kolorach i cenach. Czy to 
nie jest wymowne? Jest, ale kompletnie mnie nie dziwi. Dziś jesteśmy 
gdzieś w połowie drogi do tego, aby większość klientów (poza użytkow-
nikami Pro), mogła zdecydować o tym, jaki form factor najbardziej im 
odpowiada. No i kolor.

Forma zgodna z Tobą
Przeprowadziłem kilka rozmów po konferencji, w tym jedną w ramach 
mojego podsumowania, które nagraliśmy wspólnie z Maćkiem Nowa-
kowskim w podcaście „Bo czemu nie?”. Te dyskusje mają jeden wspólny 
mianownik: formę. Apple, stawiając po raz kolejny w historii na autorskie 
procesory, ale robiąc to mądrzej niż kiedykolwiek, pozwala nam wybie-
rać nie pomiędzy mocą a ceną, ale pomiędzy formą i związaną z nią 
jedną z dwóch ścieżek: konsumencką lub profesjonalną.

Niebawem #iPadOnly stanie się wytrychem, bo już dziś nie ma żadnego 
sensu mówić o tym, że ktokolwiek pracuje tylko na tej lub tylko na tam-
tej maszynie. Maszyna w ekosystemie Apple zaczyna mieć znaczenie 
drugorzędne, z punktu widzenia tego, co kryje się pod jej maską, bo, 
jakby nie patrzeć, kryje się tam to samo. MacBooka Air, MacBooka Pro, 
iPada Pro i dużego, kolorowego iMaka z genialnym ekranem, głośnikami 

Dziś jesteśmy gdzieś w połowie drogi do tego, aby większość 

klientów (poza użytkownikami Pro), mogła zdecydować o tym, 

jaki form factor najbardziej im odpowiada. No i kolor.
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i estetyczną formą napędza ten sam układ. Apple M1. Nigdy w historii 
elektroniki użytkowej nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym.

Apple pozwala nam (a to dopiero początek, przypominam!) wybierać 
pomiędzy formą a systemem operacyjnym, który bardziej odpowiada 
naszym potrzebom. Są tacy, którzy efektywniej pracują na iPadOS. Są 
tacy, których zadania i przyzwyczajenia wymagają pracy na macOS, 
a znajdą się i ci, którzy nadal czekają na nowe linie komputerów Pro 
(iMac Pro, Mac Pro). Doczekają się, zgodnie z obietnicą daną przez 
Tima Cooka. I coś mówi mi, że gdy to nastąpi, to powoli zaczniemy 
dotykać szklanego sufitu pod względem tego, na co jest w stanie 
pozwalać maszyna dostępna dla każdego, kogo będzie na nią stać 
w internetowym sklepie. Zanim to jednak nastąpi, wróćmy do premier 
i sytuacji tu i teraz.

Otóż czy Wam się to podoba, czy nie, tu i teraz możemy wybierać coraz 
częściej pomiędzy formą a kolorami, a nie cyferkami. Jak za starych, 
spokojnych czasów. A nawet lepiej. Teraz komputery to kolejne sprzęty 
gospodarstwa (jak ktoś woli bardziej współcześnie – ekosystemu) 
domowego, jak lodówka SMEG, tylko że na biurko. Bez martwienia się 
o parametry i podzespoły, a coraz częściej jedynie o kolor. Na pytanie 
znajomego: „Jaki masz komputer?”, nie bójmy się odpowiadać: „niebie-
ski”. To naprawdę w porządku.

Niebawem #iPadOnly stanie się wytrychem, bo już dziś nie 

ma żadnego sensu mówić o tym, że ktokolwiek pracuje 

tylko na tej lub tylko na tamtej maszynie. Maszyna w eko-

systemie Apple zaczyna mieć znaczenie drugorzędne, 

z punktu widzenia tego, co kryje się pod jej maską, bo, jakby 

nie patrzeć, kryje się tam to samo. 
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Wpis będzie dość osobisty, ale mam nadzieję, że rzuci trochę (niestety 
negatywnego) światła na prozdrowotne opcje w Apple Watch. Ponad 
miesiąc temu zdiagnozowano u mnie tachykardię. Żeby nie zagłębiać się 
w medyczne szczegóły, nazwijmy ją po prostu napadową. 

Apple Watch 
i tachykardiaPATRYCJA RUDNICKA

@iPatrycjaR

Apple Watch i tachykardia  |  Patrycja Rudnicka
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Z
Zazwyczaj w spoczynku nagle tętno zaczyna mi szybować w górę nawet 
do 160 uderzeń na minutę. Stan taki trwa najczęściej tylko kilka minut i nie 
wymaga podania dodatkowych leków. Chociaż zdarzają się też dłuższe 
epizody, a pierwszy trwał wiele godzin i zakończył się pobytem na SOR-ze. 
W diagnozie pomógł mi… Nie, nie do końca Apple Watch!

Od dawna noszę Apple Watch, obecnie Series 6. Czasami zamiennie 
z innymi zegarkami, ale większość czasu na moim nadgarstku spędza wła-
śnie AW. Na drugim nadgarstku od wielu lat noszę opaskę Fitbit (aktualnie 
Charge 4). Trochę z przyzwyczajenia, trochę dlatego, że mój tata i córka 
też używają Fitbita i czasami rywalizujemy na kroki, trochę dla Fitbit Bingo 
z innymi użytkownikami. Z opaską również śpię. I to właśnie dzięki Fitbi-
towi szybko zauważyłam, że coś jest nie tak.

Pewnego dnia wieczorem siedziałam na kanapie i oglądałam film. Dokład-
nie ostatniego Jamesa Bonda „Spectre”. Pełen spokój. I nagle poczułam, 
że coś jest nie tak. Spojrzałam na Apple Watch, na ekranie widniał puls 62 
uderzeń/min zmierzony 4 minuty wcześniej. A na Fitbicie 133 uderzeń/min 
pokazywane w czasie rzeczywistym. W pierwszym momencie pomyślałam, 
że to błąd, więc odpaliłam na AW ręczny pomiar pulsu. I moim oczom uka-
zało się 140, 145, 156, aż do 162 uderzeń/min. Fitbit pokazywał w tym czasie 
podobne wartości. Szybkie i mocne bicie serca zaczęłam już też odczuwać 
w klatce piersiowej. Odchyliłam się do pozycji półleżącej, zaczęłam powoli 
głęboko oddychać, żeby uspokoić tętno, które spadało do 130 uderzeń/min 
i znowu rosło. Ciągle miałam nadzieję, że zaraz spadnie i wszystko wróci do 
normy. Ale nie spadało. Mąż zadzwonił na 112. Kazano zmierzyć ciśnienie. 
Było wysokie, puls na ciśnieniomierzu pokrywał się z tym, co pokazywał 

Pewnego dnia wieczorem siedziałam na kanapie i ogląda-

łam film. Dokładnie ostatniego Jamesa Bonda „Spectre”. 
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zegarek i opaska. Wysłali do mnie karetkę. 
Co ciekawe powiadomienie o wysokim tęt-
nie z Apple Watch dostałam dopiero po 
40 minutach od początku epizodu, gdy aku-
rat ratownicy byli już przy mnie. Jako że nie 
dało się obniżyć mi doraźnie ciśnienia i tętna, 
trafiłam na całą noc na SOR. Podłączona 
do kardiomonitora porównywałam wyniki 
z Apple Watch i muszę przyznać, że tętno 
mierzy bardzo dokładnie. A Fitbit niestety 
czasami tętno trochę zaniżał… 

W ciągu ponad miesiąca miałam ok. 10 
epizodów. Jak więc myślicie, jak się spraw-
dza Apple Watch w kontroli tachykardii 
napadowej? Według mnie nie sprawdza się 
w ogóle. A to dlatego, że sam z siebie mie-
rzy puls co kilka/kilkanaście minut i bardzo 
łatwo wówczas przegapić epizod. Moje 
napady tachykardii trwają obecnie po kilka 
minut. I gdybym polegała tylko na Apple 
Watch, to miałabym cały czas dobry puls, 
bo z epizodami wbijam się akurat pomiędzy 
automatyczne pomiary. Dlatego do kontroli 
używam Fitbita, który puls mierzy w spo-
sób ciągły i nawet jeśli wzrost tętna będzie 
niewielki (do 120 uderzeń/min) i go sama 
nie odczuję (brak silnego kołatania serca 
i tym samym mogłabym przegapić epizod), 
to zobaczę go po fakcie na wykresie HR 
w aplikacji. Tak więc Apple Watch sprawdza 
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się u mnie tylko w trakcie epizodu wychwyconego Fitbitem – odpalam 
wówczas ręczny pomiar pulsu i obserwuję efekty oddychania, picia 
wody i innych metod obniżenia tętna… `

Podobny problem, choć z trochę innymi zaburzeniami rytmu serca, miał 
zresztą mój tata. Używał mojego Apple Watch 4 (sparowanego od nowa 
z jego iPhone’em) ze względu na EKG (wówczas myślałam, że może się 
przyda). Na szczęście nosił też swojego Fitbita (wówczas starego Charge 2, 
którego dostał ode mnie po pierwszym zawale). Czasami podczas krót-
kiego wyjścia (przejście do piekarni lub po moją córkę do przedszkola 
zajmowało jakieś 4–5 minut) puls skakał mu do 120–130 uderzeń/min. 
Apple Watch tego nie wyłapywał, właśnie przez to, że mierzył tętno zbyt 
rzadko. Wyłapywał to Fitbit i podczas wieczornego przeglądania statystyk 
tata zauważył te wzrosty. Od tego czasu podczas spacerów obserwował 
wskazania na Fitbicie i na czas trafił do lekarza i na koronarografię. Wolę 
nie myśleć, jak mogłoby się to skończyć, gdyby polegał tylko na zegarku 
z jabłkiem.

Dlatego kompletnie nie rozumiem, dlaczego Apple nie chce wprowadzić 
w swoich zegarkach możliwości ciągłego pomiaru tętna (mogłaby to być 
opcja „dla chętnych”, tak jak np. w smartwatchach Samsung). Wiele osób 
twierdzi, że wówczas bateria umarłaby po maksymalnie kilku godzinach, 
ale… Pominę tu zegarki sportowe, które wykonane są w innej technologii, 
mają inne zastosowanie i profil użytkowania. Pominę też zegarki Fitbit z serii 
Versa oraz Sense, które mierząc stale puls i w nocy SpO2, na baterii wytrzy-
mują spokojnie kilka dni (ale funkcjonalnie są jednak trochę uboższe niż AW). 
Skupię się na bezpośredniej konkurencji. Jakoś firmie Samsung to się udało. 
Zegarki Galaxy Watch Active 2 i Watch 3 (który mam obecnie pożyczony 

W ciągu ponad miesiąca miałam ok. 10 epizodów. Jak więc 

myślicie, jak się sprawdza Apple Watch w kontroli tachykar-
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i sprawdzam, jak działa w porównaniu z Apple Watch) są zbliżone funkcjo-
nalnością do Apple Watch, mają podobny ekran, podobną baterię, a jednak 
mają także ciągły pomiar pulsu i bateria mimo to wytrzymuje prawie dwa 
dni, czyli podobnie jak w zegarkach z jabłkiem. Więc jednak się da. Gdyby 
Apple zaimplementowało ciągły pomiar pulsu w swoim smartwatchu, to 
byłby to zegarek idealny i mógłby pełniej kontrolować stan naszego serca. 

Czy więc Apple Watch sprawdzi się do kontroli 
tachykardii?
Odpowiedź na to pytanie jest trochę złożona. Sprawdzi się, ale tylko 
u osoby, u której epizody przyspieszonego tętna trwają długo (kilkadziesiąt 
minut lub kilka godzin) lub u której tachykardia objawia się stale podnie-
sionym tętnem. Natomiast u kogoś takiego jak ja, gdzie epizody pojawiają 
się nagle i są krótkie, niestety nie zda kompletnie egzaminu. Apple Watch 
to fajny gadżet, który jest przedłużeniem telefonu, dzięki któremu mogę 
zapłacić w sklepie i zgasić zdalnie światło w pokoju córki, gdy już uśnie, 
który pomoże mi utrzymać kondycję dzięki śledzeniu aktywności fizycz-
nej, który pokaże mi, jaka dziś będzie pogoda oraz czy na zewnątrz jest 
smog. Jest to gadżet, dzięki któremu odbiorę rozmowę czy odpiszę na 
wiadomość, będąc kilka metrów od telefonu, ale jednak ja temu gadżetowi 
nie zawierzę, jeśli idzie o pełnię zdrowia mojego serca. Przynajmniej do 
czasu, aż tętno będzie mierzone w sposób ciągły.
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iMagazine na Androidzie!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikegapinski.imagazine


Kiedy ponad rok temu startował serwis streamingowy od Apple, 
w zasadzie niewiele było na nim obecnych pozycji, a ja sam nie wróżyłem 
mu sukcesów. Dziś produkcji jest już nieco więcej, a ja mogę śmiało 
napisać, że nie doceniałem tego projektu. Wciąż daleki jestem od ogólnych 
zachwytów, ale są momenty, kiedy cieszę się, iż mam aktywną subskrypcję. 
Jedną z takich chwil był seans drugiego sezonu „For All Mankind”. 

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

For All Mankind |  Jan Urbanowicz

For All Mankind
Ocena iMagazine
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Serial opowiadający alternatywną historię wyścigu kosmicznego mię-
dzy USA a ZSRR był jednym z pierwszych tytułów, które pojawiły się na 
platformie Apple TV+. Od początku bardzo podobała mi się koncepcja, 
obsada i ogólne wykonanie. Niestety, z każdym kolejnym odcinkiem 
czułem, że pomysły się twórcom kończyły i mniej więcej od połowy 
sezonu zacząłem się bardzo nudzić, ostatecznie nie kończąc wszyst-
kich odcinków. Gdy jednak kilka tygodni temu miał ruszać drugi sezon, 
postanowiłem dać tej produkcji jeszcze jedną szansę. Nadrobiłem zale-
głe odcinki i zabrałem się za najnowsze.

Przyznaję, że dawno nie wciągnąłem się w jakąś historię 
tak, jak właśnie w drugi sezon „For All Mankind”. Tym 
razem akcja toczyła się w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, a kolejny sezon (tak, ma być) będzie doty-
czył już lat dziewięćdziesiątych i misji na Marsa. Tutaj 
wciąż fabuła dotyczyła Księżyca. Z tygodnia na tydzień 
czekałem na nowy odcinek i każdy z nich był naprawdę 
świetnym przeżyciem. Nie mówiąc już o finale, który 
dostarczył (nie tylko mnie) ogromnych emocji i był pięk-
nym zwieńczeniem całego sezonu.

Serial, a zwłaszcza jego drugi sezon, jest naprawdę doskonale zrealizowany. 
Sceny dziejące się kosmosie, na Księżycu czy wewnątrz statków są fantastycz-
nie zrealizowane. Aktorsko również wszystko poszło tu na wyższy poziom, 
ale to zasługa lepszego scenariusza, który wciągał o wiele bardziej niż pierw-
szy sezon. Oczywiście lepiej zostały też rozpisane dialogi i cała historia.

Warto jeszcze wspomnieć, że jedną z postaci na drugim planie jest w tym 
sezonie bohater, którego gra Piotr Adamczyk. Oczywiście, jak nietrudno 
się domyślić, gra on Rosjanina, ale to spory sukces wstąpić w takiej pro-
dukcji. Zwłaszcza że polski aktor poradził siebie w tej roli bardzo dobrze. 
Zagrał naturalnie i przekonująco. Najprawdopodobniej jego postać pojawi 
się również w kolejnym sezonie.

„For All Mankind” jest jedną z ciekawszych produkcji dostępnych na Apple 
TV+. Jeśli chodzi o seriale fabularne, to dla tego tytułu – i „Teda Lasso” 
– warto mieć wykupioną subskrypcję.
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Jaka jest aktualnie rzeczywistość, każdy z nas wie. Większości 
pandemia nie przyniosła nic dobrego, a nawet jeśli nie spotkaliśmy 
się osobiście z żadną tragedią, to na pewno nie było nam lekko. Jest 
jednak ktoś, komu zdecydowanie cała ta sytuacja nie zaszkodziła.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Rok, który odmienił świat  |  Jan Urbanowicz

Rok, który odmienił świat

Ocena iMagazine
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Tym kimś jest nasza planeta. Przez ostatnie dziesięciolecia katujemy ją do 
granic wszelkiej możliwości. Matka Natura na pewno nie raz zadała sobie 
pytanie: „po co ci ludzie chodzą po świecie?”. Zarówno fauna, jak i flora są 
niszczone, wiele gatunków bezpowrotnie wymarło, a rokowania na najbliż-
szy czas nie są optymistyczne. Jednak miniony rok pod znakiem COVID-19 
pozytywnie odmienił świat, który nareszcie mógł nieco od nas odetchnąć.

Na Apple TV+ pojawił się niedawno 50-minutowy dokument pt. „Rok, 
który odmienił świat”. Jego narratorem jest Sir David Attenborough, 
znany wszystkim bardzo dobrze przyrodnik. Zabiera nas on w krótką 
podróż dookoła świata, by pokazać, jak w różnych jego zakątkach 
zmienił się świat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przyznam szczerze, 
że z niedowierzaniem patrzyłem, jak – teoretycznie – niewiele było 
potrzeba, by nasza planeta zaczęła się odradzać. Oczywiście nie jest 
tak, że w tym czasie odwróciliśmy wieloletnie procesy, ale wyraźnie 
było widać, jak zwierzęta, rośliny czy pogoda zaczęły funkcjonować 
inaczej. I nagle, po seansie, zacząłem mieć nadzieję. Nadzieję, że może 
jednak nie wszystko jeszcze stracone. Wiadomo, że ów film nie jest 
jednoznaczną odpowiedzią, co mamy zrobić – nie zamkniemy przecież 
na stałe ludzi w domach – ale mam nadzieję, że wielu osobom, które 
go zobaczą, wskaże jakiś kierunek.

Cieszę się, nie tylko, że stan, jaki tu obejrzałem, jest możliwy, ale 
przede wszystkim, że tego typu produkcje powstają. Tym bardziej, 
kiedy biorą w nich udział takie osobistości jak Sir Attenborough, bo dla 
mnie jest to autorytet. Zapewne nie tylko dla mnie.

Koniecznie obejrzyjcie tę pozycję, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. 
Piękne zdjęcia, mądre opowieści i zastrzyk pozytywnej energii… Może 
ta planeta nie wywali nas z bocznego siedzenia.

Cieszę się, nie tylko, że stan, jaki tu obejrzałem, jest możliwy, 
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Premiery streamingowe 
maj 2021JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe maj 2021  |  Jan Urbanowicz

Miłość, śmierć i roboty 
Drugi sezon niezwykłej animowanej antologii opo-
wiadającej o tytułowych robotach, miłości i… śmierci. 
Pierwszy sezon był niezwykłym powiewem świeżości 
w serwisie i nowe odcinki zapowiadają się równie 
dobrze. Przyszło nam na nie czekać kilkanaście mie-
sięcy i choć aktualnie nie mam aktywnej subskrypcji 
Netfliksa, to na ten seans chyba ją odświeżę.

Premiera: 14.05        

Opowieść podręcznej – Sezon 4
W czwartym sezonie jednego z najpopularniejszych 
seriali ostatnich lat June, jako przywódczyni rebelian-
tów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez 
nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i nie-
bezpieczne wyzwania. Co czeka nas w najnowszych 
odcinkach? Choć poprzedni sezon nie był tak dobry, 
jak pierwotna historia, wciąż zapewne większość z nas 
nie może doczekać się tego seansu. 

Premiera: 29.04      
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Kobieta w oknie 
Anna Fox (Amy Adams) to cierpiąca na agorafobię 
psycholożka dziecięca z Nowego Jorku, która obserwuje 
z okna idealną rodzinę, mieszkającą po drugiej stronie 
ulicy. Wszystko zmienia się, gdy kobieta przypadkowo 
zostaje świadkiem brutalnej zbrodni. W tym 
trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym, 
opartym na bestsellerowej powieści w adaptacji 
Tracy’ego Lettsa, wychodzą na jaw szokujące sekrety 
i nikt ani nic nie jest tym, czym się wydaje. 

Premiera: 14.05           

Mulan
Kiedy cesarz Chin wydaje dekret mówiący, że 
jeden mężczyzna z rodziny musi służyć w armii 
cesarskiej, by bronić kraju przed najeźdźcami 
z północy, Hua Mulan (Yifei Liu), najstarsza córka 
szanowanego wojownika wkracza, by zająć miejsce 
swojego chorego ojca. Przebrana za mężczyznę 
jest testowana na każdym kroku. Musi okiełznać 
wewnętrzną siłę, aby w pełni odkryć swój prawdziwy 
potencjał. Aktorska wersja klasycznej animacji 
Disneya co prawda nie jest tak dobra jak oryginał, ale 
realizacyjnie potrafi momentami zachwycić.

Premiera: 09.05      
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Powoli mija kolejny miesiąc. Przyznam się, że to był dla mnie specyficzny 
czas, rozpocząłem kolejną wielką przygodę, znowu na nic nie mam czasu, 
nie przeszkadza to natomiast w myśleniu, a w zasadzie w rozmyślaniu.

Muzyka, która leczy obyczaje  |  Maciej Szamowski

Muzyka, która leczy 
obyczaje
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Trochę jest to chorobliwe i czasem nie pozwala zmrużyć oczu, ale w czasie 
takich rozmyślań można wpaść na wiele ciekawych wniosków. Przy jednej 
z takich okazji zastanawiałem się, czy jest coś, co nie jest w stanie nas skłócić? 
Czy coś takiego jeszcze istnieje i o ile każdy z nas ma swój ulubiony gatunek 
muzyczny, o ile świat dzieli się na fanów metalu, techno i innych gatunków, to 
chyba co do jednego jesteśmy wszyscy zgodni.

Muzyka łagodzi obyczaje – to chyba ostatnia ze sztuk, ostatnia rzecz na świecie, 
która bezsprzecznie sprawia, że wszystkim nam robi się trochę cieplej na sercu. 
Łagodniejemy, odpoczywamy i po prostu mamy siłę do dalszej walki. Niezależnie 
po której stronie jesteśmy, to przy muzyce (gdy, oczywiście, lubimy podobny 
gatunek lub jest to coś neutralnego) jesteśmy w stanie się wyluzować i odpocząć.

Pomyślałem o tym, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że czasy mamy dość 
wyjątkowe, wszyscy jesteśmy natomiast raczej zgodni, że nikt z nas nie chce 
w związku z tym zwariować.

Ale czy my wariujemy? Czy naprawdę jako ludzkość zaczęliśmy tracić zmy-
sły? W pewien filozoficzny sposób myślę, że tak – zaczynamy tracić, jak to się 
potocznie mówi, kontakt z bazą – jeśli niedługo się nie pozagryzamy, to co 
innego nas czeka? Szczerze, boję się o tym myśleć, dlatego tak mocno wierzę 
w to, że jeśli coś ma nas wszystkich uratować, to jednak będzie to muzyka 
i miłość ludzkości do niej.

W końcu każdy z nas kiedyś był na koncercie, każdy ma swój ulubiony rodzaj 
muzyki, ulubiony zespół lub wykonawcę i choć z pozoru te rzeczy mogą nas 
znowu dzielić, to w rzeczywistości nas ze sobą łączą. Emocje, które wyzwala 
muzyka, dobre myśli, ukojenie i spokój – tego nam trzeba. Chyba każdy z nas ma 
tę jedną piosenkę, która przywołuje mu na myśl jakieś szczęśliwe chwile z prze-
szłości, to coś, co moim zdaniem jest unikatową cechą muzyki jako jednej z dzie-
dzin sztuki. To właśnie tak prosta do zrozumienia korelacja muzyka-wspomnienie 
sprawia, że chcemy jej więcej, że jest nam lepiej, że po prostu jest nam dobrze.

Mam wrażenie, że jesteśmy w przełomowym momencie i nasz świat już nigdy 
nie będzie taki jak kiedyś, ale jedno jest pewne – nadal potrzebujemy odde-
chu, nadal potrzebujemy wsparcia i spokoju, a to jak zawsze może nam dać 
nasza ulubiona piosenka lub płyta.
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Zobacz wydanie specjalne 
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Zapiekanka ziemniaczano-
mięsna z jabłkamiMAŁGORZATA ŁADA

Zapiekanka ziemniaczano-mięsna z jabłkami  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 250 g ziemniaków
• 500 g mięsa 

mielonego 
• 1 jajko
• 3–4 łyżki oleju
• 1 kwaśne jabłko 
• 1 spora cebula 
• 150 g ostrego żół-

tego sera
• 3 czubate łyżki 

dobrego ostrego 
majonezu

• sól, pieprz, czer-
wona papryka 
(słodka lub 
wędzona, można 
dodać trochę ostrej)

Ziemniaki obieramy, kroimy w dość cienkie plasterki i obgotowu-
jemy na półmiękko, studzimy i mieszamy z solą, pieprzem i łyżką 
oleju. 

Jabłko obieramy i kroimy w drobną kostkę. 

Mięso mieszamy z jajkiem, dodajemy pokrojone jabłko. Całość 
doprawiamy solą, pieprzem i czerwoną papryką. 

Żółty ser ścieramy na tarce o grubych oczkach, cebulę drobno sie-
kamy i wszystko mieszamy z majonezem. 

Szkło żaroodporne smarujemy olejem, wykładamy ziemniaki, 
na nie kładziemy mięso i całość przykrywamy „kołderką” 
serowo-majonezowo-cebulową. 

Piekarnik nagrzewamy do temp. 200 st. i pieczemy przez 
40–45 min do ładnego zrumienienia.

Podajemy z sezonową surówką, ogórkami małosolnymi lub kiszonymi.
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