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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.

BOWERS & WILKINS PI5 TO BEZKOMPROMISOWE I WYRAFINOWANE SŁUCHAWKI TRUE WIRELESS. 

WIODĄCA W KLASIE JAKOŚĆ DŹWIĘKU, GWARANTOWANA PRZEZ ZAAWANSOWANE

PRZETWORNIKI I BLUETOOTH APTX™, WYDAJNY I SKUTECZNY UKŁAD ANC ORAZ DŁUGI CZAS

PRACY BEZ DOSTĘPU DO ŹRÓDŁA ENERGII SPRAWIAJĄ, ŻE PI5 SĄ IDEALNĄ PROPOZYCJĄ DLA 

WYMAGAJĄCYCH MIŁOŚNIKÓW MUZYKI.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-true-wireless/bowers-wilkins-pi5.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=210623&utm_content=img-lp-full-page-pi5&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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W lipcowym wydaniu podsumowujemy dla Was 
WWDC 2021 – najważniejsze wydarzenie dla 
wszystkich programistów zajmujących się two-
rzeniem aplikacji na urządzenia z ekosystemu 
Apple. Dużo się działo, mnóstwo ciekawych 
nowości i rozwiązań. To wszystko starają się Wam 
przedstawić Krzysiek i Wojtek. Krótki spojler 
– nie będziemy się nudzić tej jesieni.

W numerze prezentujemy Wam też ciekawe 
komputery przedstawione przez MSI. Lipcowe 
wydanie obfituje w świetne urządzenia audio, 
niesamowite samochody i ciekawy sprzęt dla 
inteligentnego domu.

Polecam też dużą dawkę felietonów – idealna 
lektura na wakacje. W tym, wybaczcie prywatę, 
polecam moje boje ze szczepionką – nie było 
łatwo, nie tyle ze względu na skutki uboczne, co 
na ułomność systemu…

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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Apple TV dostępne na 
Android TV i Nvidia Shield
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Nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link RE315 z technologią One-
Mesh™ to idealne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z zasięgiem 
Wi-Fi, nieustannym buforowaniem sieci lub tracą połączenie przemiesz-
czając się po domu. Urządzenie łączy się bezprzewodowo z routerem, aby 
doprowadzić sygnał Wi-Fi wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, zapew-
niając kompleksowe pokrycie siecią.

Wzmacniacz TP-Link RE315 eliminuje martwe strefy oraz zapewnia sta-
bilne i płynne połączenie bezprzewodowe w całym domu. Rozgłasza Wi-Fi 
z prędkością sięgającą  do 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867Mb/s 
w paśmie 5 GHz. Urządzenie wyposażono w dwie zewnętrzne anteny, gwa-
rantujące dobry zasięg oraz w port Ethernet, dzięki któremu podłączymy 
do sieci urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi, takie jak np. 
komputer stacjonarny, telewizor czy też inwerter fotowoltaiczny. 

TP-Link RE315 - wzmacniacz sieci 
bezprzewodowej w technologii 
OneMesh™ 

AKTUALNOŚCI 17



RE315 został wyposażony w technologię One-
Mesh™, która dzięki płynnemu roamingowi 
zapewnia nieprzerwaną transmisję danych 
podczas przemieszczania się po domu. 
OneMesh™ automatycznie łączy urządzenia 
znajdujące się w sieci WiFi z routerem lub 
wzmacniaczem o najsilniejszej w danym 
momencie sile sygnału. Proces ten jest nie-
zauważalny dla użytkownika i dzięki temu 
gwarantuje maksimum wygody. Aby w pełni 
korzystać z udogodnień sieci Mesh nie jest 
konieczna wymiana wszystkich posiadanych 
urządzeń. Wystarczy zaktualizować firmware 
swojego routera do wersji OneMesh™. Pełna 
lista urządzeń TP-Link, które zostaną objęte 
aktualizacją oraz tych, które już występują 
w wersji OneMesh™, znajduje się tutaj.  

Zaletą RE315 jest możliwość skorzystania 
z funkcji APS (Adaptive Path Selection), czyli 
inteligentnego wyboru trasy, która zapew-
nia działanie sieci z najwyższą wydajnością, 
automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę 
połączenia z routerem. Dzięki funkcji APS 
można więc utworzyć ultraszybkie połącze-
nie, doskonałe do streamingu w jakości HD 
i do gier online.

Wzmacniacz wyposażono także w dwa przy-
datne tryby High Speed i tryb AP (Access 
Point). Pierwszy z nich sprawia, że jedno 
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pasmo Wi-Fi pełni zadanie łącza dosyłowego, 
natomiast drugie działa jak punkt dostępowy, 
maksymalnie zwiększając przepustowość 
wzmocnionej sieci Wi-Fi. Z kolei tryb AP 
umożliwia utworzenie bezprzewodowego 
punktu dostępowego, dając sieci przewodo-
wej dostęp do funkcji Wi-Fi.

Wzmacniacz RE315 jest niezwykle prosty 
w konfiguracji. By skonfigurować sieć Mesh 
wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze, 
a następnie na wzmacniaczu. Inteligentny 
sygnalizator RE315, przez wskazanie siły 
sygnału, błyskawicznie pomaga znaleźć naj-
lepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą 
uzyskać optymalny zasięg sieci.

Zarządzanie siecią umożliwia aplikacja TP-
-Link Tether. Użytkownik może monitorować 
stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego 
funkcje oraz zmieniać ustawienia na każdym 
urządzeniu mobilnym z systemem operacyj-
nym iOS lub Android. Zarządzanie możliwe 
jest także przez interfejs użytkownika.

Więcej informacji na temat RE315 dostępnych 
jest na stronie internetowej. 

Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją, 
a jego koszt to ok. 160zł. 
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Udział w rynku iPada ciągle 
na historycznych szczytach

Czytaj dalej....

Lista produktów Apple, 
które powinniśmy trzymać 
w bezpiecznej odległości od 
rozruszników serca

Czytaj dalej....

Zwycięzcy Apple Design 
Award 2021

Czytaj dalej....
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Apple zgadza się na 
wielomilionową ugodę po 
publikacji prywatnych 
zdjęć klientki

Czytaj dalej....

Wady konstrukcyjne 
i produkcyjne nowych 
iMaków

Czytaj dalej....

Rzeczywiste wymagania 
nadchodzących systemów 
operacyjnych Apple

Czytaj dalej....
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Ten elegancki model oferuje łącznie z etui do 32 godzin czasu pracy na 
akumulatorze z możliwością ładowania bezprzewodowego i kompaty-
bilną aplikację umożliwiającą optymalne dostosowanie. Dzięki technologii 
Adaptive Noise Canceling i Smart Ambient do kontrolowania dźwię-
ków otaczających dostarczają inspiracji i wielu możliwości. Od razu po 
otwarciu etui można cieszyć się inteligentnymi funkcjami stworzonymi 
w celu zwiększenia wydajności i niezrównanego komfortu dopasowania. 
Technologia 3 mikrofonów zapewnia wysokiej jakości połączenia nawet 
w hałaśliwym lub wietrznym otoczeniu – dwa z nich kształtują wiązkę 
odpowiadając za wyrazistość głosu podczas połączeń, natomiast trzeci 
odpowiada za zmniejszenie słyszalności szumu wiatru i innych zakłóceń.

Technologia Adaptive Noise Canceling wykorzystuje wewnętrzne 
i zewnętrzne mikrofony, aby zminimalizować zakłócenia, jednocześnie 
maksymalizując jakość dźwięku. Dzięki technologii Smart Ambient można 

JBL Tour Pro+ TWS to prawdziwie 
bezprzewodowe słuchawki 
dokanałowe z redukcją hałasu
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zachować czujność poruszając się na 
zewnątrz lub wyraźnie usłyszeć znajomych 
i współpracowników za dotknięciem przy-
cisku lub za pośrednictwem aplikacji JBL.

Brzmienie JBL Pro to bogactwo, od moc-
nego basu po ekscytujące górne nuty. 
Najwyższa jakość dźwięku z dynamicz-
nym przetwornikiem JBL Tour Pro+ TWS 
6,8 mm. Ciekawym rozwiązaniem jest 
również etui ładowane bezprzewodowo 
w standardzie Qi.

Dzięki słuchawkom JBL Tour Pro+ TWS 
użytkownik może stworzyć idealny świat 
dźwiękowy, w którym w pełni skupi się 
na swoich zadaniach. Jeśli potrzebna jest 
cicha przestrzeń, technologia SilentNow 
dostarczy ją użytkownikowi. Dodatkowo 
automatyczne wyłączanie wyłącza słu-
chawki po wybranym czasie. Funkcja 
My Alarm pozwala uzyskać pomoc przy 
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budzeniu się, a funkcja Smart Audio & 
Video dostosowuje dźwięk i automatycz-
nie wstrzymuje słuchawki po ich zdjęciu. 
Wszystkimi tymi funkcjami steruje aplika-
cja My JBL Headphones, którą bezpłatnie 
można pobrać, by skonfigurować niestan-
dardowy korektor, włączyć adaptacyjną 
redukcję szumów, lub dostosować usta-
wienia kontroli dźwięków otoczenia.

Od momentu otwarcia etui Dual Connect 
rozpoczyna proces synchronizacji Blueto-
oth tworząc bardzo stabilne połączenie. 
Każda słuchawka łączy się niezależnie, 
więc można przypisać funkcje lewej lub 
prawej słuchawce i odbierać połączenia 
z jednej lub obu. Ponadto aktywacja pre-
ferowanego asystenta głosowego pozwala 
zarządzać używając tylko swojego głosu.
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


Limitowane Apple Watch 
International Collection 
Bands & Faces zaprezen-
towane

Czytaj dalej....

Unijny Certyfikat COVID już 
w aplikacji mObywatel

Czytaj dalej....

Premiera One UI Watch 
na MWC 2021

Czytaj dalej....
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Mark Gurman: Apple 
bada iPady z większymi 
wyświetlaczami

Czytaj dalej....

Xbox Cloud Gaming 
dostępne na iOS/iPadOS 
i w przeglądarce Safari 
z ponad 100 tytułami

Czytaj dalej....

iPhone 13 i Apple Watch 
Series 7 – kolejne 
doniesienia

Czytaj dalej....
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Apple wycofało ze 
sprzedaży peryferia 
w kolorze Space Gray

Czytaj dalej....

Microsoft zapowiedział 
Windows 11 oraz możliwość 
uruchamiania na nim 
aplikacji z Androida

Czytaj dalej....

Apple Watch 7, atrapy 
iPhone’ów 13 i informacje 
o iPhone’ach 2022

Czytaj dalej....
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Firma TCL postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas 
eventu, na którym można było obejrzeć mecz Polska – Hiszpania zapre-
zentowała telewizory z nowej serii C 2021.

Wspólne oglądanie meczu odbyło się w poznańskiej restauracji Ułan Bro-
war, a gościem specjalnym imprezy był nikt inny jak sam Krzysztof Pią-
tek. Krzysztof z powodu kontuzji niestety nie mógł czynnie uczestniczyć 
w rozgrywkach, ale za to dziarsko razem z nami kibicował. Mecz transmito-
wany był na najnowszych telewizorach TCL: C82, C72+ i C72. Nowa seria C 
dostępna jest z ekranami o przekątnych od 42 do 75 cali.

TCL C82 to najbardziej zaawansowany model serii. Wykonany jest w tech-
nologii 4K Mini-LED TV z QLED, ma na pokładzie Android TV i system 
audio firmy Onkyo. TCL Mini-LED to tysiące miniaturowych diod LED, 
które zapewniają niesamowitą jasność i bardziej realistyczną jakość HDR 
oraz gwarantują bardzo wysoki kontrast. Dzięki temu widzimy więcej 

Mecz Polska-Hiszpania 
na nowych telewizorach TCL
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szczegółów zarówno w ciemnych jak i bardzo jasnych obszarach, prze-
kłada się to na większą głębię i szczegółowość wyświetlanego obrazu, 
a także jego płynność. Dzięki 100 hertzowemu odświeżaniu możemy 
w pełni cieszyć się dynamicznymi scenami czy to w filmach akcji czy też 
w wydarzeniach sportowych.

W TCL C72+ i C72 zastosowano technologię 4K HDR PRO, która w połą-
czeniu z Quantum Dot zapewnia doskonałej jakości obraz z dokładnym 
odwzorowaniem kolorów i szczegółów. Model C72+ podobnie jak C82 ma 
100 hertzowe odświeżanie, co zapewnia płynność wyświetlanego obrazu. 
A system Onkyo z Dolby Atmos zapewni niesamowite wrażenia i reali-
styczny dźwięk przestrzenny.

Wszystkie telewizory z nowej serii C działają pod kontrolą systemu 
Android TV 11, a sterować nimi można za pomocą Google Assistant dzięki 
czemu wyszukanie ulubionego filmu na Netflixie staje się dziecinnie pro-
ste. Telewizory współpracują również z Alexą oraz Google Duo, dzięki 
czemu możemy wykonywać wysokiej jakości bezpłatne połączenia wideo. 
Oglądanie meczu na telewizorach tej serii było czystą przyjemnością.

Chciałabym przy okazji podziękować organizatorom i uczestnikom eventu 
za miło spędzony czas, a Krzysztofowi Piątkowi życzyć szybkiego powrotu 
do zdrowia i na murawę boiska.
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AirPods w służbie zdrowia

Czytaj dalej....

Philips Momentum 
– pierwszy na świecie 
monitor z certyfikatem 
Designed for Xbox

Czytaj dalej....

Produkcja iPhone’a 12 Mini 
zakończyła się podobno 
wcześniej, niż oczekiwano

Czytaj dalej....
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Bloomberg: Apple Watch 
Series 7 z cieńszymi 
ramkami wokół ekranu, 
Ultra Wideband oraz 
szybszym procesorem

Czytaj dalej....

Pracownicy Apple skarżą się 
na plany powrotu do 
biura w liście do Tima Cooka

Czytaj dalej....

Philips Hue z nową 
aplikacją

Czytaj dalej....
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Zmiany w prywatności 
AirTags + aplikacja na 
Androida w tym roku

Czytaj dalej....

Nowy głośnik SYMFONISK 
od Sonos dla IKEA

Czytaj dalej....
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S U B S K RY B UJ

Do zobaczenia 
na YouTube

S U B S K RY B UJ

https://www.youtube.com/user/imagazinepl


Jak co roku, podczas dnia inaugurującego WWDC21, Apple nie miało 
czasu pokazać wszystkiego. Zebrałem dla Was kilka ciekawych wątków 
z sesji deweloperskich.

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Prawie wszystko, czego nie powiedziano na scenie WWDC21 (część 1)  |  Krzysztof Kołacz

Prawie wszystko, czego 
nie powiedziano na scenie 
WWDC21 (część 1)
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watchOS 8

Poprawki Always-On Display
Nic mnie tak nie wkurza, jak fakt, że ekran Always-On w moim Apple 
Watch Series 6 nie jest do końca Always-On. To wina systemu watchOS 
8, który np. podczas ustawienia timera, na który chcę non stop („always”) 
spoglądać, przesłania sekundy i cały timer, gdy przechodzi w tryb „Always-
-On” – wyświetlając jedynie godzinę… Bez sensu i nie wiem, dlaczego ktoś 
wydał na to zgodę. Ale – watchOS przyniesie zmiany w tym temacie.

Po pierwsze dlatego, że system w końcu zacznie pokazywać uproszczoną 
wersję (w rozumieniu Apple to obecnie godzina) danej aplikacji, a prze-
stanie przesłaniać cały ekran rozmytym placeholderem z godziną. W wat-
chOS 8 Apple podejmuje znaczące kroki, aby rozwiązać ten problem także 
w aplikacjach firm trzecich.

Deweloperzy będą mieli dostęp do zupełnie nowego interfejsu Always-On 
API, który pomoże im określić, które obszary ich aplikacji wymagają częstych 
aktualizacji, a które pozostaną statyczne w trybie Always-On. Dzięki Apple!

One more thing: Mamy także nowy wygląd timerów w watchOS 8 – lepszy, 
bo kołowy.
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Niepublikowana tarcza „World Timer” zauważona podczas 
sesji WWDC 21
Jedna z sesji poświęconych zmianom w watchOS 8 ujawniła, że   istnieje 
inna, nowa tarcza, która nie została ogłoszona przez Apple i nazywa się 
„World Timer”.

Podczas sesji „Co nowego w UIKit?”, która przedstawia najnowsze aktuali-
zacje i ulepszenia struktury interfejsu użytkownika iOS i watchOS, Apple 
pokazuje w jednej z prezentacji zrzut ekranu aplikacji Watch.

Nowa tarcza „World Timer” pokazuje mapę świata ze strefami czasowymi 
dziesiątek miast na całym świecie. Jest to replika niektórych tradycyjnych 
modeli zegarków mechanicznych, które pokazują również strefy czasowe, 
podobnie jak zegarki GMT – co również zainspirowało Apple do stworzenia 
tej tarczy.

watchOS 8 beta 1 nie zawiera jeszcze tej tarczy, zatem prawdopodobnie 
inżynierowie Apple ciągle nad nią pracują. Powinna zostać dodana do 
nowego systemu w kolejnych betach.
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tvOS

Jak działa Spatial Audio z tvOS 15?
Chociaż nie przyciągnął takiej uwagi, jak iOS 15 i macOS Monterey, tvOS 
15 został również ogłoszony na WWDC 2021 z kilkoma nowymi funkcjami 
dla użytkowników Apple TV, w tym po raz pierwszy obsługą dźwięku prze-
strzennego z kompatybilnymi słuchawkami AirPods. Początkowo szczegóły 
były niejasne, ale firma w końcu wyjaśniła, jak ta funkcja będzie działać.

Dźwięk przestrzenny został po raz pierwszy wprowadzony w zeszłym roku 
w systemie iOS 14 dla użytkowników AirPods Pro i AirPods Max.
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W przypadku tvOS 15 (a także macOS Monterey) Apple pracował nad 
nowym sposobem włączenia tej funkcji. Apple powiedziało Engadget, że 
system analizuje teraz kierunek, w którym patrzy użytkownik, gdy zaczyna 
odtwarzać wideo, bazując na czujnikach ruchu wbudowanych w AirPods 
Pro i AirPods Max. Jeśli użytkownik wstanie i zacznie iść, system ponownie 
obliczy odpowiednie pozycje, aby dostosować dźwięk przestrzenny do 
sytuacji. Istna magia.

tvOS 15 ułatwia również podłączenie AirPods do Apple TV, ponieważ 
teraz rozpoznaje znajdujące się w pobliżu słuchawki i wyświetla okienko 
z pytaniem, czy chcesz je sparować z telewizorem. W Centrum sterowania 
systemu tvOS 15 znajduje się również nowy przełącznik, który umożliwia 
dostęp do ustawień słuchawek AirPods i innych zestawów słuchawkowych 
Bluetooth – bez konieczności otwierania aplikacji Ustawienia! W końcu.

tvOS 15 umożliwia logowanie do aplikacji za pomocą Face ID 
na iPhonie

Nowa funkcja wprowadzona w tvOS 15 ułatwi użytkownikom logowanie się 
do aplikacji tvOS przy użyciu Touch ID i Face ID.

W systemie tvOS 15 nowy widok logowania do systemu zapewnia użytkow-
nikom spójne środowisko logowania we wszystkich aplikacjach. W szcze-
gólności daje to użytkownikom możliwość logowania się do aplikacji tvOS 
za pomocą iPhone’a i iPada, wykorzystując Face ID lub Touch ID.
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Nowy ekran logowania tvOS pokazuje opcję „Zaloguj się za pomocą urzą-
dzenia Apple”. Gdy użytkownicy ją wybiorą, na znajdujących się w pobliżu 
urządzeniach (i zalogowanych do tego samego Apple ID i sieci Wi-Fi urzą-
dzeniach) pojawi się powiadomienie – używając informacji z pęku kluczy 
iCloud – aby umożliwić automatyczne zalogowanie. Nie musimy w końcu 
wpisywać danych!

Funkcja działa również przy autoryzacji zakupów.

Oczywiście deweloperzy dostali odpowiednie API, aby umożliwić w apli-
kacjach takich, jak Netflix czy HBO, podobny (magiczny) sposób logowania 
się na swoje konta.

macOS Monterey

Wymazanie komputera Mac bez konieczności ponownej 
instalacji systemu
MacOS Monterey Setup Assistant podążając śladami iPhone’a i iPada, 
dodaje platformie Mac opcję „wymaż całą zawartość i ustawienia”. Nowa 
opcja umożliwia usunięcie wszystkich danych użytkownika i wymaza-
nie aplikacji zainstalowanych przez niego na komputerach Mac – bez 
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konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego macOS! W końcu 
możemy mówić o pełnoprawnym przywróceniu do ustawień fabrycznych.

Ze strony funkcji macOS Monterey w witrynie Apple:

Usuń całą zawartość i ustawienia

Preferencje systemowe oferują teraz opcję usunięcia z systemu 
wszystkich danych użytkownika i aplikacji zainstalowanych przez 
niego, przy jednoczesnym zachowaniu aktualnie zainstalowanego 
systemu operacyjnego. Ponieważ pamięć masowa jest zawsze szy-
frowana w komputerach Mac z Apple Silicon lub chipem T2, system 
macOS może być natychmiast i bezpiecznie „wyczyszczony” poprzez 
usuniecie kluczy szyfrowania.

W wersji beta macOS 12 Monterey nową opcję znaleźć można, otwierając 
aplikację „Preferencje systemowe” i klikając opcję „Wymaż całą zawar-
tość i ustawienia” w menu rozwijanym. Aby kontynuować przywracanie 
ustawień fabrycznych komputera Mac, wymagane jest podanie hasła 
administratora.

macOS Monterey ze wsparciem dla trybu pełnoekranowego 
aplikacje z iOS i iPadOS
Wraz z wprowadzeniem macOS 11 Big Sur w zeszłym roku Apple umożliwiło 
uruchamianie aplikacji z iPhone’ów i iPadów na komputerach Mac z proce-
sorami Apple Silicon. Wraz z tegoroczną premierą systemu macOS 12 Mon-
terey Apple wprowadza kilka ulepszeń, aby poprawić działanie tego typu 
aplikacji w systemie macOS.

W sesji zatytułowanej „Jakość świetnych aplikacji na iPada i iPhone’a na 
komputerach Mac z M1” inżynier Apple, Nils Beck, omówił szereg zmian 
i najlepszych praktyk dotyczących optymalizacji aplikacji pod kątem kom-
puterów Mac z układami Apple Silicon. W szczególności obejmuje to kilka 
nowych funkcji w macOS Monterey.

Po pierwsze, aplikacje iOS/iPadOS obsługują teraz Apple Pay pod kontrolą 
macOS. Wcześniej, jeśli aplikacja obsługiwała Apple Pay na iPhonie lub 
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iPadzie, ta funkcja nie była dostępna podczas jej uruchamiania na kompu-
terze Mac. Nie wymaga to dodatkowej pracy po stronie programistów!

Po drugie, Apple wprowadza również ulepszenia w obrębie odtwarzania 
wideo w trybie pełnoekranowym dla aplikacji iOS/iPadOS uruchamianych 
na makach. Obecnie aplikacje dostały pełne wsparcie do pracy w trybie 
pełnoekranowych.

AVPlayerView i AVPlayerViewController mogą teraz automatycznie nagry-
wać wideo na pełnym ekranie za pomocą oddzielnego okna. Oznacza to, 
że nawet aplikacje, których okno jest ograniczone rozdzielczością i propor-
cjami ekranu, będą w pełni wykorzystywać ekran Maka. Programiści dostali 
także dwa dodatkowe interfejsy API (AVPlayerViewDelegate i AVPlay-
erViewControllerDelegate) pozwalające jeszcze bardziej personalizować 
zachowanie aplikacji iOS/iPadOS uruchamianych na macOS.

Aplikacje korzystające z tzw. struktur intencji, mogą oferować niestandar-
dowe skróty SiriKit w systemie macOS Monterey, które są teraz obsługi-
wane w przypadku aplikacji iOS/iPadOS. Inne ulepszenia obejmują obsługę 
HDR, gestów gładzika (Touch Alternatives) i wiele innych.
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Safari w systemach iOS 15 i macOS Monterey automatycznie uaktualnia 
połączenia internetowe do HTTPS

W systemach iOS 15, iPadOS 15 i macOS 12 Monterey Safari automatycz-
nie przekształca połączenia internetowe do protokołu HTTPS, jeśli są one 
ładowane tylko z HTTP (nie posiadają certyfikatu SSL).

iOS 15

Apple tymczasowo rozszerza pamięć masową iCloud w iOS 15 
w celu tworzenia kopii zapasowych danych i przesyłania ich 
na nowe urządzenie
Jedną z najważniejszych zmian w iCloud jest to, że jeśli macie mało miejsca 
w chmurze Apple, ale chcecie kupić nowe urządzenie i przenieść swoje 
dane – to firma ułatwia teraz ten proces! W systemie iOS 15 oferuje dodat-
kowe, tymczasowe zwiększenie pojemności iCloud.

Apple mówi, że nowa funkcja zapewni nam tyle miejsca, ile potrzebujemy 
na wykonanie tymczasowej kopii zapasowej przez okres do trzech tygodni, 
pozwalając użytkownikom przenieść swoje aplikacje, dane i ustawienia 
na nowe urządzenie za pomocą iCloud, nawet jeśli nie mają wykupionej 
wystarczającej ilości miejsca w nadgryzionej chmurze.

To więcej niż się spodziewałem po Apple w tej kwestii. Dzięki!
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Zdjęcia w iOS/iPadOS 15 pozwalają oznaczać osoby i miejsca 
i daty – jako niepożądane we wspomnieniach
Zdjęcia w iOS 15 wreszcie pozwolą użytkownikom oznaczać określone tematy, 
aby rzadziej pojawiały się we wspomnieniach, widżetach i nie tylko. Ta funk-
cja jest jedną z wielu nowych zmian, które pojawią się w Zdjęciach tej jesieni.

Stuknięcie ikony opcji (kółka z trzema kropkami w środku) na wybranym 
obrazie lub kolekcji obrazów, odkrywa nową akcję „Pokazuj rzadziej”. Po 
potwierdzeniu aplikacja Zdjęcia usunie zdjęcie z obszarów, w których 
jest obecnie polecane. Na przykład, jeśli zdjęcie jest polecane z powodu 
określonej daty, aplikacja Zdjęcia nauczy się, że nie będzie już wyróżniać 
zdjęć z tej daty (przydatne, np. jeśli nie chcemy przypomnień z przykrych 
momentów w naszym życiu). Działa to również w przypadku osób ziden-
tyfikowanych na zdjęciach, a także lokalizacji i świąt.

Nie ma jeszcze sposobu na cofnięcie decyzji o rzadszym wyświetlaniu 
określonego tematu w Zdjęciach, ale możemy zresetować sugerowane 
osoby i wspomnienia w ustawieniach aplikacji Zdjęcia.

iOS 15 umożliwia Siri wykonywanie poleceń przy zabloko-
wanym iPhonie, jeśli mamy włączoną funkcję „Odblokuj za 
pomocą Apple Watch”
iOS 14.5, który został udostępniony publicznie na początku tego roku, 
wprowadził ważną funkcję, która pozwala użytkownikom odblokowywać 
iPhone’a za pomocą Apple Watch zamiast Face ID podczas noszenia maski.
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Teraz z iOS 15 używa tej samej funkcji, aby umożliwić Siri działanie bez 
konieczności uwierzytelniania Face ID lub hasłem do systemu.

W poprzednich wersjach systemu iOS musimy uwierzytelnić się, gdy 
poprosimy Siri o takie czynności, jak zmiana ustawień telefonu, ale teraz 
nie będzie to już konieczne.

iOS 15 pozwala Twojej rodzinie uzyskać dostęp do naszych 
danych, jeśli umrzesz
iOS 15 wprowadza nowy program Digital Legacy, który umożliwia wskaza-
nie wybranych osób, jako zaufanych kontaktów; umożliwiając im dostęp do 
naszego konta Apple ID i danych osobowych w przypadku naszej śmierci.

Funkcja nie jest jeszcze dostępna publicznie, ale zmieni się to na jesieni. 
Digital Legacy pozwoli Twoim bliskim zarządzać naszymi danymi, aby uzy-
skać dostęp do kluczowych kont i rzeczy osobistych, takich jak zdjęcia, 
które w przeciwnym razie zostałyby utracone.

Oprócz programu Digital Legacy Apple pozwala również użytkowni-
kom wskazać kontakty, które pomogą nam w procedurze odzyskiwania 
konta Apple ID.

Nowa funkcja „filtrowania spamu SMS” w iOS 15 ograniczona 
tylko do Brazylii
Na stronie Apple wspomina, że  użytkownicy z Brazylii będą mieli teraz 
wbudowane filtrowanie SPAM-u w SMS-ach:
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Aplikacja Wiadomości zawiera inteligentne funkcje na urządzeniu, które 
filtrują niechciane wiadomości SMS, organizując je w folderach promocyj-
nych, transakcyjnych i śmieciowych, dzięki czemu skrzynka odbiorcza nie 
jest zaśmiecona.

Ale dlaczego ta funkcja jest ograniczona do Brazylii i Indii? Chociaż Apple 
nie wchodzi w szczegóły, powodem, dla którego ta funkcja jest dostępna 
wyłącznie dla użytkowników w tych krajach, jest to, że przewoźnicy i inne 
firmy często spamują tam klientów wiadomościami marketingowymi. Takie 
podmioty wykorzystują tam masowo mechanizm Class Zero SMS, który został 
stworzony, aby wysyłać użytkownikom ważne ostrzeżenia dotyczące katastrof 
pogodowych i podobnych rzeczy, ale jest używany tylko do spamowania.

iOS 15 przywraca stary selektor daty i czasu
Bardzo się z tego cieszę! iOS 14 wprowadził nowy selektor wybierania cyfr, 
który chyba nikomu nie przypadł do gustu. Teraz, w systemie iOS 15, Apple 
przywrócił starą metodę wybierania cyfr, ale z małym akcentem dla tych, 
którzy wolą ich wprowadzanie za pomocą klawiatury numerycznej:

Dotknięcie selektora wybierania uruchamia teraz klawiaturę numeryczną. 
Dobrze widzieć, że Apple wyciąga wnioski i słucha użytkowników.
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Pora na drugą część, obszernej serii poświęconej nowościom 
w oprogramowaniu Apple, które firma ogłosiła podczas WWDC21.

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Prawie wszystko, czego nie powiedziano na scenie WWDC21 (część 2)  |  Krzysztof Kołacz

Prawie wszystko, czego 
nie powiedziano na scenie 
WWDC21 (część 2)
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Hasła, w dzisiejszym rozumieniu, niebawem 
znikną
W nadchodzących latach hasła, jakie znamy, staną się przeszłością. Jed-
nak ta zmiana nie nastąpi z dnia na dzień i będzie wymagała wspólnego 
wysiłku wielu różnych stron, w tym największych gigantów techno-
logicznych. Na WWDC21 Apple ogłosiło, że   zmierza w kierunku bez-
pieczniejszego i łatwiejszego w użyciu uwierzytelniania bezhasłowego 
obsługiwanego przez WebAuthn i Face ID/Touch ID z podglądem haseł 
w pęku kluczy iCloud.

Klucze dostępu Apple w pęku kluczy iCloud są oparte na standardzie 
WebAuthn, który oferuje bezhasłową, opartą na danych biometrycznych, 
ponowną autoryzację oraz 2FA o niskim poziomie ryzyka i dużej odporno-
ści na phishing.

W sesji WWDC21 zatytułowanej „Move beyond passwords” Garrett David-
son z Apple omówił sposób działania WebAuthn w oparciu o parę kluczy: 
publicznego i prywatnego:

Jedną z największych zalet WebAuthn jest używanie par kluczy publicz-
nych/prywatnych. Jeśli dzisiaj sprawdzimy, jak działają hasła, to najpierw 
musimy zawsze wpisać swoje hasło. Następnie zwykle jest ono zaciemniane 
przez coś takiego jak haszowanie lub solenie, a zanonimizowany wynik jest 
wysyłany na serwer. Zatem zarówno Ty, jako użytkownik musisz pamiętać, 
aby nie zdradzić nikomu swojego hasła, jak i strona serwera musi dbać 
o to, aby nie doszło do wycieku lub odszyfrowania haseł w bazie.

Właśnie tego się pozbywamy. Dzięki parom kluczy publicznych / prywat-
nych zamiast hasła urządzenie tworzy taką właśnie parę. Jeden z tych klu-
czy jest publiczny; tak samo publiczny, jak Twoja nazwa użytkownika. Może 
być udostępniany każdemu i nie jest tajemnicą. Drugi klucz jest prywatny. 
Ten klucz jest tajny i jest chroniony przez Twoje urządzenie. Twoje urządze-
nie nigdy nie udostępnia tego klucza nikomu innemu, nawet serwerowi. 
Podczas tworzenia konta urządzenie generuje te dwa powiązane ze sobą 
klucze. Następnie udostępnia klucz publiczny serwerowi, a prywatny spo-
czywa w bezpiecznej enklawie, do której dostęp uzyskujesz tylko poprzez 
autentykakję biometryczną.
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Dzięki bezpieczeństwu WebAuthn oraz kompleksowemu szyfrowaniu pęku 
kluczy iCloud Apple twierdzi, że hasła będą bezpieczniejsze niż „większość 
dostępnych obecnie rozwiązań (w tym 2FA).”

W wykładzie podkreślono, że w branży technologicznej wciąż jest dużo 
pracy, aby to rozwiązanie działało na wszystkich urządzeniach – nie tylko 
Apple – ale ekscytujące jest to, że programiści mogą rozpocząć te prace 
przygotowawcze w systemie macOS Monterey i iOS 15. Mówiąc wprost, 
Apple po raz kolejny zamierza przetrzeć tory i w dużym stopniu zmienić 
pojęcie prywatności na świecie.

Apple zablokuje piksele śledzące w wiadomo-
ściach e-mail
Śledzenie otwieralności wiadomości e-mail i tego, czy odbiorca je prze-
czytał, jest czymś, na czym polega marketing wielu firm i reklamodawców, 
a ponadto istnieją klienci poczty e-mail, których zadaniem jest informo-
wanie użytkowników, kiedy wysłane przez nich wiadomości e-mail zostały 
otwarte. Apple nie pozwoli na takie działania w swoich systemach, które 
zadebiutują na jesieni tego roku.
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Większość tego typu śledzenia odbywa się dzięki tzw. „pikselom śledzą-
cym”, które ładują się podczas przeglądania wiadomości e-mail. Niektóre 
mechanizmy działania są jeszcze bardziej podstępne. Piksele śledzące 
to ukryta grafika, której możesz nie widzieć w wiadomości e-mail, ale 
Twój klient poczty ładuje ją, umożliwiając nadawcom zbieranie od Ciebie 
danych. Nadawcy widzą, że otworzyłeś wiadomość e-mail i uzyskują inne 
informacje, takie jak Twój adres IP.

Wraz z systemami iOS 15/iPadOS 15 i macOS Monterey Apple położy kres 
śledzeniu poczty e-mail dzięki nowemu pakietowi funkcji ochrony prywat-
ności poczty.

Ochrona prywatności poczty nie będzie domyślnie włączona, ale Apple 
podświetli ją jako opcję podczas uaktualniania do iOS 15 / iPadOS 15 lub 
macOS 12. Funkcję tę będziemy mogli także włączyć ręcznie, kierując się do 
Ustawień  Poczty i wybierając w „Ochrona prywatności”, a następnie włącz 
„Chroń aktywność poczty”. W  macOS Monterey  odpowiednie ustawienie 
zjedziemy w preferencjach aplikacji Mail.

Po włączeniu system ukryje nasz adres IP i załaduje całą zdalną zawar-
tość w tle, przekierowując ją przez wiele usług proxy i losowo przypisując 
adresy IP. Ta usługa będzie wsparta szeregiem innych w ramach iCloud+, 
czyli Private Relay.

Nadawcy wiadomości e-mail nadal będą mogli monitorować zachowanie 
odbiorców za pomocą śledzonych linków. Zapewne do czasu.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez The Wall Street Journal, 
plany Apple dotyczące zmian w kontekście prywatności poczty już teraz 
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niepokoją reklamodawców. Alex Austin, dyrektor generalny firmy zajmują-
cej się pomiarami reklam, powiedział, że Private Relay może być „znacznie 
bardziej szkodliwy dla ekosystemu reklamowego niż środki App Tracking 
Transparency wdrożone na początku tego roku.

Nowy AirPrint
Zmiany w AirPrint dotyczą panelu ustawień wydruku. Teraz posiada on 
znacznie więcej opcji oraz podgląd na iPadOS, niemal identyczny wzglę-
dem tego, który widzimy od dawna w systemie macOS.

Lokalizacje na żywo
Kolejną nową funkcją jest obsługa przeglądania na żywo lokalizacji zna-
jomych i rodziny w aplikacji Find My. W przeszłości lokalizacja znajomych 
i rodziny aktualizowała się tylko okresowo (a taką aktualizację można było 
wymusić wybierając daną osobę z listy i przechodząc do widoku szczegó-
łów jej lokalizacji). iOS 15 i iPadOS 15 przenoszą to na wyższy poziom dzięki 
nowej funkcji lokalizacji na żywo.

Sterowanie Siri HomeKit w określonych godzinach
Siri otrzyma aktualizację umożliwiającą sterowanie akcesoriami HomeKit 
o określonej porze dnia. Na przykład, będziemy mogli powiedzieć „Hej Siri, 
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włącz światła o 6 rano”, zamiast konfigurować automatyzację ręcznie.  
Bardzo mnie ta zmiana cieszy!

iCloud Mail w wersji przeglądarkowej z przepro-
jektowanym interfejsem
Apple wprowadza również nowe funkcje do swoich aplikacji przeglądarko-
wych. Internetowa wersja iCloud Mail otrzyma przeprojektowany interfejs, 
który jest obecnie dostępny w wersji beta.

Wchodząc na stronę iCloud beta, użytkownicy znajdą odświeżoną wersję 
aplikacji Mail. Nowy projekt wyglądem bardziej przypomina obecną aplika-
cji Mail. Otrzymała również nowy panel tworzenia wiadomości, który teraz 
pojawia się w tym samym oknie, podczas gdy stary wyświetlał się w osob-
nym. Przypuszczam, że produkcyjna wersja nowego iCloud Mail wyjdzie 
z wersji beta dopiero w przyszłym roku. Nie spodziewam się, że nastąpi to 
na równi z debiutem nowych systemów operacyjnych, na jesieni tego roku.

TEMAT NUMERU 52

https://beta.icloud.com/
https://beta.icloud.com/


Zdjęcia w iOS/iPadOS 15 informują, z których 
aplikacji zapisano obrazy
Zdjęcia dostały m.in. możliwość przeglądania danych EXIF. Ta funkcja jest 
dostępna za pośrednictwem nowego przycisku „Informacje”, który wyświe-
tla również pole podpisu dla wybranego zdjęcia, lokalizację, w której zdję-
cie zostało zrobione, oraz wszelkie dostępne informacje.

Oprócz powyższego dostajemy również informacje o tym, z której aplikacji 
na naszym urządzeniu obraz został zapisany, o ile nie został zrobiony za 
pomocą aparatu. Na przykład w powyższym przykładzie widać, że obrazek 
został zapisany z Internetu przez Safari.

Vivek Bhardwaj z Apple szczegółowo omawia Short-
cuts dla macOS w podcaście „Mac Power Users”
W wywiadzie Bhardwaj, który pracuje w Apple w dziale marketingu pro-
duktów iOS, iPadOS i macOS, wyjaśnił, dlaczego w tym roku Apple zdecy-
dowało się oficjalnie wprowadzić Shortcuts na macOS:

„Pracowaliśmy nad tym od jakiegoś czasu. Kiedy po raz pierwszy uru-
chomiliśmy skróty, wprowadzenie ich na iPhone’a i iPada było potężne, 
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była to świetna okazja dla nas wszystkich, aby uzyskać świetne opinie. 
Są to urządzenia, które nosisz ze sobą wszędzie, a automatyzacja na 
tych platformach tak naprawdę nie istniała przed Skrótami. Była to 
więc świetna okazja, aby ją przetestować, wprowadzić i ściśle współ-
pracować z ekosystemem programistów, aby podekscytować ich róż-
nymi skrótami, które mogą zbudować. A potem naprawdę przynieś go 
do domu na Maca.

Myślę, że wiele się nauczyliśmy, zebraliśmy wiele informacji zwrotnych 
i teraz budujemy na tym naprawdę, bardzo mocnym fundamencie. 
Dlatego uważamy, że nadszedł właściwy czas, aby naprawdę wprowa-
dzić skróty na komputery Mac”.

Więcej posłuchacie we wspomnianym w odcinku:

Craig Federighi i Greg Joswiak rozmawiają o iPa-
dOS 15, macOS Monterey, prywatności, Shortcuts 
na macOS i nie tylko
Zgodnie z tradycją, szefowie Apple, Craig Federighi i Greg Joswiak, dołączyli 
do Johna Grubera z Daring Fireball w odcinku podcastu „The Talk Show”, 
aby omówić najważniejsze nowości od Apple.

Rozmowa jest genialna i gorąco ją Wam polecam. Panowie rozmawiają 
w niej o wszystkich, wcześniej wzmiankowanych w tym wpisie, nowościach:
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Pliki na iPadOS 15 ma teraz pasek postępu i czę-
ściową obsługę NTFS
Mówił o tym przed tygodniem Wojtek, w swojej wideo recenzji iPadOS 
15. Warto jednak podkreślić, że aplikacja Pliki w iPadOS 15 – w końcu (po 
12 latach! [przyp. red. Od debiutu iOS, a nie od debiutu aplikacji Pliki.]) 
– otrzymała pasek postępu, który pokazuje się np. przy kopiowaniu 
plików. Dokładnie tak, jak w macOS (i każdym innym systemie operacyj-
nym) od dekad.
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Jeśli podłączymy natomiast pamięć USB sformatowaną w systemie plików 
NTFS do iPada, to teraz można odczytać jej zawartość w Plikach. Warto 
zauważyć, że jest to tylko częściowe wsparcie, podobnie jak na Macu, bez 
możliwości dodawania plików do pamięci USB. Mimo to jest to lepsze niż 
niemożność zobaczenia plików na dyskach sformatowanych pod NTFS, 
w iPadOS 14. Być może wraz z kolejnymi wersjami beta nowych systemów, 
ulegnie to jeszcze zmienie.

Tych funkcji iOS 15 nie użyjecie na iPhonie star-
szym niż XS
Podczas gdy iOS 15 obsługuje iPhone’y aż do iPhone’a 6S, istnieją pewne 
funkcje dostępne wyłącznie dla iPhone’a XS lub nowszego. Oto one:
• Spatial Audio w FaceTime,
• Portrait Mode w FaceTime,
• Interaktywny globus w Mapach,
• Immersive walking directions w Mapach,
• Live Text w Zdjęciach,
• Visual Look Up,
• Nowe, animowane tła w aplikacji Pogoda,
• Obsługa dyktowania i Siri wyłącznie na urządzeniu (bez konieczności 

posiadania dostępu do internetu)
• Klucze (do domu lub pokoju hotelowego) w Wallet.
• Ale to nie wszystko – niestety.

Istnieją też takie funkcje, które Apple udostępni 
tylko iPhone’om 12 i 13
• Zdjęcia panoramiczne
• Udoskonalona łączność 5G

Użytkownicy iPhone’ów 7 nie dostaną
• Walking Steadiness

Posiadacze 6S nie otrzymają
• Spatial Audio podążającego za ruchami głowyi wszystkich powyższych 

funkcji.
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Pora na kolejny przegląd nowości, tych mniejszych i większych, 
które kryją się w butach nowych systemów Apple. Ich debiut, dla 
przypomnienia, planowany jest na jesień tego roku.

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Prawie wszystko, czego nie powiedziano na scenie WWDC21 (część 3)  |  Krzysztof Kołacz

Prawie wszystko, czego 
nie powiedziano na scenie 
WWDC21 (część 3)
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iOS 15 zawiera ponad 300 nowych funkcji
9to5mac przygotował przegląd ponad 300 (!) nowości, które kryje w sobie 
pierwsza wersja beta systemu iOS 15. Jeśli macie (uwaga!) dwie godziny, 
warto obejrzeć. Pełną listę funkcji znajdziecie tutaj, a sam film posiada 
dobrze zrobione rozdziały.

AirPlay dla macOS kompatybilne tylko z wybra-
nymi modelami urządzeń
AirPlay dla macOS to jedna z nowości, które Apple zaprezentowało pod-
czas tegorocznego WWDC21. Usługa pozwoli wykorzystywać głośniki 
komputerów Mac, jako zewnętrzne źródło dźwięku dla iPhone’a, iPada lub 
dowolnego innego urządzenia, wspierającego AirPlay.

Funkcja ta będzie działała tylko z wybranym i modelami komputerów Mac, 
pracujących (obowiązkowo) pod kontrolą macOS 12 Monterey:
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• MacBook Pro (2018 lub nowszy)
• MacBook Air (2018 lub nowszy)
• iMac (2019 lub nowszy)
• iMac Pro (2017)
• Mac mini (2020 lub nowszy)
• Mac Pro (2019)

Które funkcje Siri zadziałają lokalnie na urządze-
niu (bez Internetu)
Nie wszystko złoto, co się świeci, jak to mawiają.

Co działa z Siri offline w iOS 15?
• Otwieranie aplikacji
• Kontrolowanie ustawień systemowych, takich jak tryb ciemny/jasny, gło-

śność, funkcje ułatwień dostępu, tryb samolotowy, tryb niskiego zużycia 
energii itp.

• Ustawianie i zmiana timerów i alarmów
• Odtwarzanie następnego lub poprzedniego utworu w aplikacji Muzyka

Co nie działa z Siri offline w iOS 15?
• Wszelkie prośby, które wymagają stale aktualizowanych informacji, 

takich jak: Pogoda, HomeKit, Przypomnienia, Kalendarz itp. – nie do 
wiary drogie Apple…

• Bardziej konkretne działania w ramach konkretnej aplikacji
• Wiadomości, FaceTime, rozmowy telefoniczne, odtwarzanie muzyki lub 

podcastów — nawet pobranych treści do trybu offline – nie do wiary 
po raz drugi…
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Jak zaprosić użytkowników Androida do roz-
mowy w nowym FaceTime?
W systemach iOS 15 i iPadOS 15 możemy umożliwić każdemu, nawet jeśli 
nie ma urządzenia Apple, dołączenie do rozmowy FaceTime, tworząc łącze 
do rozmowy, które potem udostępniamy w dowolnym miejscu.

Korzystając z tej nowej funkcji łącza, znajomi i członkowie rodziny, któ-
rzy nie mają konta Apple, mogą zalogować się do rozmowy FaceTime za 
pomocą przeglądarki internetowej otwartej na dowolnym urządzeniu 
innym niż Apple, niezależnie od tego, czy jest to komputer z systemem 
Windows, czy telefon z systemem Android.
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Jak korzystać z dźwięków tła w nowych 
systemach?
iOS/iPadOS 15 posiadają kilka nowych funkcji ułatwień dostępu. Jedną 
z najciekawszych są zapowiadane jakiś czas temu, dźwięki tła, które mają 
pomóc nam zachować koncentrację i spokój.

Dla przykładu dźwięki tła imitujące wodę obejmują zrównoważony, jasny 
i ciemny szum, a także naturalne dźwięki, takie jak ocean, deszcz czy stru-

mień. Je wszystkie można ustawić 
tak, aby odtwarzały się w tle, w celu 
zamaskowania niechcianych dźwięów 
otoczenia.

Aby włączyć dźwięki tła musimy kolejno:
• Uruchomić aplikację Ustawienia
• Wybrać dalej panel Dostępność
• W sekcji „Słuch” wybrać Audio/

wideo
• Potem „Dźwięki tła”
• Włączamy przełącznik
• Wybieramy interesujący nas dźwięk
• Wybieramy odpowiedni dla nas tryb
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Co ważne, iPhone lub iPad będą musiały pobrać poszczególne efekty 
dźwiękowe, gdy będziemy je odtwarzać po raz pierwszy, więc warto upew-
nić się, że mamy połączenie z Internetem.

Ustawienia dostępności dla poszczególnych aplikacji
Nowa opcja Centrum Sterowania, która pozwala ustawić rozmiar tekstu dla 
poszczególnych aplikacji. Ale na tym nie kończą się ustawienia ułatwień 
dostępu dla poszczególnych aplikacji.

TEMAT NUMERU 62



Indywidualne dostosowania aplikacji obejmują również korekty pogrubie-
nia tekstu, kształtów przycisków, przełączników, przezroczystości, kontra-
stu, koloru, ruchu i nie tylko, co pozwala skutecznie przemodelować wiele 
elementów aplikacji, które są szczególnie uciążliwe w użyciu.

Mały widżet kalendarza
Irytujący dla wielu użytkowników iOS 14, kwadratowy widżet Kalendarza 
pokazuje tylko bieżący dzień i wszelkie wydarzenia w nim występujące, 
a nie pełny miesiąc kalendarzowy, który można wyświetlić tylko w więk-
szym widżecie 2×4.

To jednak się zmieni. Nowy widżet kalendarza 2×2 (po lewej) w porównaniu 
z oryginalnym widżetem 2×2 w iOS 14, wygląda tak, jak powinien był wyglą-
dać od początku,

Ulepszone sugestie Siri
Apple nadal ciężko pracuje, aby ulepszyć Siri, a w iOS/iPad 15 przynoszą 
w tym obszarze naprawdę dużo zmian. Głównie dzięki obsłudze Siri na 
urządzeniu (nie będzie wymagane już połączenie z Siecią), ale nie tylko.

Użytkownik Reedita po prostu życzył komuś w swoich kontaktach wszyst-
kiego najlepszego podczas rozmowy w Wiadomościach, co spowodowało 
wyświetlenie powiadomienia i  opcji zaktualizowania tej karty kontaktowej 
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o datę urodzenia. Jest to podobne do istniejącej sugestii, aby dodać kogoś 
do kontaktów. Mała zmiana, a cieszy.

Niestandardowa częstotliwość podsumowań 
powiadomień
W iOS/iPadOS 15 powiadomienia zostały przeprojektowane, a Apple 
dodało również interesującą opcję pozwalającą na wyświetlanie tylko 
podsumowania najważniejszych spośród nich. Podsumowanie powia-
domień, które wykorzystuje uczenie maszynowe na urządzeniu do 
automatycznego wybierania powiadomień na podstawie priorytetu, 
możemy personalizować.

Możesz wybrać aplikacje uwzględnione w tych podsumowaniach, które 
są wyświetlane na ekranie blokady w wybranym przez nas czasie, musimy 
udać się do ustawień tej funkcji. Na przykład możemy zdecydować się na 
dostarczenie podsumowań podczas przerwy na lunch, po kolacji lub przed 
snem. Nie mogę doczekać się czasów, w których wprowadzony przez Apple 
tryb Focus, wsparty nowym systemem powiadomień i możliwościami 
Shortcuts na wszystkich platformach, rozwiążą jakieś 75% moich proble-
mów z personalizacją urządzeń.
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tvOS 15 to niewielka aktualizacja, ale wprowadza 
do Apple TV dwie ważne funkcje

Dźwięk przestrzenny i lepsza integracja z AirPods
Dźwięk przestrzenny to funkcja wprowadzona w iOS 14. Wykorzystuje 
czujniki AirPods do wykrywania ruchów głowy, a następnie kieruje dźwięk 
w lewo lub w prawo, tworząc wrażenie dźwięku 360 stopni. Dzięki tvOS 15 
dźwięk przestrzenny na AirPods w końcu trafi do Apple TV.

Apple musiał zmienić sposób działania Spatial Audio na Apple TV, ponie-
waż użytkownik będzie patrzył na telewizor, a nie na urządzenie. System 
wykrywa teraz pozycję głowy użytkownika po podłączeniu AirPods i blo-
kuje ją, dopóki użytkownik nie wstanie i nie zacznie chodzić. Pierwsze testy 
pokazują, że działa to zaskakująco dobrze.
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HomePod mini jako domyślny głośnik
W zeszłym roku, w tvOS 14, Apple dodało opcję ustawienia pary HomePo-
dów jako domyślnego wyjścia audio dla Apple TV. Nawet po pojawieniu 
się HomePod mini w październiku, ta opcja nigdy nie była dostępna dla 
HomePoda mini. Na szczęście tvOS 15 pozwoli użytkownikom ustawić parę 
HomePodów mini jako domyślne wyjście audio dla Apple TV.

To zupełnie nie dziwi, bowiem HomePod mini to jedyny, sprzedawany 
obecnie przez Apple smart głośnik.

Nowe uniwersalne skróty klawiaturowe iPada

Jason Snell, na łamach Six Colors, wspomniał o jednej z najciekawszych 
nowości w systemie iPadOS 15 związanych z klawiaturą:
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W iPadOS 14, jeśli przytrzymasz klawisz Command, zobaczysz listę 
skrótów klawiaturowych dla danej aplikacji. W iPadOS 15 widok ten 
został rozszerzony, aby stać się bardziej podobnym do paska menu 
– nie tylko wyświetlając teraz skróty klawiaturowe, ale dając możliwość 
wyświetlenia listy wszystkich poleceń w aplikacji i wykonania dowol-
nego z nich. Co ciekawe, aplikacje na iPada, które wspierają obsługę 
paska menu na komputerach Mac (w swojej wersji Catalyst), dostaną 
tę funkcję z automatu. To kolejny sposób, w jaki Mac i iPad wymieniają 
się funkcjami i uzupełniają się nawzajem.

Więcej na ten temat przeczytacie u Jasona.

Jak działa aplikacja Mindfulness na Apple Watch 
w systemie watchOS 8
Apple kładzie większy nacisk na zdrowie psychiczne dzięki watchOS 8, iOS/
iPadOS 15 i reszcie nadchodzącego oprogramowania. W przypadku Apple 
Watch pojawiła się nowa aplikacja „Mindfulness”, zastępując aplikację 
„Breathe”, która zadebiutował w watchOS 7. Apple może również planować 
wprowadzenie medytacji dźwiękowych. Nowa aplikacja „Mindfulness” jest 
dostępna wraz z nowym trybem Focus, który działa na iPhonie, iPadzie, 
Apple Watch i Macu.

„Mindfulness” w watchOS 8 zaczyna się od zachęty do skupienia myśli i uwagi.
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Pod koniec sesji zobaczymy podsumowanie swoich „Uważnych minut” 
w ciągu dnia, tętno podczas sesji, a na górze wiadomość „Zabierz ze sobą 
to uczucie relaksu”.

Oto kilka innych przykładów podpowiedzi używanych przez Apple dla 
akcji Reflect:

Apple dodało również sekcję „Mindfulness” do strony podsumowanie 
w aplikacji Fitness w iOS 15. Na razie nie ma sposobu na ukrycie tej sekcji 
dla tych, którzy jej tam nie chcą.
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Funkcja Breathe działa tak samo w nowej aplikacji Mindfulness jak działała 
dawniej, ale ma nowy wygląd z tym samym, nowym, interfejsem użytkow-
nika, co Reflect.

Określona nazwa sieci może całkowicie wyłączyć Wi-Fi
Na koniec zabawny błąd, który znalazł ostatnio badacz bezpieczeństwa 
Carl Schou. Odkrył, że starannie spreparowana nazwa sieci powoduje błąd 
w stosie sieciowym iOS i może całkowicie wyłączyć zdolność iPhone’a do 
łączenia się z siecią Wi-Fi.

Na Twitterze Carl Schou wykazał, że po dołączeniu do sieci Wi-Fi o okre-
ślonej nazwie („%p%s%s%s%s%n”) wszystkie funkcje Wi-Fi na iPhonie były 
od tego momentu wyłączone.

Błąd nie wydaje się trwale uszkadzać sprzętu. Jednak po jego wystąpieniu, 
jedynym ratunkiem jest zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych i ich 
konfiguracja od nowa.

Uwaga! Błąd występuje we wszystkich wersjach systemu iOS i iPadOS.
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Pierwsza deweloperska beta wylądowała zaraz po WWDC 2021, 
zgodnie z oczekiwaniami, a w niej otrzymaliśmy sporo bardzo ważnych 
nowości, ale też zabrakło paru rzeczy, których domagamy się od lat.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iOS 15 i iPadOS 15 (oraz macOS 12 Monterey) - przegląd nowości  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

iOS 15 i iPadOS 15 (oraz macOS 12 
Monterey) - przegląd nowości
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Apple ma w zwyczaju prezentować tylko kilka najważniejszych funkcji 
w swoich systemach operacyjnych podczas keynote’ów, ale jak to 
zwykle bywa, nowości jest znacznie więcej, a część z nich została 
całkowicie ukryta.

15 ukrytych funkcji 
w iOS 15 beta 1 (iPhone i iPad)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

15 ukrytych funkcji w iOS 15 beta 1 (iPhone i iPad)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Miałem przyjemność usiąść z Dominikiem i Tomkiem, aby 
porozmawiać na temat tego, co zobaczyliśmy, odczuliśmy 
i pomyśleliśmy. Wrażenia są świeże, nagrane zaraz po zakończeniu się 
otwierającego keynote’a na WWDC 2021.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nadgryzieni 315: (Live) WWDC 2021  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Nadgryzieni 315: 
(Live) WWDC 2021
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Czerwiec nad Bałtykiem to tradycyjnie miesiąc wypoczynku emerytów 
i rodziców dzieci do 6 lat. Także i my, jako rodzice dwulatka, zaplanowaliśmy 
wakacje w tym rejonie, w tym czasie. Oczywiście wakacje na rowerach, bez 
samochodu, to zawsze wyzwanie, szczególnie z takim młodym człowiekiem. 
Znakomitą pomocą w tym przedsięwzięciu były sprzęty firmy Thule: sakwy 
rowerowe, bagażnik i, last but not least, przyczepka Charriot Sport. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Z Thule nad Bałtykiem na rowerach  |  Ania Gabryś i Napoleon Bryl

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Z Thule nad Bałtykiem 
na rowerach
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Być może pamiętacie, że na przełomie lutego 
i marca przejechaliśmy całą Polskę samocho-
dem z rowerami na dachu, by spędzić trochę 
czasu nad Bałtykiem. Tym razem, jadąc w tym 
samym kierunku, podnieśliśmy poprzeczkę 
wyżej: postanowiliśmy pojechać nad Bałtyk 
tylko z rowerami, z dwulatkiem, bez samo-
chodu. Udowadniamy tym samym, że bez 
auta można z powodzeniem żyć nie tylko 
w wielkim mieście, ale także wybierać się 
na całkiem fajne wakacje. Taka wyprawa to 
jednak wyzwanie logistyczne na wielu płasz-
czyznach – planowanie z wyprzedzeniem, by 
kupić bilety PKP na miejsca z rowerami, a jed-
nocześnie na poziomie podstawowym umie-
jętne zapakowanie rzeczy oraz zapewnienie 
wygodnego i bezpiecznego środka transportu 
dla młodego człowieka. 

Od tego właśnie zacznę, przyczepka Char-
riot Sport firmy Thule to mercedes na rynku 
przyczepek rowerowych dla dzieci. Co ja 
piszę, żaden mercedes. To porsche i jeep 
w jednym. Szybkie i terenowe. Już opisywali-
śmy, jak wygląda jazda z przyczepką rowe-
rową, gdy zaczynaliśmy tę przygodę, dzisiaj, 
dwa lata później, zasady pozostają te same. 
Jednak ten model, w porównaniu z opisywa-
nym wtedy, ma swoje zalety, które trudno 
przecenić na nadbałtyckich, wymagających 
niekiedy trasach. Piasek nawiany z wydm na 
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Eurovelo 10/14, wyboje na szutrowych drogach, brak cienia, czyli tzw. patel-
nia na wielu odcinkach, pole minowe, na których szyszki strzelają spod 
kół… Charriot Sport radzi sobie z tymi przeszkodami znakomicie. Przede 
wszystkim swoją funkcję spełnia znakomita amortyzacja, którą można 
regulować w zależności od łącznej wagi dziecka i ciężaru przewożonych 
bagaży (wałówka, zabawki, mokre stroje kąpielowe mogą ważyć swoje!). 
Ze współczuciem patrzyliśmy na mijane przez nas bardzo często marke-
towe przyczepki z lokalnych wypożyczalni, w których brak amortyzacji 
bądź jest szczątkowa. Wyobraźcie sobie wrzucić najcenniejszego człowieka 
w Waszym życiu, dziecko, nierzadko maleńkie, do taczek i przeturgać je po 
nadmorskich wertepach. Raz – OK, ale codziennie, kilka godzin dziennie? 
Nie ma mojej zgody. 

Przyczepka Charriot Sport firmy Thule to mercedes na rynku 

przyczepek rowerowych dla dzieci. Co ja piszę, żaden merce-

des. To porsche i jeep w jednym. Szybkie i terenowe.
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Drugim elementem wyróżniającym tę akurat przyczepkę, najwyższy, 
najbardziej „wypasiony” model przyczepek rowerowych Thule, są zdej-
mowane boczne szybki. Po ich demontażu (szybka sprawa, dwa zamki 
błyskawiczne i gotowe) po bokach mamy moskitierę, zabezpieczającą 
pasażera (bądź pasażerów – te przyczepki występują także w wersji „dwu-
dzietnej”). A to oznacza przewiew. Znowu: trudno mi wyobrazić sobie 
zamknięcie dziecka w plastikowej budce, co z tego, że zacienionej, bo prze-
cież pozbawionej wentylacji. 

Trzecim rozwiązaniem oferowanym w tej wersji przyczepek przez Thule 
jest odchylany tył, co pozwala dziecku komfortowo spać w czasie jazdy 
lub na postoju. Korzystaliśmy z tej opcji bardzo często, także na plaży, o ile 
nie było zbyt dużego upału. W takim rydwanie młody człowiek jedzie jak 
orientalny władca w triumfalnym pochodzie. 

Drugim elementem wyróżniającym tę akurat przyczepkę, 

najwyższy, najbardziej „wypasiony” model przyczepek rowero-

wych Thule, są zdejmowane boczne szybki.
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Choć przyczepki rowerowe stają się coraz popularniejsze, to ciągle budzą 
spore zainteresowanie. Chętnie zatrzymujemy się, gdy ktoś nas zagadnie, 
wyjaśniamy, informujemy. Na część pytań będziemy starać się odpowiadać 
na naszym profilu facebookowym Rowerem z dzieckiem. Jazda rowerem 
z przyczepką to tylko jeden z wątków, które tam poruszamy; wożenie 
dzieci w rowerach cargo i w fotelikach rowerowych uzupełniają treści. 
Zapraszamy, jeśli macie pytania – kiedy zacząć wozić dziecko rowerem, 
jakie opcje są bezpieczne, co wybrać, jak kompletować sprzęt, itd.

Wyjazd z dzieckiem na wakacje to jednak nie tylko zapewnienie bezpiecz-
nego transportu dla samego dziecka, ale także zapakowanie wszystkiego, 
co niezbędne i wygodne przewiezienie bagaży na rowerze już obciążonym 
tym słodkim ciężarem. Wybraliśmy uniwersalny bagażnik Thule Tour Rack 
z ramkami i sakwy rowerowe w największym rozmiarze – 25 l. Poszukiwali-
śmy rozwiązania przede wszystkim lekkiego – co oczywiste, by nie dociążać 
cyklisty – ale i eleganckiego, a zarazem prostego w montażu i obsłudze. 
Bagażnik Thule nie wymaga przykręcania do roweru i żadnych otworów 
montażowych na ramie. Trzyma się jej czterema obejmami zaciskowymi. 
Dzięki temu pasuje do większości rowerów, można go montować z tyłu 
i z przodu roweru, na widelcu. Z jednym zastrzeżeniem: nie należy go 
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zakładać na ramie czy na widelcu carbonowym, takie elementy nie są przy-
stosowane do ściskania. Obejmy są zabezpieczone gumowymi podkładkami, 
więc rama jest bezpieczna i nie będzie porysowana. Bagażnik jest bardzo 
łatwo demontowalny, wystarczy poluzować obejmy. W naszym przypadku 
ma to duże znaczenie – Gravel zabrany na wakacje zazwyczaj służy do szyb-
kich wyjazdów do lasu, gdzie bagażnik i sakwy są zbędne i przeszkadzają. 

Sakwy Thule Shield Pannier występują w trzech pojemnościach: małe, 
o pojemności 13 l, są przeznaczone na przedni bagażnik, duże – 25 l – na 
tylny bagażnik, obydwa typy dostępne w parach, i miejska sakwa z kie-
szenią na laptopa o pojemności 17 l, do kupienia pojedynczo. Na wyjazd 
z dzieckiem jedyną sensowną opcją była para największych, 25 l. Ze 
względu na problemy z dostępnością wersji w ciemnych kolorach (wystę-
pują jeszcze w czerni i granacie) dostaliśmy żółte (ale naprawdę, niemal 
jarząco żółte!). Cóż, trudno się mówi, trzeba było zamawiać z większym 
wyprzedzeniem. Kolor, który w pierwszej chwili wydawał się nie najlep-
szym wyborem, w praktyce się sprawdził. Po pierwsze, dwie żółte sakwy 
ze srebrnymi odblaskami znacznie zwiększają widoczność roweru na 
drodze. Po drugie, w upale, nawet na plaży w pełnym słońcu, nie nagrze-
wają się tak bardzo, jak ciemne. Jedyną wadą tego koloru jest to, że przy-
ciąga owady. Wieczorem roiło się na nim od komarów, muszek i innych 
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latających atrakcji wakacyjnych. Ma to też dobre strony: najwyraźniej żółte 
sakwy przyciągają całe towarzystwo, nas zostawiając w spokoju. Wykonane 
z gumopodobnego grubego materiału z zawijanym systemem zamykania 
mają klasę wodoodporności IPX4, zatem żaden deszcz nam niestraszny. 
Regulowany system mocowania pozwala na dopasowanie do większo-
ści bagażników oraz szybki montaż/demontaż. W zestawie jest pasek na 
ramię, ułatwiający przenoszenie po odpięciu, musimy tylko pamiętać, żeby 
nosić sakwę zaczepami na zewnątrz i uważać, żeby o nic jej nie zaczepić. 
Modele wyprawowe nie mają chowanych zaczepów tak jak wersje miejskie. 

Wyprawę uznajemy za udaną, wręcz znakomitą. Zestaw Thule: bagażnik 
rowerowy Tour Rack, sakwy Shield Pannier i przyczepka Charriot Sport 
spełniły postawione przed nimi zadania. Uzupełniliśmy je krótkim wypa-
dem po drodze nad morze na kajaki, gdy na wypożyczonym samochodzie 
postawiliśmy na chwilę nasze rowery. Gravela uniesie bezpiecznie każdy 
chyba bagażnik rowerowy. Do elektrycznej Gazelle, która waży swoje, 
trzeba „ciężkiego” sprzętu. I tu wspomogło nas Thule, bo gazelka przeje-
chała się na dachu auta w Thule Proride 598, dającym gwarancję do 20 kg. 
Bez obaw dojechaliśmy do stacji początkowej naszej wyprawy nadmor-
skiej, Łodzi, skąd PKP pognaliśmy nad morze. 
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Od kilku lat zamieniłem swoje „bilety lotnicze” na paliwo do swojego 
samochodu. Niestety trochę z przymusu, ale i z ogromną przyjemnością 
poznaję nieznane dla mnie części naszego kraju. Staram się to robić 
z pozycji roweru. Już w ubiegłym roku zapisałem się na ultramaraton 
rowerowy Sudovia Gravel. 430 km po drogach północno-wschodniej Polski. 

Nieodkryta Polska 
– SuwalszczyznaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Nieodkryta Polska – Suwalszczyzna  |  Adalbert Freeman
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Sam dojazd do Suwałk to kilka godzin jazdy samochodem. Jechałem 
z Pomorza. Jakie było moje zdumienie, gdy z każdym przejechanym kilo-
metrem widziałem coraz większe wzniesienia. Nie spodziewałem się tak 
pięknych widoków, których nie powstydziłyby się Bieszczady. Staram się 
zawsze po drodze zobaczyć jak najwięcej, gdy się nie spieszę. Tym razem 
były trzy ciekawe przystanki. 

Pierwszy to punkt styku trzech granic: polskiej, litewskiej i rosyjskiej. 
Ciekawe miejsce, nie jakieś spektakularne, jednak warte zobaczenia. Tu 
miałem zabawną sytuację, gdy przekroczyłem o cztery kroki granicę Fede-
racji Rosyjskiej. Natychmiast z megafonów bardzo głośno zabrzmiało: „Nie 
wolno chodzić. Pan!!!”. Bardzo się przestraszyłem, a potem byłem obiek-
tem opowieści. 

Drugim przystankiem były tężnie w Gołdapi. Mazurskie Tężnie Solankowe, 
oczywiście mniejsze niż te w Ciechocinku. Wspaniale było mi, astmatykowi, 
tam oddychać. Pięknie zagospodarowany teren. Wspaniałe miejsce, szcze-
gólnie dla całych rodzin. 
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Trzecim przystankiem były Mosty w Stańczykach. Dwa mosty kolejowe 
z lat 20. ubiegłego wieku. Ich wygląd jest spektakularny, są to dwa najwyż-
sze mosty w Polsce. Mają 180 m długości i aż 36,5 m wysokości. Wzorowane 
są na rzymskich akweduktach w Pont-du-Gard.

Miejsce mojego noclegu to ośrodek narciarski Szelment. Tak, dobrze czy-
tacie. Ośrodek jest pięknie położony, bo z jednej strony jezioro, z drugiej 
– góra z wyciągami narciarskimi. W samym ośrodku jest zorganizowane 
małe muzeum sportów zimowych prowadzone przez Wojciecha Fortunę, 
polskiego skoczka, który w 1972 roku zdobył złoty medal i mistrzostwo 
świata na olimpiadzie w Sapporo. Pan Wojciech opowiada o swoim życiu 
i o pamiątkach zgromadzonych w muzeum. Są tam pamiątki od Kamila 
Stocha czy Adama Małysza.

Zawody, w których brałem udział, odbywały się w genialnej atmosferze. 
Każdy z uczestników był bardzo otwarty, panowała atmosfera wzajemnej 
pomocy. Mieliśmy do przejechania 430 km. Trasa była ułożona po szutrach 
i drogach całej Suwalszczyzny. Były dwie formuły do wyboru. Pierwsza to 
przejechanie 430 km tzw. longiem, czyli przejechanie trasy w całości. Druga 
formuła to wyścig etapowy. Podzielony na trzy części. Ja wybrałem te drugą. 
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Pierwszy etap to około 100 km w części południowej Suwalszczyzny. Dosyć 
płaski teren. W większości po zacienionych drogach leśnych. Przewyższenia 
na tym etapie to około 1000 m. Drugi etap to część „królewska”. Najbardziej 
wymagająca część trasy. 180 km po najbardziej wysuniętej na północ części 
Polski. Przez około 80 km bez jakiegokolwiek sklepu. Same zabudowania 
na drodze były może średnio raz na 5–8 km. Był to etap z czternastoma 
segmentami. Każdy segment to bardzo wymagający podjazd. Dla mnie dużo 
trudniejszy niż w górach. Bardzo szarpane, techniczne i strome. Sam w kilku 
momentach nie dałem rady podjechać. Musiałem podprowadzić swój rower. 
Całość przewyższeń na tym etapie to ponad 2300 m! Mniejsze przewyższe-
nia miałem w górach Andaluzji. Trzeci etap to wizyta na wschodzie Suwalsz-
czyzny. 140 km po „Małej Litwie”. Najłatwiejszy etap. Jedynie w połowie 
szutrowy, gdzie dwa pierwsze to 80–90% po szutrach. 

Same zawody przeprowadzane są w formule samowystarczalności 
– wszystko musimy sami sobie zapewnić. Zepsuty rower naprawiamy sobie 
sami lub w miejscu, z którego każdy z uczestników może skorzystać. Nie 
wolno korzystać z pomocy z zewnątrz. Nie możemy dostać obiadu od 
rodziny po drodze, ale możemy zjeść go w restauracji, bo restauracja jest 
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dostępna dla każdego uczestnika. Jednak każdy z uczestników stara się 
pomóc i to jest dozwolone. 

Trasa była dla mnie wyjątkowo trudna. Nigdy do tej pory nie pokonałem 
tylu kilometrów po szutrach i nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest cięż-
kie. Jeżdżę w większości na rowerze szosowym i nie zdawałem sobie sprawy, 
jakie to wielkie obciążenie dla rąk, gdy jedziemy przez kilkanaście godzin po 
nierównościach usianych kamieniami. Ważnym aspektem takich wyścigów 
ultra jest analiza trasy przed wyścigiem oraz dobre narzędzie do nawigowa-
nia. Ja oczywiście wykorzystywałem komputerek Garmina 1030 plus. Naj-
wyższy model komputera rowerowego, ale dzięki dużemu wyświetlaczowi 
nawigowałem bezbłędnie. Mijałem kilka osób, które zgubiły się na trasie. To 
jest ważne, by poznać i potrenować jazdę po „śladach gpx”.

Pogoda była idealna. Przynajmniej dla mnie, czyli najwyższa w tym roku 
temperatura w Polsce. Termometr pokazywał prawie 30 stopni. Bardzo 
trzeba było uważać, by się nie odwodnić. Na szczęście mój Garmin upomi-
nał mnie, by ciągle pić wodę. Najbardziej przewrotne jest to, że właśnie tu 
jest polski biegun zimna. W maju wzdłuż trasy leżał śnieg.
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Po samym wyścigu powiedziałem tylko: „Nigdy więcej, to nie dla mnie. 
Sprzedaję rower gravelowy i nie chcę już o nim słyszeć”. Jednak po dwóch 
dniach szukam już lepszego roweru na wyścigi ultra. Zaraz po wyścigu 
chciałem zrezygnować, a teraz pakuję się na następny, już w najbliższą 
sobotę po szutrach, tym razem Kaszub. To nie jest łatwe, ale nie jest też 
niemożliwe ukończenie tego typu zawodów. 

Sama Suwalszczyzna zachwyciła mnie. Nigdy nie myślałem, że jakikolwiek 
rejon Polski wzbudzi we mnie taki zachwyt. Być może samo poznawa-
nie z pozycji roweru i ścieżek, które są niedostępne dla samochodów, to 
spowodowało. Nie spodziewałem się widoku takich przewyższeń. Nie 
spodziewałem się tak pięknych widoków ze „szczytów”, jazdy w wąwozach 
i pięknych lasów, czystych jezior i małego ruchu turystycznego. Polecam 
każdemu spędzenie tu kilku dniu urlopu. Czas tu płynie wolniej.
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Właśnie zakończyła się konferencja WWDC, organizowana przez 
naszą ulubioną firmę sadowniczą, na której zaprezentowano 
nowości w ich systemach operacyjnych. Mnie oczywiście 
najbardziej interesowało, co otrzyma iPadOS. Już w zeszłym 
miesiącu pisałem o wyjątkowych cechach iPada, które sprawiają, 
że pracując na tym sprzęcie, jestem bardziej produktywny. Teraz 
rozwinę ten temat, uwzględniając nowe funkcje iPadOS15.

Nowy iPadOS15 to kamień milowy 
na drodze do profesjonalnej pracy 
#iPadOnly i większej produktywności!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Nowy iPadOS15 to kamień milowy na drodze do profesjonalnej pracy #iPadOnly i większej produktywności!  |  Michał Śliwiński
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Dlaczego testuję już iPadOS15?
Choć iPadOS15 będzie dostępny dla wszystkich dopiero jesienią, ja mam 
go od ponad tygodnia. Tak, wiem, nie powinno się instalować na głównym 
sprzęcie systemu w wersji beta i pewnie po wgraniu beta 2 czy 3 będę tego 
żałował, ale robię to dla Ciebie, Drogi Czytelniku. Chciałem nie tylko mieć 
dostęp do nowych funkcji, ale faktycznie z nimi trochę „pożyć” i zobaczyć, 
czy rzeczywiście usprawniają pracę.

Wersja beta 1 iPadOS15 na szczęście jest w miarę stabilna. Da się na niej 
pracować, chociaż czasami Safari pada bez powodu, a niektóre nowe 
funkcje nie do końca działają. Po tygodniu zabawy widzę, że usprawnienia 
iPadOS15 warte są tych drobnych niedogodności. Najważniejsze, że moje 
główne aplikacje do pracy: Nozbe Personal, Nozbe Teams, Slack, Texta-
stic, iA Writer (w którym piszę ten tekst) czy WorkingCopy funkcjonują 
bez zarzutu. Niektóre skróty w aplikacji Siri Shortcuts zawodzą, więc będę 
musiał je albo poprawić, albo poczekać na kolejne bety systemu.

Czego nie ma w iPadOS15?
Zacznijmy od rozczarowań. Na co liczyłem, a czego nie dostałem?

Przede wszystkim brakuje mi lepszego wsparcia dla zewnętrznych monito-
rów. Jestem szczęśliwym posiadaczem dobrego monitora 4K, który można 
podłączyć do komputera za pomocą kabla USB-C. Niestety po podłącze-
niu do iPada widać na nim jedynie lustrzany obraz treści i nic więcej.

Drugi problem to brak (dostępnej na Macu) możliwości wyboru i ustawia-
nia różnych źródeł audio i wideo. Z tego powodu, korzystając z serwisu 
StreamYard, nie mogę nagrywać podcastu „NieMaBiura” czy „NoOfficeFM” 

Wersja beta 1 iPadOS15 na szczęście jest w miarę stabilna. Da 

się na niej pracować, chociaż czasami Safari pada bez powodu, 

a niektóre nowe funkcje nie do końca działają. Po tygodniu 

zabawy widzę, że usprawnienia iPadOS15 warte są tych 

drobnych niedogodności.
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na iPadzie. Nie da się np. podłączyć mikrofonu przez USB-C czy słuchawek 
przez Bluetooth i zarządzać tymi źródłami. Szkoda.

Z jednej strony są to funkcje dla bardzo zaawansowanych użytkowników, 
więc rozumiem, że nie były dla Apple priorytetem. Z drugiej jednak – ich 
brak musi wynikać z ograniczeń oprogramowania, ponieważ na iPadzie 
z procesorem M1 i wyjściem Thunderbolt obie te rzeczy powinny działać!

Co w iPadOS15 zostało znacznie ulepszone?
Przejdźmy do pozytywów, których jest naprawdę sporo. Są to funkcje, 
z których już na co dzień korzystam i do których błyskawicznie zdążyłem 
się przyzwyczaić.

Split View jest znacznie lepsze!
Pracuję w trybie #iPadOnly i nie chcę, aby iPad stał się Macbookiem Air. 
Nie chcę więc MacOS na iPadzie. Nie potrzebuję wielu okienek. Moim 
zdaniem iPad powinien zostać w tym aspekcie iPadem i tak dalej jest. 
W iPadOS15 wdrożono jednak usprawnienia w zarządzaniu oknami. 
Kluczem jest wprowadzenie menu „trzech kropek” nad każdym oknem 
otwartej aplikacji.

Dzięki temu:
1. Można szybko wprowadzić okno otwartej aplikacji 

w Split View czy Slide Over.
2. Dzięki delikatnemu podświetleniu tego menu 

widać, która aplikacja w Split View jest w danym 
momencie aktywna. Wreszcie!

3. Mając kilka otwartych okien tej aplikacji, możesz je 
zobaczyć na dole ekranu w formie wirtualnej półki 
(ang. shelf) i w razie czego dodać nowe okno.

Dzięki temu małemu menu różne formy ustawień 
okien są bardziej odkrywalne, a zarządzanie nimi 
jest znacznie uproszczone.

Ale to nie koniec! Mamy też nowe skróty klawiszowe, 
dzięki którym obsługuje się Split View czy Slide 

Pracuję w trybie #iPadOnly 

i nie chcę, aby iPad stał się 

Macbookiem Air. Nie chcę 

więc MacOS na iPadzie. Nie 

potrzebuję wielu okienek. 

Moim zdaniem iPad powi-

nien zostać w tym aspekcie 

iPadem i tak dalej jest. 

W iPadOS15 wdrożono jed-

nak usprawnienia w zarzą-

dzaniu oknami. 
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Over za pomocą podłączonej klawiatury! Dla użytkowników Magic Key-
board to wielkie udogodnienie, ponieważ w iPadOS klawisz „globusa” do 
zmiany języka stał się jeszcze klawiszem kontrolnym (jak Control, Option 
czy CMD).

Oto przykłady zastosowania:
• Chcesz zobaczyć dostępne skróty klawiszowe do zarządzania oknami? 

Globus + CMD i widzisz wszystkie opcje.
• Chcesz dodać drugie okno do obecnie otwartej aplikacji w Split View? 

CMD + Control + strzałka w prawo lub lewo (zależy, po której stronie 
chcesz umieścić nowo wybrane okno). Następnie strzałkami wybierasz 
z Home Screen aplikację, której potrzebujesz, potwierdzasz Enterem 
i już masz obie aplikacje w Split View.

• Chcesz wyświetlić aktywną aplikację na pełnym ekranie? Wystarczy 
Globus + F.

• Chcesz zobaczyć, jakie aplikacje są otwarte na iPadzie? Globus + 
strzałka w górę.

• Chcesz przeskakiwać między oknami otwartych aplikacji? Globus + 
strzałki w prawo lub lewo.

I do tego bezpośrednio w widoku wszystkich otwartych okien możesz przesta-
wiać kolejność okien oraz dodawać je do innych w Split View, jeśli zechcesz.

Zarówno gesty są lepsze i łatwiejsze do zrobienia, jak i wsparcie dla klawia-
tury jest znacznie lepsze!

Manewrowanie oknami w iPadOS15 stało się prostsze. Niestety ciągle jesz-
cze mam w głowie utarty stary gest szukania aplikacji do Split View przez 
szukanie Docka, ale myślę, że szybko się tego oduczę.

Quick notes do notowania czegoś na szybko
Jako fan produktywności zawsze tłumaczę wszystkim, że sprawy trzeba 
zapisywać, a nie próbować zapamiętywać. Wreszcie iPadOS15 wprowa-
dza coś, co pomoże pielęgnować ten nawyk. W każdym widoku i aplika-
cji można uruchomić małą notatkę do zapisania czegoś na szybko. Jak 
cyfrowa karteczka post-it.
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Dzięki temu już nigdy o niczym nie zapomnisz. W wersji beta 1 ta nowa 
funkcja ma jeszcze kilka niedociągnięć, ale działa całkiem sprawnie. 
Można ją wywołać albo za pomocą skrótu klawiszowego Globus + Q, 
albo za pomocą Apple Pencil i gestu „smyrgnięcia” od prawego dolnego 
rogu iPada.

Jeśli chcesz zapisać link do strony www, wystarczy jedno tapnięcie. Możesz 
na tej stronie zaznaczyć też tekst i w menu wybrać opcję Dodaj do Quick 
Note, a zaznaczony tekst zostanie wklejony do notatki i pozostanie zazna-
czony bezpośrednio na tej stronie!

Jeśli kiedyś wrócisz do tej strony, system zasugeruje w prawym dolnym 
rogu, że masz już dotyczącą jej notatkę, którą łatwo przywołać.

Ta mała, ale zintegrowana z systemem funkcja spowoduje niestety, że inne 
aplikacje do notatek na iPadzie nie będą miały szans w konkurencji z Apple 
Notes. Będzie to prawdopodobnie tzw. killer feature.

Zapisane Quick Notes można potem w aplikacji Notatki znaleźć w nowej 
sekcji Quick Notes. Co ciekawe, mój iPhone z iOS14 nie ma tej nowej 
sekcji, ale te notatki zapisane na iPadzie pojawiają się na ogólnej liście 
notatek iCloud.

Pozostałe usprawnienia iPadOS15
Oprócz powyższych dwóch nowości, które uznałem za naprawdę 
pomocne, pojawiły się także inne, mniej rewolucyjne zmiany.
• Widgety znane z iOS mogą być ustawiane gdziekolwiek na ekranie iPada. 

Nareszcie!

Mamy też nowe skróty klawiszowe, dzięki którym obsługuje się 

Split View czy Slide Over za pomocą podłączonej klawiatury! 

Dla użytkowników Magic Keyboard to wielkie udogodnienie, 

ponieważ w iPadOS klawisz „globusa” do zmiany języka stał się 

jeszcze klawiszem kontrolnym...
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• Mamy nowe tryby systemu, jak na iOS, prócz „Nie przeszkadzać” można 
też ustawić własne ustawienia „Pracy w skupieniu” i dostosować iPada do 
czasu „Po pracy”.

• Aplikacja Files (Pliki) działa sprawniej i pokazuje pasek postępu podczas 
kopiowania dużych plików z zewnętrznych źródeł, np. dysku Thunderbolt 
czy karty pamięci.

• Aplikacja Safari nie jest już taka, jak była: można grupować karty, których 
wygląd także się zmienił. Wiele osób krytykuje ten redesign, ale mnie się 
bardzo podoba.

• Safari będzie obsługiwało rozszerzenia przeglądarki, czyli web exten-
sions. Jeszcze nie zdążyłem się tym pobawić, ale już się cieszę, że prze-
glądarkę na iPadzie będzie można wzbogacić o dodatkowe funkcje, jak to 
od zawsze dzieje się na Macu.

• Z pierwszych testów wynika, że iPadOS15 ciągle ogranicza pamięć RAM 
dla aplikacji do 5 GB. Widać jednak, że na iPadach z 16 GB RAM trochę 
więcej aplikacji siedzi w pamięci niż na tych z 8 GB. Jak na razie różnica 
nie wygląda dramatycznie, ale to się jeszcze może zmienić.

Wakacje z iPadOS15!
W lipcu i sierpniu będę pracował mniej niż teraz, ponieważ wybieram 
się w rodzinne strony, aby odpocząć i aby moje dzieci mogły spędzić 
czas z dziadkami. Zabieram ze sobą tylko iPada, więc iPadOS15 będzie 
moim głównym systemem operacyjnym.

Te słowa piszę jeszcze na iPadzie z roku 2020, ale sierpniowy felieton 
popełnię już pewnie na iPadzie M1 13". Oczywiście też z iPadOS15 na 

Jeśli chcesz zapisać link do strony www, wystarczy jedno 

tapnięcie. Możesz na tej stronie zaznaczyć też tekst i w menu 

wybrać opcję Dodaj do Quick Note, a zaznaczony tekst zosta-

nie wklejony do notatki i pozostanie zaznaczony bezpośred-

nio na tej stronie!
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pokładzie. Dla bezpieczeństwa zostawiam sobie iOS14 na iPhonie 12 mini, 
aby w razie czego móc się ratować.

Podczas wakacji skupię się na ostatnich szlifach mojej książki „No Office” 
o pracy i zarządzaniu firmą, która nie ma biura. Na wrzesień przewidzia-
łem premierę. Cała książka będzie napisana w pełni na iPadzie.

Nie ma biura. Nie ma komputera. Jest iPad. I jest robota do wykonania na 
nim! Miłego odpoczynku i dobrego balansu między pracą a urlopem życzę 
Wam wszystkim!
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Lifestyle
LEGO Adidas Superstar Sneaker
O tym, że fanów sneakersów jest dużo i są jeszcze bardziej zagorzali od 
fanów iPhone’ów, dowiedziałem się, mając redakcję iMagazine nieda-
leko ul. Szpitalnej, gdzie co jakiś czas w jednym z kultowych sklepów 
z butami „rzucane” były krótkie serie konkretnych modeli. Kolejki i prze-
pychanki były kosmiczne. Teraz każdy fan takich butów może sobie 
kupić je z… LEGO. Od 1 lipca dostępny będzie nowy zestaw z klasycznym 
modelem Adidasa.

Cena: 79,99 USD
Do kupienia na stronie LEGO

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Microsoft Xbox Mini Fridge
Myślałem, że to mem, a jednak nie. To nie 
Prima Aprilis. Będzie… minilodówka od Micro-
soft. W środku będą trzy półki na ulubione 
napoje energetyczne potrzebne podczas 
grania na Xboksie. Cena jeszcze nie została 
podana. Lodówka będzie dostępna na święta. 
Fajny prezent dla gracza.

LIFESTYLE 96



Weber Traveler Portable Gas Grill
Grill gazowy Weber Traveler to urządzenie zaprojektowane z myślą 
wygodnym grillowaniu z dala od domu. Dzięki kompaktowej konstruk-
cji łatwo go można złożyć i zmieścić do bagażnika, by móc cieszyć się 
grillowaniem na działce, w ogrodzie znajomych lub podczas kampingu 
nad jeziorem. Mimo poręcznych gabarytów powierzchnia grillowania jest 
odpowiednio duża, by przyrządzić kilkuskładnikowe danie dla wielu osób.

Cena: 1999 PLN
Do kupienia w Grill Center
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Kontener… biurowy
W dobie pandemii jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się pomysły, 
jak przygotować sobie miejsce pracy. Wiele osób nie ma na to miejsca, 
bo nie przewidywali wcześniej, że będzie im potrzebny gabinet. Znajomy 
np. zabudował sobie na ten cel część balkonu. Inni, mający kawałek 
ogródka, stawiają właśnie takie mikrokontenery. Ofert jest bardzo dużo, 
nawet na… AliExpress. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ceny zaczynają się 
od kilu tysięcy złotych. Fajna opcja.
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Stylowe wakacje 
z La Millou
La Millou to marka, która mojej rodzinie towarzyszy od 2,5 roku. Córka nie 
rozstaje się ze swoją poduszką i kołderką, wioząc ją nawet przez pół Polski. 
Zachwycamy się ich kolejnymi produktami i wzorami. Na wakacyjny wyjazd 
zestaw poszerzyliśmy o dwa kolejne produkty i Was też do tego zachęcam. 
To akurat rozwiązania dla wszystkich, nie tylko dla rodziców i dzieci.

Stylowe wakacje z La Millou  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Zacznę od nowości nieco kobiecej, 
ale funkcjonalnej i myślę, że spo-
kojnie też mogą się nią zaintereso-
wać mężczyźni. To Torba Voyager 
dostępna w kolorze czarnym lub 
navy. My użytkujemy wersję navy. 
To świetny „weekender”, czyli torba 
do spakowania się na weekendowy 
wyjazd, ale nadaje się też doskonale 
na wyjście na basen czy też siłow-
nię. Jest pojemna, estetyczna i ela-
styczna. Ma też boczną kieszonkę. 
Naprawdę na 1-, 2-dniowy wyjazd 
nawet w dwie osoby spokojnie 
można się w nią spakować, łącznie 
z kablami i iPadem. Zdecydowanie 
La Millou „umie w praktyczność” 
– na wakacyjnym wyjeździe naszym 
podstawowym wyposażeniem był 
plecak Dolce Vita. Natomiast week-
ender świetnie uzupełnił walizkę. 
Mam przeczucie, że to nie ostatni ich 
produkt w naszym posiadaniu.

Drugim stricte wakacyjnym pro-
duktem jest koc piknikowy XXL. Tu 
do wyboru mamy już kilkanaście 
wzorów, nawiązujących do innych 
produktów firmy. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. U nas padło na Boho Girl, 
wszak podróżuję, plażuję, leżakuję 
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z dwoma kobietami i połączenie brzoskwiniowego koloru z kwiatowym moty-
wem zdecydowanie dobrze się prezentuje, zarówno na plaży, jak i na trawie.

W wersji XXL mata piknikowa ma wymiary 180 × 190 cm. Jest jeszcze mniej-
sza opcja. Do mnie przemawia jej faktura, z obrzeżem minky, które tworzy 
granicę między plażą a resztą maty czy trawą. Od spodu mata ma nieprze-
makalną tkaninę, więc nawet rosa jej niestraszna. Sprytnym gadżetem jest 
mała kieszonka, zakamuflowana w kocu. Dzięki niej spokojnie ukryjemy 
parę drobnych czy opróżnimy chwilowo kieszenie spodni. Koc ma też ucho 
i „sznurówki”, przyjmuje więc formę bardzo łatwą do przenoszenia.

Choć La Millou wydaje się bardzo kobiecą czy wręcz „madkową” marką, jako 
mąż, ojciec, mężczyzna odnajduję tam za każdym razem kolejne praktyczne 
rozwiązania dla rodziny. No i zachwycam się feerią barw, a z biznesowego 
punktu widzenia tym, jak sprytnie jest poszerzany asortyment o kolejne 
produkty, łączące się z pozostałymi. Koc i torba Voyager na naszym krótkim 
wakacyjnym wyjeździe okazały się strzałem w dziesiątkę i z pewnością będą 
nam towarzyszyły w kolejnych podróżach.
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Duńska firma Bang & Olufsen podbiła już serca wielu melomanów na 
świecie. Swoim najnowszym produktem chce sięgnąć po sympatię 
coraz liczniejszego rynku graczy.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Bang & Olufsen Beoplay Portal – luksusowe słuchawki dla graczy  |  Maciej Skrzypczak

Bang & Olufsen Beoplay Portal 
– luksusowe słuchawki dla graczy
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Bang & Olufsen Beoplay Portal to wokó-
łuszne słuchawki bezprzewodowe, które 
na pierwszy rzut oka wydają się niczym 
nie różnić od innych tego typu produktów 
B&O. Nic nie zdradza ich gamingowego 
przeznaczenia. Nie znajdziemy tu żad-
nych drapieżnych kształtów, o diodach 
czy całym oświetleniu RGB pulsującym 
w rytm muzyki nie mówiąc. Nie, pod tym 
względem słuchawki Portal to dalej ten 
sam elegancki wygląd, do którego zdążyła 
nas już przyzwyczaić duńska firma.

Przeznaczenie tego produktu widać za to 
po pudełku. Tam w paru miejscach doj-
rzymy znaczek produktu firmy Microsoft 
– Xbox. Beoplay Portal stworzone zostały 
w edycji limitowanej głównie z myślą o tej 
konsoli. Nie oznacza to jednak, że nie 
będą działać z innymi urządzeniami. Słu-
chawki połączymy na kilka sposobów. Tra-
dycyjnie przez Bluetooth, przez adapter 
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Xbox do PC, ale także przy pomocy kabla USB-C (który może jednocześnie 
ładować produkt) czy najstarszego standardu – kabla audio z wejściami 
Jack. W tym momencie można by się zastanowić, jak bezprzewodowe 
połączenie „połączyć” z graniem. Przecież zazwyczaj w takim przypadku 
występują opóźnienia w przesyle sygnału. Otóż wspomniany adapter czy 
też Bluetooth w wersji 5.1 wspierają low latency mode, które są w stanie 
przesłać dźwięk bezprzewodowo praktycznie w czasie rzeczywistym.

Kolejną rzeczą, która często kojarzy się ze słuchawkami dla graczy, a której 
nie uświadczymy w produkcie B&O, jest pałąk z mikrofonem. A przynaj-
mniej nie ma tego fizycznego. Portal mają bowiem taki wirtualny pałąk 
– Virtual Boom Arm. Działa on dzięki wbudowanym części nausznikowe 
mikrofonom, które oprócz oczywistej funkcji ściągania naszego głosu pra-
cują też, by wyciszyć pozostałe dźwięki otoczenia. I spełniają swoje zadania 
znakomicie. Słychać nas wyraźnie i bez zakłóceń.

A reszta? Reszta to Bang & Olufsen w najlepszym wydaniu. To przede 
wszystkim świetne wykonanie połączone z wysokiej jakości materiałami. 
Nauszniki pokryte są skórą jagnięcą, pod którą znajduje się pianka z efek-
tem pamięci. Miękki materiał na pałąku wykonano z kolei z bambusa. 
Całość łączy ze sobą doskonałej jakości aluminium.
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W parze z wyjątkowymi materiałami idzie 
także niesamowita wygoda. Przez cały czas 
testów ani razu nie odczułem żadnego bólu, 
spocenia czy innego dyskomfortu spowo-
dowanego dłuższym korzystaniem ze słu-
chawek. Specjalnie uformowane poduszki 
na pałąku mają za zadanie maksymalnie 
zniwelować nacisk na górę czaszki i to rzeczy-
wiście działa. To pierwsze słuchawki, z jakimi 
miałem do czynienia, które były tak wygodne 
i komfortowe w użyciu!

A dźwięk? Dźwięk jest wyśmienity. Dosłownie 
można go poczuć. Nieraz miałem wrażenie, 
jakbym znajdował się tuż obok artysty lub na 
koncercie. To z pewnością poniekąd zasługa 
wsparcia technologii Dolby Atmos. Jest 
czysto, soczyście, a jak trzeba, to głęboko. 
Powtórzę się – jest wyśmienicie!

Oczywiście bezprzewodowe słuchawki muszą 
być zasilane baterią. Ta według producenta 
w trybie gamingowym (czyli m.in. z obsługą 
low latency) ma wytrzymać do 12 godz., 
a w zwykłym trybie Bluetooth z ANC – aż 
dwa razy dłużej.

Słuchawkami steruje się głównie przez dotyk 
aluminiowej powierzchni znajdującej się po 
obu stronach nauszników. Do tego mamy 
dwa dotykowe „suwaki” pod słuchawkami 
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z obu stron – ten z prawej służy do zmiany 
poziomu dźwięku, a ten z lewej – do usta-
wienia trybów ANC włącznie z trybem 
własnego głosu, który wycisza otoczenie 
prócz… naszego głosu.

Podsumowując, Bang & Olufsen Beoplay 
Portal to luksusowy produkt stworzony 
głównie z myślą o graczach. Świetne funk-
cje, niesamowity dźwięk, najwyższej jako-
ści wykonanie i komfort sprawią, że długie 
rozgrywki przed telewizorem czy kompu-
terem będą samą przyjemnością.

Rynek gamingowy charakteryzuje się jesz-
cze jedną cechą – jest drogi. Również i pod 
tym względem Beoplay Portal się wstrze-
lił. 2 299 PLN to już niemało. Ale w takiej 
cenie każdy ich użytkownik będzie bar-
dziej niż zadowolony!

Bang & Olufsen    
Beoplay Portal      

Producent: Bang & Olufsen

Model: Beoplay Portal

Warianty: Grey Mist, Black  Anthracite, 
Navy

Cena: 2 299 PLN
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Bowers & Wilkins dołącza do grona producentów słuchawek true 
wireless wyjątkowo późno. Patrząc na portfolio firmy, wcale to jednak 
nie dziwi – priorytetem jest nie bycie pierwszym (bo to będzie 
zawsze domeną produktów masowych), ale dostarczenie sprzętu 
wysokiej jakości. PI5 są mniej zaawansowanym modelem w ofercie 
(obok pokazano też PI7), niemniej są to świetnie brzmiące, choć 
niekoniecznie najbardziej komfortowe słuchawki.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bowers & Wilkins PI5 – trudne początki  |  Paweł Hać

Bowers & Wilkins PI5 
– trudne początki
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Urządzenia Bowers & Wilkins zawsze charakteryzował dobry design. Firma 
odeszła od stali i skóry wraz z premierą PX5 oraz PX7, zastępując je tkani-
nami, syntetyczną skórą i włóknem węglowym. W PI5 mamy do czynienia 
z plastikiem, co robi odrobinę słabsze wrażenie, niemniej jednak na co 
dzień nie sposób tego odczuć. Obudowy są solidnie spasowane i przy-
jemne w dotyku, mają wyraźne krawędzie w części, która wystaje z ucha. 
Od strony małżowiny są już odpowiednio zaokrąglone, co przekłada się 
na niezły komfort używania. Są to jednak dość duże słuchawki, ponadto 
dostarczane w komplecie gumowe nakładki (do wyboru trzy rozmiary) 
charakteryzuje spora sztywność – z tego powodu dopasowanie ich do 
ucha może być trudne. PI5 bardzo dobrze wyglądają, podoba mi się ich 
odrobinę surowy wygląd i cylindryczne kształty. Etui ładujące wypada 
mniej elegancko, błyszcząca pokrywka przeciętnie pasuje do matowej 
reszty obudowy. Jest jednak bardzo praktyczne, do ładowania ma zarówno 
USB-C, jak i bezprzewodowy standard Qi. Do parowania służy przycisk, 
a o naładowaniu i trybie pracy informuje duża, poprzeczna dioda umiesz-
czona na zewnątrz.

Teoretycznie sparowanie słuchawek przez Bluetooth jest proste, jednak 
z PI5 można niechcący skomplikować sobie życie. Jeśli zaczniemy od zain-
stalowania aplikacji B&W i przez nią połączymy się ze słuchawkami, nadal 
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nie będziemy mogli na nich odtwarzać nic spoza tej apki. Ponadto na liście 
urządzeń słuchawki będą widoczne jako sparowane, nie będą też łączyć 
się automatycznie po wyjęciu z pudełka. Trzeba zacząć od standardowego 
parowania w ustawieniach telefonu. To niewielki problem, natomiast 
uciążliwy – wystarczyłoby dodać odpowiednią informację w aplikacji. Sam 
program jest prosty i wygodny, pozwala ustawić korektor graficzny, włączyć 
jeden z kilku podkładów dźwiękowych czy zarządzać sparowanymi urzą-
dzeniami. Słuchawki zapamiętują je, natomiast nie pozwalają płynnie się 
między nimi przełączać (nie mogą być równocześnie połączone z dwoma 
źródłami). Można też sterować funkcją ANC oraz Pass-Through (czyli prze-
puszczania dźwięków otoczenia do ucha). O ile ANC da się włączyć i wyłą-
czyć z poziomu słuchawek, to już Pass-Through można sterować wyłącznie 
przez aplikację. Uważam to za złą decyzję, przez którą trzeba często wycią-
gać słuchawki z uszu. Ponadto funkcja ta przydaje się podczas rozmów 
telefonicznych, zapewniając wrażenie słyszenia własnego głosu bliższe 

(Etui) do ładowania ma zarówno USB-C, jak i bezprzewodowy 

standard Qi.
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stanu, w którym nie mamy słuchawek. Apli-
kacja pozwala też wyłączyć czujnik wykrywa-
jący wyjęcie słuchawki z uszu.

Do sterowania słuchawkami Bowers & Wil-
kins postanowił wykorzystać wyłącznie 
dotyk. Zewnętrzne panele obu słuchawek 
rozpoznają krótkie stuknięcia i długie przy-
trzymanie palca, nie ma natomiast obsługi 
gestów. Przytrzymanie lewej włącza i wyłącza 
ANC, analogiczny gest na prawej wywołuje 
asystenta głosowego. Stuknięcia służą nato-
miast do kontrolowania muzyki i odbierania 
połączeń, analogicznie jak w przypadku 
fizycznego przycisku pilota EarPodsów. 
Zazwyczaj sterowanie dotykowe sprawdza się 
przeciętnie i niestety tu również można było 
je zrobić lepiej. Głównym problemem jest to, 
że poprawiając słuchawkę w uchu, dociska-
jąc ją, dotykamy paneli, a więc wywołujemy 
różne funkcje. Ponadto sterowania nie da się 
skonfigurować, a szkoda, bo najchętniej wyłą-
czyłbym wykrywanie przytrzymania palca 
całkowicie. PI5 mają na tyle dobrą izolację 
pasywną, wynikającą z zastosowania odpo-
wiednich gumowych nakładek, że wyłączenie 
ANC nie poprawia w znaczny sposób słysze-
nia otoczenia, a brzmienie (o którym będzie 
jeszcze mowa) jest lepsze, gdy funkcja działa. 
Samo ANC sprawdza się bardzo dobrze, 
wycina dużo hałasu. Na co dzień korzystam 
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z dwóch par słuchawek true wireless z ANC: AirPodsów Pro oraz Bose QC 
Earbuds. PI5 są zdecydowanie bliżej tych drugich, choć do Bose trochę 
jeszcze brakuje. Pass-through ma natomiast dwa poziomy i ten pierwszy 
mógłby nie istnieć, drugi natomiast jest wciąż zbyt słaby, by komfortowo 
rozmawiać przez telefon. Dobrze wypada natomiast bateria: na jednym 
ładowaniu PI5 działają około 4 godz. z włączonym ANC, natomiast przy 
doładowywaniu ich z etui łączny czas działania to ok. 24 godz.

Jak dotąd żadne słuchawki Bowers & Wilkins nie zawiodły mnie pod 
względem brzmienia. PI5 przypominają mi dźwiękiem PX5, aczkolwiek 
inne modele tego producenta również brzmią podobnie. Ogólnie dźwięk 
jest odrobinę ocieplony, a słuchawki mogą dostarczyć dużo dobrze kon-
trolowanego basu. Po porównaniu brzmienia z wyłączonym i włączonym 
ANC, zdecydowałem się ocenić odsłuch, wyłącznie korzystając z tej funk-
cji – gdy jest aktywna, poprawia się przestrzeń, dużo lepiej brzmi też bas. 
Środek jest wyraźny i w brzmieniu jest go dużo, góra również jest czysta, 

Zazwyczaj sterowanie dotykowe sprawdza się przeciętnie i nie-

stety tu również można było je zrobić lepiej.
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szczegółowa, ale nie nazbyt analityczna i kłująca. W każdym paśmie nie 
brakuje zresztą detali – słychać, że są to słuchawki z wyższej półki cenowej. 
Bas potrafi zejść tak nisko, że aż żałuję, że nie są to słuchawki o bardziej 
sportowym charakterze, z lepszym trzymaniem w uchu. Na trening na 
siłowni nadałyby się wtedy idealnie.

Korzystając z Bowers & Wilkins PI5, miałem nieodparte wrażenie, że ten 
produkt trafił na rynek za wcześnie. Świetne brzmienie i dobrze działa-
jące ANC to to, co znamy już z innych modeli tego producenta, tu też go 
nie zabrakło. Oprogramowanie wypada jednak słabo: sterowanie nie jest 
wygodne, a niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w aplikacji. Liczę na 
to, że Bowers & Wilkins poprawi te elementy, bo PI5 to sprzęt z wielkim 
potencjałem, obecnie jednak niewykorzystanym.

Bowers & Wilkins    
PI5     

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

 Plusy:
• świetne, szczegółowe i mocne 

brzmienie
• bardzo dobre ANC

 Minusy:
• niewygodne sterowanie
• mogą sprawiać problem z dopa-

sowaniem do ucha

Cena: 1149 PLN

Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Creative rozwija swoje portfolio urządzeń z technologią SXFI dość 
powoli, jednak zawsze są to produkty dopracowane i o wyraźnym 
zakresie zastosowań. Nie inaczej jest w przypadku Creative SXFI 
Air Gamer, które są pierwszymi słuchawkami gamingowymi, 
wykorzystującymi unikalne rozwiązania kształtowania dźwięku tej firmy.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Creative SXFI Air Gamer – brzmienie takie, jak chcemy  |  Paweł Hać

Creative SXFI Air Gamer 
– brzmienie takie, jak chcemy
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Dwa lata temu testowałem jedne z pierwszych nausznych słuchawek 
z SXFI, czyli SXFI Air C. Pod względem konstrukcji czy listy funkcji nie były 
niczym zaskakującym, ich wyjątkowość polegała na dopasowaniu brzmie-
nia do tego, jaki kształt mają uszy i głowa użytkownika. W tym celu za 
pomocą aplikacji na smartfonie wykonuje się zdjęcia uszu i głowy (pomoc 
drugiej osoby jest nieodzowna), które służą do stworzenia odpowied-
niego profilu dźwięku. Później profil ten wykorzystywany jest do zmiany 
brzmienia słuchawek tak, aby jak najlepiej dopasowały się do nas. Brzmi 
nieprawdopodobnie, ale naprawdę działa, różnica pomiędzy nieskonfigu-
rowanymi słuchawkami a takimi z indywidualnym profilem jest słyszalna, 
po konfiguracji brzmią lepiej. Nie byłem zaskoczony, gdy w aplikacji po 
dwóch latach znalazłem swój stary profil, a że kształt moich uszu i głowy 
nie zmienił się przez ten czas wcale, skorzystałem z niego również w SXFI 
Air Gamer.

SXFI Air Gamer to na pierwszy rzut oka bardzo typowe słuchawki gamin-
gowe. Zrobiono je z plastiku, co redukuje masę, pałąk i nauszniki pokryto 
syntetyczną skórą. Rozsuwają się szeroko, przydatnym dodatkiem są 
też oznaczenia stopnia wysunięcia po obu stronach pałąka. Ogólnie 
jednak mocno dociskają się do większej głowy za sprawą grubych, mię-
sistych poduszek. Te bez problemu mieszczą całe ucho, nieźle tłumią 
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część dźwięków otoczenia. Gąbki są dość sztywne, co w połączeniu 
z mocnym dociskiem i dużą grubością sprawia, że po kilku godzinach 
odczuwalnie grzeją w głowę. Dyskomfort czułem zazwyczaj po około 3 
godzinach, co jest i tak dobrym wynikiem. Oba nauszniki mają świecące 
obwódki – z poziomu aplikacji na komputerze można zmienić kolor świe-
cenia lub je wyłączyć. W komplecie ze słuchawkami dostajemy przewód 
USB-C–USB-C w porządnej izolacji, kabel mini Jack (3,5 mm), adapter 
z USB-C–USB-A oraz dwa mikrofony: NanoBoom oraz CommanderMic. Ten 
pierwszy jest mikroskopijnych rozmiarów, sprawdza się podczas używania 
słuchawek w ruchu, drugi natomiast ma już regulowany wysięgnik, pozwa-
lający zbliżyć go do ust, jest też znacznie lepszej jakości. Doskonale nadaje 
się do grania, wystarczy cicho do niego mówić, by inni nas rozumieli. 
Szkoda, że w komplecie zabrakło etui na słuchawki – są mobilne, więc taki 
dodatek ma sporo sensu.

Wszystkie elementy sterujące trafiły na lewą słuchawkę. Mamy tu wyłącz-
nik, przycisk przełączania źródeł oraz sterowania funkcją SXFI, gniazdo 
kart microSD, mini Jack, USB-C oraz złącze mikrofonu. Ponadto panel 
lewej słuchawki jest dotykowy i służy do kontrolowania odtwarzania. 
Wykonywanie na nim gestów jest dość proste z uwagi na jego dużą 
powierzchnię i bardzo proste ruchy, jakie odczytuje. Nie przepadam za 
takim rozwiązaniem, ale tu zaimplementowano je całkiem rozsądnie. 
Szkoda, że zabrakło fizycznego pokrętła głośności oraz wyłącznika mikro-
fonu – w słuchawkach gamingowych to już standard. Wspomniane już 
gniazdo kart microSD pozwala słuchać muzyki bezpośrednio na urządze-
niu – to wygodna funkcja, ale nie spodziewam się, że będzie popularna 
(streaming jest jednak wygodniejszy). Słuchawki można połączyć ze źró-
dłem dźwięku przez Bluetooth, USB-C lub mini Jack. W przypadku tego 
ostatniego nie muszą być one włączone, ale nie skorzystamy też przez to 

(Nauszniki) bez problemu mieszczą całe ucho, nieźle tłumią 

część dźwięków otoczenia.
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z żadnych dodatkowych funkcji. 
Warto sparować je bezprzewodowo 
ze smartfonem. Nie tylko pozwoli 
on na konfigurację, ale też może 
być drugim źródłem dźwięku, gdy 
jednocześnie są one podłączone 
do konsoli lub komputera przez 
USB. Funkcja ta, nazwana Gamer 
Chat, wycisza lekko dźwięk gry 
w momencie nawiązania połącze-
nia przez podpięte przez Bluetooth 
urządzenie. To wygodne zarówno 
do odbierania telefonów, jak i do 
komunikacji na sprzęcie, który 
domyślnie jej nie posiada (tak jest 
w przypadku Nintendo Switch).

Aby w pełni wykorzystać możliwo-
ści SXFI Air Gamer, trzeba korzystać 
z nich w połączeniu z komputerem 
z Windowsem lub macOS. Tylko 
na nich obsługiwane są wszystkie 
funkcje związane z dźwiękiem 
przestrzennym. Na pozostałych 
urządzeniach, czyli Switchu bądź 
PlayStation, mamy jedynie dźwięk 
stereo. Ponadto w przypadku Play-
Station konieczne jest podłączenie 
ich bezpośrednio do konsoli prze-
wodowo, by korzystać z korekcji 
dźwięku czy SXFI, podpinając się 
do pada przez mini Jack, nie mamy 
możliwości nawet sterowania 
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głośnością. Warto też pamiętać, że USB-C w DualSense nie obsługuje urzą-
dzeń audio. Na PC oraz Macach opcji jest znacznie więcej. Do konfiguracji 
słuchawek służy aplikacja SXFI Control, dostępna też na iOS i Androida. 
Pozwala wybrać indywidualny profil dźwięku, ustawić korektor graficzny, 
regulować oświetlenie słuchawek oraz wybrać tryb dźwięku przestrzen-
nego (do wyboru jest stereo, 5.1 oraz 7.1). Na macOS trzeba dodatkowo 
skonfigurować kontroler MIDI. Jest też opcja aktualizacji oprogramowania. 
Brakuje mi w niej jedynie możliwości automatycznego włączenia profilu 
korektora dźwięku w zależności od otwartej aplikacji. Nie trzeba by było 
wtedy zmieniać go ręcznie w zależności od tego, co robimy. Aplikacja 
działa bez zarzutu, cieszy mnie, że na macOS również jest dostępna (to nie 
jest oczywiste w przypadku oprogramowania do sprzętu gamingowego).

Słuchawki pokroju SXFI Air Gamer mają sprawdzać się przede wszystkim 
w grach, jednak w tym przypadku przyzwoicie sprawdzają się też pod-
czas oglądania filmów. Nawet w trybie stereo oferują bardzo przyjemną 
przestrzeń, mają też wyraźnie podbite niskie tony. Środek wypada dobrze, 
choć separacja instrumentów mogłaby być większa, przy bardziej zło-
żonych utworach dźwięk traci klarowność. Góra jest poprawna, ze sporą 
ilością detali, ale przy dużej głośności przeszkadza. Podczas odsłuchu 
korzystałem z płaskiego korektora graficznego i wyłącznie z trybu SXFI. Po 
wyłączeniu go dźwięk wydaje mi się wręcz sztucznie spłaszczony i pozba-
wiony dynamiki. Brzmienie tych słuchawek oraz możliwości reprodukcji 
przestrzeni czynią z nich dobry sprzęt zarówno do grania, jak i oglądania 
filmów. Jeśli nie macie zbyt wysokich oczekiwań co do szczegółowości 
dźwięku, to będziecie zadowoleni również z tego, jak sprawdzają się pod-
czas odsłuchu muzyki.

Słuchawki pokroju SXFI Air Gamer mają sprawdzać się przede 

wszystkim w grach, jednak w tym przypadku przyzwoicie 

sprawdzają się też podczas oglądania filmów. Nawet w trybie 

stereo oferują bardzo przyjemną przestrzeń, mają też wyraź-

nie podbite niskie tony. 
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Używając SXFI Air Gamer na co dzień, 
odniosłem wrażenie, że Creative chciało 
dorzucić do nich wszystkie rozwiązania, 
które ma aktualnie w ofercie. Wyszło 
nieźle: brzmienie jest więcej niż zado-
walające, a dodatkowe funkcje pokroju 
odtwarzania z karty pamięci czy Gamer 
Chat, a także kompatybilność z konsolami 
czynią je urządzeniem bardzo uniwersal-
nym. Tym bardziej dziwi mnie, że zabrakło 
choćby prostego, fizycznego wyłącznika 
mikrofonu czy pokrętła głośności, ele-
mentów, które w gamingowych słuchaw-
kach przydają się bardzo często.

Creative SXFI    
Air Gamer       

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

 Plusy:
• wyraźnie słyszalna przestrzeń
• Gamer Chat się sprawdza
• oprogramowanie dostępne na 

Windows i macOS

 Minusy:
• brak wyłącznika mikrofonu 

i fizycznego pokrętła głośności
• dość ciasne

Cena: 639 PLN

Do kupienia w: Creative
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Lato to doskonała okazja nie tylko do leniwego relaksu, ale także 
do zadbania o swoją formę fizyczną. A wiadomo, że nic tak nie 
uprzyjemnia treningów, jak dobra muza albo poszerzające horyzonty 
podcasty czy audiobooki. Do tego oczywiście potrzebujemy 
dobrych słuchawek, które zostały zaprojektowane z myślą o różnych 
aktywnościach. Bogatą ofertę modeli sportowych prezentuje Philips.

Sport w rytmie ulubionej muzyki lub podcastów – te słuchawki Philips stworzono z myślą o efektywnym treningu  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sport w rytmie ulubionej muzyki lub 
podcastów – te słuchawki Philips 
stworzono z myślą o efektywnym treningu
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Philips TV & Sound mocno rozszerzył ofertę audio w ostatnich latach. Pro-
ducent przede wszystkim stawia na różnorodny wybór słuchawek, aby tra-
fić w konkretne potrzeby użytkowników. Najlepsze jest to, że są to modele 
świetne jakościowo, dźwiękowo, a jednocześnie w dobrych cenach. Dla-
tego też często, nawet gdy mamy już w swoim ekwipunku słuchawki, warto 
pomyśleć o zakupie dodatkowej pary od Philipsa stworzonej stricte do 
aktywności sportowych. Oto kilka bardzo ciekawych propozycji:

Philips TAA3206 dla trenujących po zmroku
Niezwykle zgrabne douszne słuchawki sportowe z wyjątkowym elemen-
tem w postaci odblaskowego przewodu z kevlaru. Taki drobny akcent 
może sprawić, że będziesz lepiej widocznym na drodze po zmroku. Jed-
nocześnie są tak skonstruowane, aby umożliwić słuchanie muzyki z soczy-
stym basem, ale też przepuszczać otaczające dźwięki dla większego 
bezpieczeństwa podczas treningu. Słuchawki Philips TAA3206 zapewniają 
odporność na kurz i wodę klasy IP57, co oznacza, że możesz je zabrać ze 
sobą nawet pod prysznic. Dodatkowo model oferuje do 10 godz. pracy 
na jednym ładowaniu. Świetne jest to, że słuchawki mają zdejmowane 
zakładki na uszy oraz douszne skrzydełka. Końcówki możemy wybierać 
w zależności od intensywności treningu i bieżących potrzeb.
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Philips TAA4216 dla tych, co 
chcą mieć temperaturę pod 
kontrolą
Duże nauszne słuchawki stworzone 
z myślą o aktywnym trybie życia. Nadają 
się idealnie do biegania na bieżni, ale 
sprawdzą się też podczas relaksu na 
plaży. A wszystko za sprawą specjalnego 
żelu chłodzącego w poduszkach, który 
jest w stanie obniżyć temperaturę przy 
skórze o kilka °C, dzięki czemu słuchawki 
zapewniają komfort użytkowania nawet 
podczas wzmożonego wysiłku. Dodat-
kowo przepuszczające powietrze poduszki 
są zdejmowane w łatwy sposób i nadają 
się do mycia, więc łatwo je wyczyścić po 
treningu. Ten bezprzewodowy model 
zapewnia aż 35 godz. ciągłego odtwarza-
nia muzyki. Dzięki IP55 można go śmiało 
używać właśnie na pełnej piasku plaży, jak 
i podczas ulewnego deszczu. Oprócz Blu-
etooth znajdziemy tu gniazdo 3,5 mm.
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Philips TAA5205 dla fanów 
długich treningów
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki 
sportowe Philips TAA5205 zostały wypo-
sażone w 6-milimetrowe przetworniki, 
które odpowiadają za czysty dźwięk 
i mocne basy. Same słuchawki pozwalają 
na 5 godz. odtwarzania, ale dzięki etui 
z funkcją ładowania zyskujemy kolejne 
15 godz. działania. Model jest zgodny ze 
standardem IPX7, co oznacza, że słuchawki 
są odporne na całkowite zanurzenie 
w wodzie na głębokość do 1 m przez mak-
symalnie 30 min. W zależności od potrzeb 
i aktywności fizycznej możemy je nosić 
w wersji z zaczepami na ucho. Dzięki takiej 
konstrukcji słuchawki będą się doskonale 
trzymać nawet podczas intensywnego 
treningu i to niezależnie od warunków 
pogodowych. 
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Philips TAA4205 dla osób monitorujących swoje tętno
Te słuchawki wyróżniają się swoim designem za sprawą miksu kolorów 
– czarnego i białego. Philips TAA4205 to model bezprzewodowy, ze zdej-
mowanymi zaczepami na uszy i dousznymi skrzydełkami oraz przewo-
dem łączącym ze sobą prawą i lewą słuchawkę. Na przewodzie znalazły 
się też funkcjonalne przyciski sterowania. Co ważne urządzenie ma także 
wbudowany w słuchawce monitor tętna, mamy więc nasz puls pod kon-
trolą. Model współpracuje z darmowymi aplikacjami do monitorowania 
sprawności fizycznej, takimi jak Strava, RunKeeper czy Philips Headphones. 
Mocne basy i nawet 6 godz. odtwarzania muzyki. Szybkie, 15-minutowe 
ładowanie przez złącze USB-C zapewnia godzinę odtwarzania. Słuchawki 
mają klasę wodoodporności IPX5, co oznacza, że są odporne na długo-
trwałe zamoczenie, więc możemy w nich wejść nawet pod prysznic.

Mając taki wybór słuchawek sportowych, ciężko będzie znaleźć wymówkę, 
żeby nie zadbać o formę na lato!
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Głośniki Bose Smart są na rynku już od dwóch lat, zastąpiły one 
ciekawą linię SoundTouch. Teraz Bose Smart Speaker 500 trafił do 
mnie na testy i przyznam, że jest to jeszcze jeden ciekawy konkurent 
na rynku domowych głośników bezprzewodowych, który wyróżnia się 
kilkoma cechami na tle swoich rywali. 

Bose Smart Speaker 500 – kompaktowe stereo  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Bose Smart Speaker 500 
– kompaktowe stereo
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Rynek domowych głośników bezprzewo-
dowych jest bardzo duży. Oczywiście pod 
hasłem „bezprzewodowy” rozumiemy łącz-
ność Wi-Fi wspomaganą czasem przez Blu-
etooth. Są to natomiast sprzęty do użytku 
domowego, a więc zasilane stale z gniazdka 
elektrycznego. Oferta jest bardzo bogata: 
począwszy od Sonosa, w tym głośników 
SYMFONISK stworzonych wespół z IKEA. Jest 
Denon ze swoją serią Home, a do niedawna 
w grze był jeszcze duży Apple HomePod. Do 
wyboru są jeszcze dziesiątki innych produk-
tów, zarówno od renomowanych producen-
tów, jak i firm zupełnie nieznanych szerszemu 
gronu odbiorców.

Wśród tych produktów jest też Bose z rodziną 
Smart Speaker, gdzie do wyboru mamy 
soundbary z akcesoriami, głośnik przenośny 
oraz dwa głośniki Wi-Fi z serii 300 i 500. Smart 
Speaker 500 jest największy z rodziny, ale 
też jest jednym z mniejszych pod względem 
gabarytów, w porównaniu do swoich kon-
kurentów. Wymiarami zbliżony jest właśnie 
do HomePoda, tylko „walec” został tu nieco 
spłaszczony. Cenowo głośnik na pewno nie 
jest tani, ale też wciąż mieści się w granicach 
przyjętych właśnie przez poziom podobnych 
urządzeń. Aby go mieć, trzeba uszczuplić 
swoje zasoby finansowe o 1699 PLN.

To, co rzuca się w oczy i wyróżnia Bose 
Smart Speaker 500, to kolorowy wyświetlacz 
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umieszczony na froncie. Po co wyświetlacz w głośniku? Też się nad tym 
zastanawiam. Niestety test głośnika nie dał mi tu jednoznacznej odpowie-
dzi. Postawiłem go na stoliku nocnym w sypialni: wyświetlanie godziny jest 
przydatne, prezentacja okładek albumów działająca także bez problemu 
z AirPlay 2 to świetny gadżet, ale to by było na tyle. Marnowany jest tu 
potencjał tego wyświetlacza. Przydałyby się tam dodatkowe informacje. 
Z drugiej strony na razie nikt nie robi tego w jakiś atrakcyjny sposób, włącz-
nie z Google i Amazonem. Zresztą Amazon Alexa może kiedyś pojawi się 
także na głośniku Bose. Na razie nasz region jest pomijany.

Najważniejsze jest to, jak głośnik brzmi. I tu Bose pokazuje pełnię atu-
tów. Inżynierowie tworzący ten głośnik postawili sobie za zadanie stwo-
rzyć dźwięk stereo w kompaktowej obudowie. Właśnie to jest świetne, 
to słychać i to jest największą przewagą głośnika Bose nad konkurencją. 
Owszem, dźwięk w HomePodzie jest miły dla ucha, dobrze wypełnia 
pomieszczenie, ale ewidentnie brak tego stereo. Podobnie jest w wielu 
innych produktach. Tu mamy do czynienia z małym głośnikiem, z czystym, 
dobrym dźwiękiem, ale co najważniejsze – dźwiękiem stereo. A to jest przy 
słuchaniu zwykłej muzyki naprawdę istotne dla wrażeń i doświadczeń pły-
nących ze słuchania. 
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Po obcowaniu z Bose odczuwam braki w innych głośnikach tego typu, 
które rekompensuje dopiero para głośników. To wielki atut Bose. Jeśli 
ktoś ceni i zwraca uwagę na kompozycję sceny muzycznej w klasycznym 
wykonaniu, to Smart Speaker powinien być pierwszym głośnikiem Wi-Fi, 
na który powinien zwracać uwagę. Alternatywą jest właśnie zakup innych 
urządzeń, ale dwóch sztuk. Oczywiście wtedy dostaniemy jeszcze bogatsze 
efekty, jednak cena też już robi się zwykle podwójna. Kompaktowy dźwięk 
stereo to właśnie Bose.

Dźwięk oraz sześć konfigurowalnych przycisków dla ulubionych stacji 
radiowych – to do mnie przemawia. Gorzej jest już z aplikacją, która po 
prostu jest i poza zapisaniem stacji radiowych i podstawowej konfiguracji 
nie mam potrzeby z niej korzystać. Sięgam po AirPlay 2 i ten działa prawi-
dłowo i sprawnie także z innymi głośnikami, połączonymi w ramach sys-
temu multiroom.

Bose Sound Speaker 500 jest trochę w cieniu popularnych na rynku domo-
wych głośników bezprzewodowych. Pokazuje jednak, że to klasa Bose 
i wciąż można się wyróżnić, oferując unikalne funkcje czy nieco kontrower-
syjny wygląd. A to sprawia, że dla wielu będzie najlepszym wyborem.
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Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia podczas piłkarskich Mistrzostw 
Europy. Pierwszych transmitowanych nie tylko w 4K, ale też 
z dźwiękiem Dolby Atmos. 

Dolby Atmos to nowe doznania nie tylko dla kibiców – sprawdź, co umieą soundbary Philips  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Dolby Atmos to nowe doznania 
nie tylko dla kibiców – sprawdź, 
co umieją soundbary Philips
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Technologia dźwięku obiektowego to 
prawdziwa zmiana zarówno w realizacji 
dźwięku, jak i jego odtwarzaniu. Jeżeli 
chcemy w pełni wykorzystać możliwości, 
jakie oferuje nam ten format, warto wypo-
sażyć się w sprzęt umiejący dobrze sobie 
z nim radzić. A takowym jest na przykład 
oferta soundbarów Philips.

Czym jest Dolby Atmos? To technologia 
dźwięku obiektowego. Najpierw trafiła do 
kin, później zaawansowanych systemów 
kina domowego, a obecnie jest dostępna 
na wielu innych urządzeniach. Dźwięk 
obiektowy to zmiana w podejściu do 
oferowanego brzmienia. W przeszłości 
realizując warstwę audio danej produkcji, 
rozdzielano ją na poszczególne kanały 
– mono, stereo, 5.1. W przypadku Dolby 
Atmos poszczególne dźwięki ulokowane 
są w całej przestrzeni, a głośniki z odpo-
wiednimi procesorami mają za zadanie 
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przenieść te efekty audio do konkretnych warunków – sali kinowej, 
naszego salonu czy też do słuchawek. W efekcie dźwięk ma być znacznie 
bardziej rzeczywisty – deszcz pada z góry, a nie z boku, helikopter rzeczy-
wiście przelatuje nad nami, a to, co dzieje się na boisku, jesteśmy w stanie 
usłyszeć i realnie odnieść do konkretnej pozycji. 

A ponieważ Dolby Atmos już na dobre zadomowił się w treściach dostęp-
nych dla szerszej publiczności – czego Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
są najlepszym przykładem, nie brakuje też seriali i filmów w serwisach stre-
amingowych, a brzmienie Dolby Atmos na wybranych utworach muzycz-
nych oferuje również Apple Music na Apple TV – dlatego warto pomyśleć 
o zainwestowaniu w sprzęt, który zapewni nam te doznania dźwiękowe 
w swoim salonie. Aby to usłyszeć i wzmocnić wrażenia z odsłuchu, warto 
uzupełnić swój telewizor o soundbar. 

To właśnie soundbary są najbardziej praktycznym rozwiązaniem w przy-
padku większości domowych warunków. Dobry sprzęt pozwala nam 
usłyszeć znacznie więcej, a jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca 
i jego obsługa jest bardzo prosta. I tak jak na rynku jest wiele urządzeń, 
które w teorii wspierają Dolby Atmos, to w rzeczywistości lista sprzętów 
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pozwalających odczuć te wrażenia, jest już krótsza. Spośród nich warto 
przyjrzeć się ofercie Philipsa, który ma całą rodzinę belek grających ze 
wsparciem dla technologii Dolby Atmos.

Jeśli szukasz przystępnego cenowo soundbara z Dolby Atmos i dobrym 
brzmieniem, to warto wybierać pomiędzy Philips TAB8505, Philips 
TAB8805 lub Philips TAB8905. Model TAB8905 z tego trio jest najbardziej 
zaawansowany i oferuje kompletne doznania dźwiękowe z układem głośni-
ków 3.1.2, natomiast dwa pozostałe modele skutecznie wirtualizująca Dolby 
Atmos w układzie 2.1 lub 3.1. Oprócz belki grającej mamy tu też subwoofery, 
które naprawdę potrafią dodać klimatu zarówno do transmisji meczu, jak 
i filmów i seriali. Co ważne głośniki wspierają też AirPlay 2 oraz standard 
DTS Play-Fi, którego Philips jest czołowym propagatorem.

Dla tych, którzy oczekują jeszcze więcej, Philips ma głośniki ze swej topo-
wej linii Fidelio. To marka sama w sobie, ceniona przez wszystkich miło-
śników dobrego dźwięku. Fidelio to także ikona stylu. Modele B95 i B97 
oferują wsparcie nie tylko dla Dolby Atmos, ale też DTS:X i wszelkich 
pokrewnych formatów, a nawet mogą się pochwalić certyfikacją IMAX 
ENHANCED.
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Model Philips Fidelio B97 to perełka w świecie soundabrów i kompakto-
wych systemów audio. Z powodzeniem możemy mówić o kompletnym 
systemie kina domowego zamkniętym w małej obudowie. Od głównej czę-
ści soundbaru można odłączyć boki i przestawić je na tył kanapy. Otrzy-
mujemy tym samym pełne doświadczenia dźwięku 7.1.2 i to całkowicie 
bez dodatkowych kabli. W tym przypadku nie ma mowy o kompromisach 
w jakości dźwięku i doznaniach, jest za to wygoda i porządek w salonie.

Z kolei Philips Fidelio B95 to model zbliżony do B97, ale z konfiguracją 5.1.2 
oraz bez technologii Surround-on-demand. System dzieli przetworniki na 
docelowe kanały – lewy, prawy i centralny – dzięki czemu otrzymujemy 
szeroką, wciągającą i wyrazistą barwę brzmienia.

Jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście Dolby Atmos w akcji, czas to nadrobić. 
Szczególnie że odpowiedni sprzęt pozwoli nam cieszyć się takim dźwię-
kiem każdego dnia, w tym także podczas transmisji z rozgrywek sporto-
wych. Atmos przenosi nasze uszy w zupełnie nowy wymiar rozrywki.
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Najważniejsza przewaga laptopów z procesorem Intel i9 i system 
Windows nad komputerami z nadgryzionym jabłkiem? Zagrasz na nich 
w fantastyczne gry, topowe tytuły i to w najwyższej jakości. MSI GS76 
Stealth to prawdziwe monstrum w świecie gamingu. Co jednak istotne, te 
parametry i konstrukcja posłużą również doskonale do pracy. Jeśli szukacie 
sprzętu, który poradzi sobie z każdym zadaniem, to właśnie znaleźliście.

Mocny gamingowy laptop MSI GS76 
Stealth do zadań specjalnych

Mocny gamingowy laptop MSI GS76 Stealth do zadań specjalnych  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Wśród licznych notebooków na 
rynku istnieją takie perełki jak MSI 
GS76 Stealth – to sprzęt, który 
zaprezentowany został na początku 
2021 roku, a teraz trafił do sprze-
daży. To jeden z tych kompute-
rów, który odpowiada sportowym 
autom. Jednak gdybym miał do 
któregoś z topowych pojazdów 
porównywać MSI GS76 Stealth, to 
najpewniej byłby Jeep Gladiator 
lub inny samochód o zadziornym 
wyglądzie, dużej mocy, dający wiele 
radości z jazdy, ale przede wszyst-
kim o wciąż niezwykłych walorach 
użytkowych. Pick-upa Jeepa można 
zabrać w teren i świetnie się bawić, 
ale równocześnie może być to 
wyjątkowe auto służbowe, dzielnie 
sprawdzać się jako pomoc zaanga-
żowanego dewelopera, architekta 
czy stolarza itd.
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Z MSI GS76 Stealth jest dokładnie 
tak samo tylko w cyfrowej wer-
sji. Topowy wariant tego modelu 
wyposażony jest w procesor Intel 
Core i9 11. generacji (i9-11980HK) 
i kartę graficzną NVIDIA GeForce 
RTX 3080 w wersji laptopowej. Może 
mieć nawet do 64 GB pamięci RAM 
DDR4 2300 MHz. 17-calowa matryca 
to panel IPS 4K o odświeżaniu 120 
Hz i pełnym 100% pokryciu barw 
Adobe RGB. Dla każdego, kto jest 
na bieżąco w komputerowych tech-
nikaliach, jest jasne, że to topowe 
parametry na rynku. W dodatku 
zamknięte właśnie w obudowie 
laptopa. Estetycznej, eleganckiej, 
świetnej jakości, z gamingowymi 
akcentami, ale zdecydowanie z dala 
od gamingowego odpustu znanego 
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z wielu popularnych sprzętów, często właśnie tylko z nazwy i koloro-
wych światełek łączonym ze światem gier.

MSI GS76 Stealth radzi sobie w grach wyśmienicie. Jeśli zależy Wam na 
grze w najwyższych detalach, rozkoszowaniu się piękną grafiką w takich 
grach jak Resident Evil: Village, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 
i wielu innych, to właśnie ten laptop spełni Wasze oczekiwania. Pełnia 
rozgrywki z odpowiednim zapasem mocy gwarantowana. Ale MSI GS76 
Stealth może służyć do grania wieczorami czy w weekendy. Za dnia nato-
miast może być sprzętem do intensywnej, wytężonej pracy wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest wysoka wydajność i świetnej klasy duży wyświetlacz.

MSI GS76 Stealth to doskonały sprzęt dla osób pracujących z grafiką, z fil-
mem, w biurach architektonicznych. Jednak doceni go nie tylko branża 
kreatywna. Również świat biznesu zwróci uwagę na solidność wykoń-
czenia i duży ekran. Możliwość swobodnej pracy na 17-calowym ekranie 
w terenie, w pociągu jest nieoceniona. Wygodna praca na dwóch oknach, 
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rozbudowanym Excelu. Wreszcie możliwość swobodnej prezentacji 
przed partnerami biznesowymi bez użycia urządzeń zewnętrznych. To 
tylko kilka z wielu zastosowań MSI GS76 w wersji roboczej.

To połączenie świata rozrywki i pracy, to także doskonała propozycja 
dla osób młodych, zwłaszcza studentów kierunków właśnie takich jak 
architektura. Z jednej strony otrzymują oni sprzęt gotowy do swobod-
nej pracy, przez lata. Z drugiej mogą cieszyć się bezkompromisową roz-
grywką na mocnym komputerze. A duży ekran pozwala też cieszyć się 
oglądaniem seriali. 

Świetnie, że są na rynku takie urządzenia, które doskonale pasują do wielu 
zastosowań. MSI GS76 Stealth pasuje nie tylko ze względu na swoje para-
metry, ale przede wszystkim konstrukcyjnie. Moc złącz, praca na kilku moni-
torach zewnętrznych, praca na akumulatorze do 11 godzin – to naprawdę 
dużo. A wszystko zamknięte w pięknej bryle. Czasem warto zgrzeszyć i roz-
ważyć wybór takiego sprzętu, zamiast siedzenia w jabłkowym sadzie.
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Nowe Apple TV 4K (2021) niby niewiele się różni od modelu z 2017 roku. 
Jest kilka oczywistych nowości, a jedną z nich jest pilot, którego 
można też kupić osobno, ale czy warto kupować całe urządzenie?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Czy warto kupić Apple TV 4K 2021 – pełna recenzja  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Czy warto kupić Apple TV 4K 
2021 – pełna recenzja
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iPad to moje podstawowe narzędzie pracy i odkąd pojawił się na 
rynku, to potrafię na nim wykonać w rejonie 90% swoich codziennych 
zadań. Gorąco liczyłem na to, że nowy model Pro, wyposażony w M1 
i Thunderbolt, zbliży mnie jeszcze bardziej do 100%.

iPad Pro (2021) z iPadOS 14 
- pełna recenzja, niepełny komputer...

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Pro (2021) z iPadOS 14 - pełna recenzja, niepełny komputer...  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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XPS, szczególnie w rozmiarze 13-calowym, wygląda tak dobrze, że 
MacBook Pro lub Air wygląda przy nim, jakby był zaprojektowany 
dekadę lub dwie temu. Ponadto, jest zdecydowanie bardzie 
funkcjonalny.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dell XPS 13 (9310) - unboxing i pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Dell XPS 13 (9310) 
- unboxing i pierwsze wrażenia
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Długo nie mogłem się zdecydować na etui, aby zabezpieczyć telefon 
podczas podróży. Normalnie nie korzystam z takowych, preferując 
„nagiego” smartfona, ale są sytuacje, kiedy się przydaje. Byłem 
przekonany na etui silikonowe lub skórzane od Apple, więc wziąłem 
to trzecie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Unboxing przeźroczystego etui z MagSafe dla iPhone 12 Mini i dlaczego to najlepszy rozmiar iPhone'a  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Unboxing przeźroczystego etui 
z MagSafe dla iPhone 12 Mini i dlaczego 
to najlepszy rozmiar iPhone'a
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Średnia półka smartfonów obfituje w modele mające wiele cech 
wspólnych z topowymi urządzeniami. Zaprezentowany niedawno 
OnePlus Nord CE 5G wpisuje się w filozofię firmy, według której tańszy 
smartfon powinien zapewniać na co dzień podobny komfort pracy, co 
jego droższy odpowiednik.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

OnePlus Nord CE 5G – oby więcej takich średniaków  |  Paweł Hać

OnePlus Nord CE 5G 
– oby więcej takich średniaków
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Oznaczenie CE rozwija się do Core Edition, 
co całkiem dobrze wskazuje na to, czego 
możemy się spodziewać w Nord CE 5G. 
Smartfon ma wszystkie funkcje, których 
można oczekiwać w tej cenie, ale dorzucono 
też do niego kilka świetnych, wyróżniających 
go dodatków. Wzornictwem również nie 
odstaje od droższych urządzeń OnePlus: jest 
smukły (tylko 7,9 mm grubości) i zaokrąglony 
na krawędziach, a przy tym lekki. Wagę 170 g 
osiągnięto głównie za sprawą zastosowanego 
do wykonania ramki i tyłu obudowy plastiku, 
natomiast jest on dobrej jakości. Ramka co 
prawda błyszczy, udając materiał, którym nie 
jest, ale większość uwagi przykuwa piękny, 
matowy tył. Otrzymałem do testu telefon 
w kolorze niebieskim, który jako jedyny 
ma takie wykończenie (pozostałe warianty 
kolorystyczne są błyszczące), a ponadto 
odcień niebieskiego zmienia się w zależności 
od padającego światła, przechodząc nawet 
w zieleń i fiolet. Aż szkoda zakładać na niego 
jakiekolwiek etui, ponadto matowy tył nie 
zbiera tak mocno odcisków palców. Smartfon 
ma standardowy układ przycisków (blokada 
ekranu po jednej stronie i regulacja głośności 
po drugiej), nie ma niestety suwaka wycisze-
nia, znanego z modelu 9 czy 9 Pro. Na dole, 
obok USB-C, jest za to mini Jack – popular-
ność tego złącza zmalała, ale wciąż się przy-
daje. Na tej samej krawędzi jest też głośnik, 
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drugi schowano nad ekranem. Nie było to trudne, bo ramka wyświetlacza 
jest dość szeroka. Na pochwałę zasługuje też estetyczna i nieodstająca zbyt 
mocno wyspa z obiektywami. W komplecie z telefonem dostajemy szybką, 
30-watową ładowarkę, pozwalającą wykorzystać pełną prędkość ładowania 
obsługiwaną przez telefon, kabel USB-C, silikonowe etui oraz naklejoną 
fabrycznie na ekran folię (ta jest jednak słaba, ma zbyt duże, a przez to nie-
estetyczne wycięcie na przedni aparat). Zestaw akcesoriów jest wzorowy, 
wypada znacznie lepiej niż w wielu flagowcach.

Tańszy smartfon powinien mieć mniej funkcji, ale nie być przy tym 
zauważalnie wolniejszy czy gorszej jakości niż topowy model. Tę filozofię 
widać wyraźnie w specyfikacji Nord CE. Telefon wyposażono w Snapdra-
gona 750G z GPU Adreno 619, do tego dostępne są modele z 6, 8 oraz 12 
GB pamięci RAM, a także z 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. W Pol-
sce dostępne są dwie mocniejsze konfiguracje: 8 GB RAM i 128 GB ROM 
oraz 12 GB RAM i 256 ROM (testowałem najmocniejszy model). Smartfon 
nie obsługuje kart microSD, więc warto dobrze przemyśleć, ile pamięci 
będziemy potrzebować. Mocna specyfikacja sprawia, że na co dzień 
smartfon działa po prostu płynnie, miałem dosłownie kilka sytuacji, 
w których potrzebował chwili, by wrócić do poprzedniego poziomu menu 
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czy przewinąć dokument. Ani razu nie wyłą-
czyła mi się natomiast żadna aplikacja, duża 
ilość pamięci RAM pozwala zresztą działać 
im długo w tle, co też nie jest bez znaczenia. 
Urządzenie wyposażono w fizyczny dual 
SIM (mieszczący dwie karty nano SIM) – to 
już powoli standard, nie wyobrażam sobie 
zresztą funkcjonowania bez tej opcji. Telefon 
ma też NFC i szybkie ładowanie przewodowe 
(bezprzewodowego brak, ale to zrozumiałe 
przy tej cenie). Warp Charge pozwala nała-
dować telefon od 0 do 70% w pół godziny, 
a do pełna w niespełna godzinę. Co więcej, 
w zestawie dostajemy 30-watową ładowarkę, 
która pozwala z tego korzystać. Bateria ma 
pojemność 4500 mAh, co pozwala nawet 
na dwa niepełne dni pracy, aczkolwiek przy 
dużej liczbie rozmów i korzystania z inter-
netu oraz przeglądania dokumentów czas 
ten skraca się do jednego dnia (nie udało 
się mi go rozładować całkowicie od rana do 
wieczora przy takim użytkowaniu). OnePlus 
musiał jednak zaoszczędzić w kilku miej-
scach, by obniżyć cenę urządzenia. Nie ma 
więc żadnej odporności na pył czy wodę 
(producent nie prezentuje wyników żadnych 
badań), zabrakło też niestety przełącznika 
wyciszenia, znanego z modeli 9 i 9 Pro. Nord 
CE nie dostał też silnika haptycznego, ale 
zastosowane w nim wibracje są łagodne, 
jakby zastosowano silnik oscylacyjny, a nie 
rotacyjny. To rzadkość na średniej półce.
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OnePlus nie oszczędzał na ekranie. Do dys-
pozycji mamy duży wyświetlacz o przekątnej 
6,43 cala, rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli 
i proporcjach 20:9. To oczywiście AMOLED, 
gwarantujący świetną czerń i bardzo dobrze 
radzący sobie z odwzorowaniem kolorów. 
Oprogramowanie smartfona pozwala je 
dostosować, a także włączyć automatycznie 
ocieplenie palety barw po zachodzie słońca 
bądź też włączyć tryb czytania, zmieniający 
paletę barw (a także blokujący powiadomie-
nia). To jedna z lepszych funkcji, które chętnie 
zobaczyłbym w innych urządzeniach – można 
ją przypisać do wybranych aplikacji, więc nie 
trzeba jej włączać ręcznie. Poczytałem tak 
trochę dłużej i na pewno nie pogarsza to kom-
fortu, mam wręcz wrażenie, że wzrok zmęczył 
mi się mniej. Na odbiór ekranu wpływa rów-
nież jego odświeżanie. W OnePlus Nord CE 5G 
wynosi ono 90 Hz, dzięki czemu nawigacja po 
menu, zwłaszcza przewijanie list i stron, jest 
znacznie płynniejsza. W ekranie umieszczono 
skaner odcisku palca – działa szybko, choć nie 
bije rekordów, jest też dokładny. Nie miałem 
problemu z odczytaniem odcisku palca, zda-
rzyło mi się natomiast odruchowo na niego 
nie trafić, bo umieszczono go dość nisko. 
W ekran wkomponowano też oczko przed-
niego aparatu, jest niewielkie i na co dzień nie 
przeszkadza. Można je jednak ukryć, włączając 
wyświetlanie czarnego paska na górze wyświe-
tlacza – wątpię jednak, by ktokolwiek chciał 
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poświęcić tę przestrzeń i zaburzyć tak proporcje ekranu. Telefon wspiera też 
always-on display, na którym można wyświetlić standardowo zegar, powia-
domienia czy sterowanie muzyką. Podczas testów miałem tę funkcję wyłą-
czoną – tak jest ustawiona domyślnie, ponadto nie wnosi wiele do tego, jak 
korzystam z telefonu.

Nakładki na system są coraz lżejsze i choć OxygenOS 11 (będący nakładką 
na Androida 11) wyraźnie ingeruje w wygląd systemu, to dotyczy to przede 
wszystkim strony wizualnej, a nie samej przebudowy funkcji czy menu. Moż-
liwości personalizacji są ogromne, od zmiany kształtu i rodzaju ikon, przez 
akcenty kolorystyczne, po animacje odblokowania, krawędziowego pod-
świetlania czy zawartości always-on display. Jest też kilka unikalnych funkcji, 
wśród nich zarządzanie pamięcią RAM i przestrzenią dyskową, telefon ma też 
rozbudowaną sekcję baterii, w której można włączyć optymalizację ładowa-
nia czy ustalić moment, w którym włącza się oszczędzanie energii. Jest też 
wspomniany już tryb czytania. Gestem pociągnięcia w dół na środku ekranu 
wysuwamy menu z widżetami OnePlus, pozwalającymi zrobić szybką notatkę, 
przejść do wybranych narzędzi i aplikacji, podejrzeć liczbę zrobionych kroków 
i pogodę, a także sprawdzić stan pamięci, baterii i użycia danych. Założenie 
jest dobre, ale nie zaglądam do tego menu praktycznie wcale, wolę korzystać 
z tradycyjnych ikon na pulpicie i widżetów. OnePlus nie dodaje do systemu 
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wielu własnych aplikacji. Mamy OnePlus Switch do przenoszenia danych ze 
starego telefonu, Community, będące miejscem podsumowującym nowości 
producenta i pozwalającym udzielać się w dyskusjach użytkowników oraz 
przeglądać okazje w sklepie. To jedyne miejsce, w którym zauważyłem błędy 
w tłumaczeniu interfejsu na język polski. Mamy też Game Space, czyli agre-
gator zainstalowanych gier, który pozwala dodatkowo skonfigurować zacho-
wanie smartfona podczas rozgrywki (czyli na przykład ignorować połączenia 
przychodzące, zablokować jasność czy zoptymalizować wyświetlanie obrazu).

Choć Nord CE nie jest promowany jako smartfon kładący nacisk na fotogra-
fię, to zdjęcia, które robi, są znacznie powyżej przeciętnej. Wyposażono go 
w trzy obiektywy z tyłu i jeden z przodu. Główny aparat ma obiektyw o f/1.79, 
połączono go z matrycą o rozdzielczości aż 64 MP. Domyślnie zdjęcia wycho-
dzą w 16 MP, z czterech pikseli składany jest jeden. W trybie profesjonalnym 
da się wymusić wykonanie zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Kolejny aparat ma 
obiektyw ultraszerokokątny (kąt 119 stopni) o f/2.25, współpracujący z matrycą 
o rozdzielczości 8 MP. Zdjęcia z niego mają zniekształcenia na krawędziach, 
ale nie są one przesadnie duże. Ostatni z aparatów służy wyłącznie do reje-
stracji efektu głębi i nie można nim bezpośrednio wykonywać zdjęć. Z przodu 
mamy natomiast aparat z 16-megapikselową matrycą. Urządzenie zapewnia 
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cyfrową stabilizację obrazu, optycznej tu nie znajdziemy. Zdjęcia robione 
w dzień wychodzą bardzo dobrze: kolory są naturalne, dobrze wypadają też 
detale. Telefon automatycznie dobiera ustawienia, przez co podstawowy 
tryb jest całkowicie bezobsługowy. Dostępnych jest też kilka innych: portre-
towy, nocny czy profesjonalny. W tym ostatnim możemy ręcznie regulować 
balans bieli, ISO, ostrość, przysłonę czy ekspozycję. Da się również włączyć 
podgląd histogramu oraz zrobić zdjęcie w RAW. Tryb zdjęć nocnych sprawdza 
się dobrze i zaskakuje szybkością, telefon trzeba trzymać nieruchomo mak-
symalnie kilka sekund. Różnica pomiędzy zdjęciem w tym trybie a trybem 
podstawowym jest duża i dotyczy przede wszystkim detali. Zauważyłem, że 
przy słabym świetle tryb nocny wyciąga sporo detali, ale przeinacza kolory, 
zanadto je rozjaśniając. Stworzono go wyłącznie do używania przy znacznie 
słabszym świetle niż doświetlony stojącą lampą salon. Telefon dobrze radzi 
sobie też z nagrywaniem, oferując maksymalną jakość 4K przy 30 FPS bądź 
1080p przy 60 FPS. Dodatkowo oferuje też tryb slow motion w 120 FPS (przy 
jakości 1080p) lub nawet 240 FPS (w jakości 720p).

Spisanie podsumowania tekstu odłożyłem sobie na drugi dzień – zazwy-
czaj robię je od razu, ale w tym wypadku miałem nie lada problem, by 
zabrzmiało dobrze. OnePlus Nord CE 5G z całą pewnością nie jest najlep-
szym telefonem w portfolio tego producenta, a mimo tego trudno wskazać 
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mi w nim rzeczy, które by mi nie odpowiadały. 
To bardzo rozsądnie zaprojektowany średniak, 
pozwalający codziennie wygodnie pracować 
i korzystać z multimediów. OnePlus poszedł 
na bardzo rozsądny kompromis między jako-
ścią a listą funkcji, skracając ją względem fla-
gowców. Miałem okazję testować modele 9 i 9 
Pro, jednak z żadnego z nich nie byłem osta-
tecznie zadowolony tak bardzo, jak z Nord CE. 
Być może to kwestia oczekiwań – tam były 
zbyt wysokie, tu natomiast spodziewałem się 
średniaka, nie wiedziałem jednak, że okaże się 
najlepszym telefonem z tej półki, jakich ostat-
nio używałem.

OnePlus         
Nord CE 5G 

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

 Plusy:
• bardzo dobry ekran z odświeża-

niem 90 Hz
• szybkie ładowanie (i szybka łado-

warka w zestawie)
• zgrabna i ładna obudowa

 Minusy:
• brak deklarowanej odporności na 

pył i wodę

Cena:  Wersja 8 GB/128 GB – ok. 
1500 PLN Wersja 12 GB/256 GB 
– ok. 1800 PLN
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Pierwszy Mi Band był produktem o niezwykle dobrym stosunku ceny 
do możliwości, a drugi poprawił ten wynik, dodając ekran, a tym 
samym znacznie zwiększając możliwości urządzenia. Testując szóstą 
generację opaski, miałem wrażenie, że Xiaomi wypaliło się z pomysłów 
na to, jak wyróżnić się, zachowując bardzo konkurencyjną cenę.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Xiaomi Mi Band 6 – jest dobrze, ale…  |  Paweł Hać

Xiaomi Mi Band 6 
– jest dobrze, ale…
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Mi Band jest z założenia produktem tanim 
i prostym, ale oferującym możliwie jak naj-
więcej funkcji. Nowa wersja na pierwszy rzut 
oka nie różni się od poprzednika, przynaj-
mniej póki nie włączymy ekranu. Opaska 
ma bardzo proste i uniwersalne wzornictwo, 
środkowa „pastylka” osadzona jest w gumo-
wej opasce, zapinanej na pojedynczy pin. 
Już w piątej generacji Xiaomi wprowadziło 
magnetyczną ładowarkę, która nie wymagała 
wyjmowania głównej części urządzenia z opa-
ski, a tym samym komfort ładowania był 
znacznie wyższy. Tu zastosowano identyczne 
rozwiązanie. Inne elementy również są bar-
dzo podobne, a niektóre nawet identyczne. 
Opaska na pierwszy rzut oka jest taka sama: 
zrobiona z przyjemnej w dotyku i solidnej 
gumy, wystarczająco długa, by pasować 
nawet na szeroki nadgarstek. Zapięcie nie jest 
jednak idealne, podczas kilku tygodni uży-
wania kilka razy przypadkiem je rozpiąłem, 
zaczepiając o coś nadgarstkiem. Wymiary 
są takie same, co w Mi Band 5, dlatego do 
najnowszej wersji urządzenia pasują rów-
nież paski od poprzedniej generacji. Prosta, 
pozbawiona przycisków konstrukcja ułatwiła 
osiągnięcie niezłej odporności na wodę – Mi 
Band 6 wytrzymuje jej ciśnienie do 5 ATM.

Główna część urządzenia nie wyróż-
nia się niczym szczególnym, brak 
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charakterystycznych elementów pozwala 
jednak dopasować opaskę do większości stro-
jów. Obudowa jest plastikowa, na dekielku 
mamy czujnik tętna i saturacji krwi, front zaś 
pokrywa zaokrąglone na krawędziach szkło. 
Nie ma przycisku pod ekranem, znanego 
z poprzedniej wersji – do cofania wykorzy-
stujemy gesty. Ekran jest zaokrąglony i ma 
asymetryczną ramkę, grubszą w dolnej części. 
Na co dzień tego nie widać, bo maskuje to 
dobrze zaprojektowany interfejs. Nie ma tu 
żadnych przycisków fizycznych – przeszka-
dzało mi to wyłącznie podczas treningów, 
gdy chciałem wstrzymać pomiar. Dotyk 
nie sprawdza się tak dobrze, jak przycisk 
o wyczuwalnym skoku. Opaska jest dość pła-
ska (12,7 mm grubości), wchodzi pod mankiet 
koszuli, przegrywa dopiero ze ściągaczem 
sportowej bluzy. Waży niewiele, bez paska 
to 12,8 g, natomiast ze standardową opaską 
waga wynosi 23,9 g. Na co dzień jej nie czuć 
na nadgarstku, ponadto nie przeszkadza też, 
gdy opieramy nadgarstek na biurku, pisząc 
lub korzystając z myszy.

Xiaomi wrzuciło do Mi Band 6 większy 
wyświetlacz, który wypełnia sporą część 
frontu, jest też ładnie zaokrąglony. Ma on 
wysoką rozdzielczość (152 × 486 pikseli), sporą 
przekątną (1,56 cala), a kolory są mocno nasy-
cone – to w końcu AMOLED. Niestety, jego 
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jasność nie jest regulowana automatycznie, a w mocnym słońcu czytelność 
pozostawia sporo do życzenia. Niemniej jednak bardzo dobrze reaguje na 
dotyk i gesty, ponadto można skonfigurować go tak, by podświetlał się 
po podniesieniu nadgarstka tylko w określonych godzinach, co pozwala 
oszczędzić baterię. Nowy ekran i eliminacja przycisku pod nim równo-
znaczne są z przebudową interfejsu. Główna tarcza mieści teraz więcej 
informacji, a preinstalowane trzy warianty do wyboru są bardzo czytelne 
i sprawdzają się na co dzień. Są też w pewnym zakresie konfigurowalne 
– można zmieniać niektóre komplikacje, ale już nie kolorystykę. Da się też 
doinstalować bezpłatnie inne, aczkolwiek te podstawowe najbardziej przy-
padły mi do gustu. Niektóre elementy tarczy nie reagują na dotyk, inne tak 
– to odrobinę mylące, zwłaszcza na początku.

Interfejs Mi Band 6 bazuje na gestach w większym zakresie niż ten 
w poprzednich wersjach urządzenia. Przesuwając palec w pionie, wywo-
łujemy menu aplikacji, które przewija się płynnie. Jeśli na ekranie tarczy 
głównej przesuniemy palec w poziomie, wywołamy widżety. Wśród nich 
może być sterowanie odtwarzaniem, pogoda, podsumowanie dnia, tętno, 
PAI czy powiadomienia. Opcji jest znacznie więcej, podoba mi się, że pro-
ducent w tak prostym urządzeniu daje aż tyle możliwości. Aby cofnąć się 
do poprzedniego poziomu menu, trzeba wykonać gest od lewej do prawej 
krawędzi – jest intuicyjny, choć działa w 9 na 10 przypadków. Zauważyłem, 
że opaska nie nadąża odczytywać go, jeśli wykonuję go szybko jeden po 
drugim, trzeba to po prostu wyczuć. Z poziomu aplikacji na smartfona 
da się wyłączyć niechciane funkcje – to również przydatne, choć nie od 
razu. Warto pozbyć się nieużywanych aplikacji, bo nawigacja po menu 
z wieloma pozycjami bywa uciążliwa. Ponadto odpowiednie skonfiguro-
wanie częstotliwości mierzenia tętna i innych pomiarów znacznie wpływa 
na baterię. Producent deklaruje nawet dwa tygodnie działania, ale mnie 
udało się osiągnąć połowę tego czasu. Korzystałem z podświetlania ekranu 

Producent deklaruje nawet dwa tygodnie działania, ale mnie 

udało się osiągnąć połowę tego czasu.
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po uniesieniu nadgarstka, pomiaru tętna co 5 minut i wszystkich opcji 
pomiaru snu. Mi Fit, dostępne na iOS i Androida, umożliwia też indywi-
dualną konfigurację powiadomień czy wibracji, dokładne ustawienie czę-
stotliwości monitorowania tętna (najmniejszy interwał to jedna minuta), 
włączenie śledzenia snu i stresu, a także aktualizowanie oprogramowania 
urządzenia. To także agregator danych zbieranych przez opaskę, na doda-
tek integrujący się z systemowym Zdrowiem w iOS. Interfejs jest prosty 
i czytelny, ciekawostką jest wykorzystanie systemu punktowego PAI, służą-
cego do mierzenia aktywności – ostatni raz widziałem go w opaskach Mio.

Pomimo tego, że opaska jest niewielka, już bezpośrednio na niej można 
wykonać i podejrzeć wyniki podstawowych pomiarów snu, stresu czy 
tętna. Bardziej złożone statystyki trafiają do aplikacji na smartfonie. Waż-
nym elementem oprogramowania są treningi. Do wyboru jest aż 30 rodza-
jów aktywności, od biegu na sali i w plenerze, przez HIIT, po skakanie na 
skakance i taniec. W treningu można ustawić cele, dla biegania jest to na 
przykład odległość, tempo czy strefa tętna. Pól danych nie da się edyto-
wać, ponadto przewijają się płynnie – akurat podczas aktywności lepszym 
rozwiązaniem jest skokowe przeskakiwanie między zestawami wyświetla-
nych danych. Urządzenie nie ma modułu GPS, korzysta z telefonu do loka-
lizowania. Oznacza to, że na każdy trening wymagający określenia pozycji 
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trzeba ze sobą zabrać smartfona. To uciążliwe, ale uważam, że w tak taniej 
opasce to najlepsza dostępna alternatywa. Oprogramowanie Mi Band 6 
jest całkiem rozbudowane, niemniej jednak zdarzają się drobne błędy. 
Opaska co chwilę informowała mnie o tym samym, przeszkadzało mi to na 
tyle mocno, że wyłączyłem powiadomienia z tej aplikacji. System nie ma 
polskiej wersji językowej, ale obsługa jest bardzo prosta i oparta na ele-
mentach graficznych.

Przez lata Mi Band zapisał się w świadomości użytkowników jako tani, ale 
solidny sprzęt do mierzenia podstawowych parametrów aktywności. Szó-
sta generacja cały czas trzyma się tych założeń, ale oferuje zdecydowanie 
więcej. Jest przy tym równie atrakcyjna cenowo, co pierwsze wersje. Teraz 
jednak tempo wprowadzania istotnych dla użytkownika zmian nie jest już 
tak szybkie, w stosunku do poprzedniej generacji poprawiono kilka rzeczy, 
natomiast są to bardzo podobne urządzenia. Mi Band 6 to świetna opaska 
dla niezdecydowanych, którzy nigdy nie mieli takiego sprzętu. W tej cenie 
może konkurować właściwie tylko ze swoim poprzednikiem.

Xiaomi                 
Mi Band         

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

 Plusy:
• mnogość funkcji w niskiej cenie
• ładowarka magnetyczna
• mocna bateria

 Minusy:
• zbyt ciemny ekran do używania 

na słońcu
• sporadyczny brak reakcji na gesty

Cena: około 180 PLN

SPRZĘT 157



Złącze MagSafe w ostatnich modelach iPhone'ów jest jedną z bardziej 
zauważalnych zmian. Daje spore możliwości producentom akcesoriów, 
dzięki niemu mogą być nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej 
minimalistyczne. Forté dla iPhone'a jest tego najlepszym przykładem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Twelve South Forté dla iPhone'a – prawie jak od Apple  |  Paweł Hać

Twelve South Forté dla 
iPhone'a – prawie jak od Apple
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Ładowanie bezprzewodowe nie zmieniło tego, że telefon podłączam do 
prądu, idąc spać, natomiast smartfon wyposażony w MagSafe zawsze trafi 
w cewkę, a przy okazji nie spadnie z ładowarki. Forté bazuje wyłącznie na 
tym, sama podstawka zaprojektowana została bowiem tak, by jak najmniej 
rzucać się w oczy. Składa się z dwóch elementów: ciężkiej, metalowej pod-
stawy lakierowanej na biało oraz uchwytu na ładowarkę MagSafe. Podstawa 
ma gumowe nóżki i waży na tyle dużo, że nie przesunie jej lekkie pocią-
gnięcie kabla. Reszta jest jednak plastikowa, co trochę mnie zaskoczyło. Od 
dawna korzystam z Forté dla Apple Watcha, tę podstawkę zrobiono już nie-
mal w całości z metalu. Uchwyt na MagSafe ma zawias, pozwalający pochy-
lić telefon. Przydaje się to podczas rozmów wideo, da się go ustawić też 
poziomo, co umożliwia ładowanie położonych na ładowarce AirPodsów. Dla 
mnie to świetna opcja, bo ładuję je raz na kilka dni, i to niekoniecznie równo-
legle z telefonem.

Aby korzystać z Forté, należy dokupić od Apple kabel z końcówką MagSafe, 
sama podstawka Twelve South jest jedynie mocowaniem, a nie w pełni funk-
cjonalnym urządzeniem. Końcówka MagSafe wciskana jest w uchwyt, bardzo 
dobrze się w nim trzyma. Kabel wystaje na dole i zawijany jest do tyłu, tam 
trzeba go wcisnąć we wgłębienie słupka. To niezbyt estetyczne rozwiązanie, 
ponadto wymaga siły – miałem wrażenie, że mogę w ten sposób odkształcić, 
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a nawet uszkodzić izolację przewodu. Jeśli planujecie ustawić Forté tak, że 
widać jego tył, powinniście mieć to na uwadze. Widać to jednak na zdjęciach 
producenta, nie stara się tego w żaden sposób ukryć. Na co dzień Forté 
sprawdza się doskonale, szczególnie na szafce nocnej: nie przesuwa się łatwo, 
gdy po ciemku podłącza się do niego smartfona. Ustawienie do rozmów też 
jest całkiem sensowne, choć sprawdza się w krótkich konwersacjach, telefon 
jest blisko blatu, co wymusza mocniejsze pochylanie głowy niż podczas trzy-
mania go w dłoni.

Forté jest bardzo prostym, a jednocześnie dobrze zaprojektowanym akceso-
rium. Gdyby miało zintegrowane MagSafe i było lepiej wykonane, mogłoby 
zostać uznane za produkt od Apple. Wzornictwo jest bowiem bardzo 
podobne, również stawia na minimalizm i skupia się na pełnieniu jednej funk-
cji możliwie jak najlepiej. Do perfekcji trochę brakuje, przeszkadza mi przede 
wszystkim konieczność wciskania w obudowę kabla. Dobrze przemyślano za 
to ruchomy uchwyt na MagSafe, dzięki któremu oprócz iPhone’a da się też 
naładować AirPodsy czy inne urządzenie obsługujące standard Qi.

Twelve South   
Forté   

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

 Plusy:
• regulacja pochylenia
• bardzo minimalistyczna

 Minusy:
• wymaga wciskania kabla w słupek

Cena: 39,99 USD
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Teoretycznie powinno już być ciepło. Dosłownie za kilka dni powinny 
zaczynać się urlopy i wakacje. Niestety, nie tylko wirusy zmieniają 
nasze życie. Wielu z nas rozgląda się za możliwością innej formy 
aktywnego wypoczynku. Z tego, co widzę, aktywność związana 
z jazdą rowerem jest teraz jedną z najczęściej wybieranych. Ja także 
postanowiłem ruszyć w Polskę. 

Ultralight na ultradystansADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Ultralight na ultradystans  |  Adalbert Freeman
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Bez rezerwacji hotelu, bez samochodu. Jednak nadal rywalizując, choć bar-
dziej zależy mi na przygodzie. Poniżej opiszę, co zamierzam zabrać ze sobą, 
by podczas rywalizacji na zawodach o długości 500 km jakoś przetrwać.

Podstawowym wyposażeniem jest rower. W moim przypadku jest modny 
ostatnio typ roweru – Gravel. Jest to dosyć podstawowy model z kilkoma 
modyfikacjami. Zmieniłem tylną przerzutkę na wytrzymalszą, przezna-
czoną do Gravelów, oraz sztycę podsiodłową na karbonową, by lepiej 
amortyzowała, a także siodełko – sprawdzone pod moje cztery litery.

Istotnym wyposażeniem są jednak sakwy i torby rowerowe. Na początek 
kupiłem torby od chińskich braci. Nie były najgorsze i kosztowały niewiele. 
Jednak były dosyć toporne. Brakowało im dobrej jakości mocowań i dosyć 
mocno rysowały lakier roweru. Materiał był bardzo sztywny. Na rynku 
pojawił się w ubiegłym roku polski producent z trójmiasta: JackPack. Pan 
Jacek związany z firmą Fjord Nansen postanowił iść swoją drogą i opraco-
wał cały system toreb rowerowych. Wszystkie torby są obecnie w wersji 
drugiej. Pierwsza po dużym sukcesie została poprawiona. Testowało je 
w ubiegłym roku wielu kolarzy właściwie na każdym dystansie ultra i na 
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chyba wszystkich zawodach w Polsce. Jest to zestaw ok. 10 toreb, które 
można zamontować na każdym rowerze. 

Ja dla siebie wybrałem trzy, które, zakładam, że wystarczą mi na moje 
starty. Lub na dwu–czterodniowe wyjazdy rowerowe. Pierwszą jest „kie-
rowniczka”. To torebka montowana na kierownicę i w niej zamierzam prze-
wozić telefon, powerbank, dokumenty i podobne rzeczy. Drugą torebką 
jest „płetwa”, ta montowana na ramie, ma mi dawać szybki dostęp do żeli 
energetycznych, batonów i przekąsek. Trzecia i największa montowana na 
sztycy za siodełkiem to „tobołek”, 9-litrowa torba, która ma pomieścić mi 
system do nocowania oraz dwie pary dodatkowych skarpetek, bieliznę 
i komplet ubrań do spania oraz kurtkę przeciwdeszczową.

Jak zamierzam nocować? Wybrałem najlżejszą z możliwych opcji. Oczy-
wiście poza ultralekką, czyli karta kredytowa i hotel. Hamak. Kupiłem go 
też u JackPack. Choć tu należy jednak wyjaśnić, że produkowany jest przez 
polską manufakturę Lesovik. Genialnie wykonany, ultralekki hamak w stylu 
brazylijskim. Hamak sam w sobie jednak nie daje komfortu takiego, jaki 
można mieć w namiocie, więc do całego zestawu dodałem tarp (płachta 
przeciwdeszczowa), najmniejszych rozmiarów, ale z systemami zawieszania 
i śledziami aluminiowymi Lesovika. 
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Zupełnie inną sprawą jest jednak zapewnienie ochrony cieplnej podczas 
snu. Hamak, który pięknie nas do niego utuli, jest pod tym względem bar-
dziej wymagający. Powietrze po prostu otacza nas od dołu i góry. Potrzebu-
jemy w takim przypadku podpinkę i dopiero śpiwór. Ja poszedłem troszkę 
na skróty i chcę wykorzystać dmuchaną matę (materac) firmy Sea to Sumit. 
Materac ten znajdzie się w śpiworze i da mi potrzebną izolację od dołu.

Śpiwór to puchowy Liteline 200. Waży zaledwie 495 g przy użyciu 200 g 
puchu, oczywiście polskiego. Wybrałem ten śpiwór, bo zapewnia wysoki 
komfort snu, a dodatkowo, co w tego typu śpiworach o tej wadze nie jest 
standardem, ma kaptur i zamek. 

Całość mojego wyposażenia do spania wraz z torbą waży niecałe 3 kg. 
Oczywiście to jest bardzo minimalistyczne podeście, ale to ma być przy-
goda i dwie–trzy noce w tym stylu będą ciekawą odmianą. Koszt całości 
nie jest niski. Jednak tu płaci się za wagę, za to, że jest tych gramów jak 
najmniej. Wszystko musi być lekkie, bo to przekłada się na nasz wydatek 
energetyczny podczas jazdy. 
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Nanoleaf Essentials Light Strips Starter Kit 
– taśma LED-owa
Taśma LED to doskonały sposób na rozpoczęcie przygody z inteligent-
nym oświetleniem – ponad 16 mln kolorów, szeroki zakres temperatury 
bieli, harmonogramy dostosowane do planu dnia domowników oraz 
obsługa technologii Thread.

Cena: Cena: 248,99 PLN
Do kupienia w iCorner

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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Meross Air Purifier MAP100HK
Meross zaprezentował swój najnowszy produkt – oczyszczacz powie-
trza. Wyposażony jest w filtr HEPA H13, który wyłapuje 99,97% cząstek 
poniżej 0,3 mikrona, w tym dym, pyłki, sierść zwierząt domowych i inne 
zanieczyszczone cząsteczki. Użyty filtr zawiera aktywny węgiel do 
usuwania zapachów z powietrza, a także lotnych związków organicz-
nych i innych substancji toksycznych. Łączy się z Wi-Fi 2,4 GHz i jest 
kompatybilny z HomeKit, Amazon Alexa oraz Google Assistant. Cena 
i dostępność nie zostały jeszcze podane. Znając markę Meross, cena nie 
powinna być wysoka.
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Nanoleaf Elements Lighting Tiles
Druga nowość on Nanoleaf zaprezentowana w ostatnich dniach. Nano-
leaf Elements Lighting Tiles to podświetlane panele inspirowane naturą. 
Wyglądają jak drewno. Można nimi sterować przez HomeKit, aplika-
cję Nanoleaf albo dotykowo. W odróżnieniu od znanych i lubianych 
kafelków świecących w różnych kolorach tutaj mamy tylko opcję deli-
katnego podświetlenia (22 lumenów) i tworzenia klimatu. Wyglądają 
obłędnie. Wkrótce będą dostępne w iCorner.
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Flic Smart Button Starter Kit – programowalne 
przyciski Smart Home
Flic to programowalny pilot do sterowania urządzeniami w naszym inte-
ligentnym domu. Przyciski wystarczy umieścić w kilku strategicznym 
punktach w domu i łatwo zarządzać działaniem aplikacji i urządzeń. 
Każdy przycisk można aktywować za pomocą trzech różnych kliknięć, 
przypisując do nich rozmaite scenariusze akcji. W zestawie znajdują się 
naklejki z ikonami, dzięki którym będziemy wiedzieli, jakie funkcje są 
przypisane do poszczególnych przycisków.

Cena: 759 PLN
Do kupienia w iCorner
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W maju Somfy zaprezentowało nową centralę TaHoma switch, 
kompatybilną także z Apple HomeKit w zakresie sterowania osłonami 
zewnętrznymi z napędami w technologii io-homecontrol® oraz 
przygotowaną do przyszłych rozwiązań. My mieliśmy okazję bliżej 
obcować z TaHoma switch, ale też przyjrzeć się lepiej firmie Somfy. 

TaHoma switch – czyli kolejny krok w rozwoju oferty Somfy i przyszłość inteligentnych domów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TaHoma switch – czyli kolejny krok 
w rozwoju oferty Somfy i przyszłość 
inteligentnych domów
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Przykład Somfy doskonale pokazuje drogę, jaką przeszła automatyzacja 
urządzeń w budynkach, natomiast TaHoma switch to zapowiedź tego, co nas 
czeka w ramach inteligentnych domów.

Somfy to francuska marka działająca na rynku globalnym od 1969 roku. 
Tak, już ponad 50 lat temu pojawiły się pierwsze elektrycznie sterowane 
rolety i od tego czasu firma rozwija swoje produkty związane z automatyką 
domową. W efekcie aktualnie na świecie jest ponad 4 miliony podłączonych 
do sieci najnowszych produktów Somfy i ponad 500 tysięcy domów smart, 
korzystających z central Somfy. Pierwsza centrala TaHoma pojawiła się 
w 2010 roku, teraz czas na kolejną generację, czyli TaHoma switch.

Nawiązując do historii Somfy, warto zwrócić uwagę na to, że w tej chwili 
w Polsce jest ponad 100 certyfikowanych Somfy Expertów, czyli instalato-
rów przeszkolonych i posiadających wiedzę z obsługi produktów Somfy. 
To niezwykle ważne, ponieważ wielu klientów ma spore obawy związane 
z instalacją urządzeń Smart Home. Przy produktach Somfy na terenie całej 
Polski znajdziemy doświadczonego instalatora, który doradzi co do wyboru 
urządzeń, przeprowadzi instalację, pokieruje nas przez użytkowanie rolet, 
markiz, etc. I będzie też gotów wesprzeć nas w przyszłości w serwisie.

Wraz z debiutem centrali TaHoma switch – Somfy zaoferowało też dwa 
istotne elementy, które właśnie wzmacniają tę relację na linii – marka–użyt-
kownik–instalator. Po pierwsze, pojawiła się aplikacja TaHoma Pro prze-
znaczona dla instalatorów. Są oni w stanie przeprowadzić całą konfigurację 
urządzeń u klienta ze smartfona zamiast komputera. Oznacza to krótszy 
czas pracy przy instalacji i znacznie bardziej intuicyjny proces parowania 
z centralą produktów wyposażonych w napędy Somfy, czyli na przykład 

...aktualnie na świecie jest ponad 4 miliony podłączonych 

do sieci najnowszych produktów Somfy i ponad 500 tysięcy 

domów smart, korzystających z central Somfy. Pierwsza cen-

trala TaHoma pojawiła się w 2010 roku, teraz czas na kolejną 

generację, czyli TaHoma switch.
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rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych czy bram wjazdowych i garażowych. 
Instalatorzy dostali też nowy portal/usługę Serv-e-Go, czyli możliwość 
wygodnego sprawdzenia, czy instalacje klientów działają poprawnie. Po 
zgłoszeniu ze strony klienta osoba odpowiedzialna za serwis może zdal-
nie sprawdzić status urządzeń i przygotować się do naprawy. Dzięki temu 
naprawa powinna pójść znacznie sprawniej. Z drugiej strony, sam instalator 
może skontaktować się z klientem, by proaktywnie, jeszcze przed jego tele-
fonem, dokonać zdalnej diagnozy działania urządzeń w Smart Home. 

To jest właśnie przyszłość, jeśli chodzi o podejście do klienta i jego obsługę. 
Zamiast osób, które wykonają dla nas usługę i zapomną, pojawiają się realni 
partnerzy, osoby, które będą opiekować się naszym sprzętem. Sam doświad-
czyłem tego niedawno przy piecu gazowym, gdzie tuż po tym, gdy w aplika-
cji pojawiła mi się informacja o przeglądzie, zadzwonił też Pan z serwisu, aby 
się na ten przegląd umówić. Oczywiście mógłby sam prowadzić bazę klien-
tów etc. Jednak dzięki centralizacji wszystko jest w jednym systemie, a ja też 
w każdej chwili mogę wymienić firmę serwisową na inną. 

Takie bardziej holistyczne podejście do obsługi klienta znacznie lepiej 
wpływa na postrzeganie produktów. Dla mnie jest to też powód, dlaczego 
warto właśnie wybierać produkty Somfy i innych sprawdzonych marek, 
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które oferują szerokie wsparcie. Na rynku nie brakuje chińskich urządzeń, 
gdzie soft jest jeszcze dodatkowo przerabiany. Te urządzenia instalujemy 
w naszym domu, wpinamy w instalację elektryczną. Powinny być one bez-
pieczne i pewne. A przecież tu mowa często o domu, na który pracowaliśmy 
przez lata, jak nie przez całe życie.

O samej centrali TaHoma switch możecie przeczytać w czerwcowym 
numerze iMagazine. Warto zwrócić uwagę na jej minimalistyczny wygląd 
i stworzenie jej jako urządzenia, które samo w sobie może być na co dzień 
użytkowane, a nie schowane gdzieś jak inne centralki czy huby. Centralę 
TaHoma switch możemy ulokować na przykład na konsoli w przedpokoju. 
Dwa przyciski na centrali umożliwiają uruchamianie konkretnych scenariu-
szy. Ten przedpokój wydaje się więc idealny dla takiego urządzenia. Wycho-
dząc, możemy w ten sposób zamykać rolety i wyłączyć oświetlenie w całym 
domu. Możliwości jest dużo, wszak TaHoma jest kompatybilna z ponad 300 
typami urządzeń Somfy i marek partnerskich. 

Przyszłość TaHoma jest jasna i jest tożsama ze zmianami na całym rynku 
Smart Home. TaHoma switch wspiera standard Zigbee 3.0 w klastrze 
oświetlenia, a co za tym idzie, w przyszłości możemy spodziewać się też 
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wsparcia dla standardu Matter. Szczegóły poznamy dopiero w kolejnych 
miesiącach. Pewne jest jednak, że Somfy powinno mieć liczne dobre 
wieści chociażby dla użytkowników sprzętu Apple. Co do zasady dzięki 
Matter urządzenia w ramach naszego Smart Home powinny się jeszcze 
łatwiej ze sobą komunikować.

Tak właściwie wciąż jesteśmy na samym początku przygód z rynkiem Smart 
Home. W kolejnych latach szacuje się wzrosty o 15–25% rok do roku. Na 
całym świecie zainteresowanie inteligentnym domem rośnie. Tak jest też 
w Polsce. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Somfy z grudnia 
2020 roku za 5 lat 47% gospodarstw domowych będzie wyposażonych w ele-
menty Smart Home, a 73% badanych deklaruje chęć dodania do swojego 
nowego domu lub mieszkania właśnie rozwiązań smart. W dodatku Polacy 
nie zamierzają na tym oszczędzać i średnio wydaliby ponad 10 tysięcy zło-
tych na wszelkie smart home’owe urządzenia w swoich wnętrzach.

Biorąc te liczby pod uwagę, 
nowości Somfy pewne jest, 
że o tym francuskim produ-
cencie w kontekście Smart 
Home usłyszycie nie raz. Sam 
zachęcam Was do uważnego 
śledzenia iMagazine, ponie-
waż co miesiąc odkrywamy 
ich produkty. Polecam też 
nasz wywiad z Waldemarem 
Niedzielą o inteligentnych 
budynkach w Polsce z kwiet-
niowego numer iMagazine.

Wychodząc, możemy w ten sposób zamykać rolety i wyłą-

czyć oświetlenie w całym domu. Możliwości jest dużo, wszak 

TaHoma jest kompatybilna z ponad 300 typami urządzeń 

Somfy i marek partnerskich. 
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Robotów sprzątających na rynku jest dużo, bardzo dużo. Wiele kusi 
ceną, ale warto pamiętać, że słodycz niskiej ceny ulatnia się dość szybko, 
odsłaniając słabej jakości wykonanie. Rynkowym i technologicznym 
liderem od lat jest iRobot Roomba. Za wyborem iRobot Roomba 
przemawia kilka technologii. Oto pięć z nich, które sprawiają, że tylko 
Roomba sprząta gruntownie.

Pięć technologii, które sprawiają, że iRobot Roomba to najlepsze roboty odkurzające  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Pięć technologii, które sprawiają, 
że iRobot Roomba to najlepsze 
roboty odkurzające
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System AeroForce – dokładne sprzątanie i filtr, 
który doceniają nie tylko alergicy
Jednym z elementów, które odróżniają roboty sprzątające od siebie, jest 
sama technologia sprzątania czy też odkurzania. Wszak niektóre roboty 
właściwie jedynie zamiatają. W większości modeli iRobot Roomba mamy 
do czynienia z technologią AeroForce. Jest on kolejnym etapem rozwoju 
3-stopniowego systemu sprzątającego. To, co wyróżnia system Aero Force, 
to dwie szczotki główne z bieżnikowaną, gumową powłoką oraz wydaj-
niejszy silnik. Te pierwsze lepiej zbierają zabrudzenia oraz optymalizują 
przepływ siły ssącej przez wąskie szczeliny. W efekcie np. model Roomba 
i7 może poszczycić się 10-krotnie większą mocą ssącą względem robotów 
z serii 600 z system AeroVac. Warto wspomnieć tutaj też o ruchomej gło-
wicy czyszczącej, która ściśle przylega do podłoża, dzięki czemu możliwe 
jest sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg.

Technologia AeroForce to także wysokowydajny filtr, który przechwytuje 
99% alergenów, pyłków i cząstek o wielkości do 10 mikronów. To świetna 
wiadomość dla naszego zdrowia. Regularnie sprzątający robot jest w sta-
nie zapewnić komfortowe warunki dla alergików i czyste środowisko dla 
nas wszystkich.
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Dirt Detect – gdy widzisz, że jest brudno, to sprzą-
tasz, Twój iRobot również
Gdy sami sprzątamy, to staramy się zadbać o całą przestrzeń, ale szcze-
gólną uwagę przykładamy do miejsc mocniej zabrudzonych. Tak samo 
działa technologia Dirt Detect w robotach odkurzających Roomba. Jeśli 
robot wykryje wyjątkowo zabrudzoną przestrzeń, zintensyfikuje na niej 
swoje działania. To, co dla nas jest naturalne, dla robotów nie jest, ale dzięki 
sensorom i zaawansowanemu oprogramowaniu iRobot Roomba jest w sta-
nie rzeczywiście wykryć miejsca wymagające dokładniejszego sprzątania.
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Stacja Clean Base – naprawdę zapomnij o sprzątaniu
Roboty odkurzające są stosunkowo niewielkie, co jest ich niewątpliwym 
atutem. Kompaktowe rozmiary sprawiają jednak, że pojemnik na kurz jest 
również niewielki. Gdy robot sprząta dom, możliwe jest, że już po jednym 
cyklu pojemnik będzie zapełniony. Oznacza to, że praktycznie codziennie 
musimy doglądać naszego robota, mimo że jego sprzątanie jest zautoma-
tyzowane. Z pomocą przychodzi Clean Base, dostępna jako akcesorium 
lub wyposażenie części robotów iRobot Roomba. To stacja dokująca wypo-
sażona w olbrzymi pojemnik, który zbiera kurz z robota do specjalnego 
worka. W efekcie przez wiele tygodni mamy praktycznie spokój z obsługą 
robota. To komfort, ale też spora zaleta dla alergików, którzy nie mają żad-
nej styczności z kurzem. Stacje ładująco-czyszczące pojawiają się w coraz 
większej liczbie modeli konkurencji. Warto jednak przyjrzeć się im oraz wor-
kom z bliska. Te, które znajdują się w ofercie iRobot, wykonane są z czterech 
warstw materiału zatrzymującego alergeny i inne szkodliwe cząsteczki, 
które ze zwykłego worka mogą się wydostać i cyrkulować w powietrzu. 
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Kamera lokalizacyjna iAdapt – to lepsze niż LIDAR
Wiele robotów sprzątających do skanowania pomieszczenia korzysta 
z laserowego czujnika odległości. W efekcie dostają informacje o prze-
szkodach i ograniczeniach. Tymczasem w takich robotach jak iRobot 
Roomba i7 mamy kamerę lokalizacyjną i opatentowaną nawigację iAdapt 
3.0. Kamera w pełni wizualizuje przestrzeń. Dzięki temu robot idealnie 
jest w stanie dotrzeć do wszystkich zakamarków i poruszać się w gęsto 
umeblowanych przestrzeniach. A co za tym idzie, nie musimy ani urzą-
dzać mieszkania pod robota, ani specjalnie porządkować pomieszczeń 
na czas odkurzania. Kamera radzi sobie też w gorszych warunkach oświe-
tleniowych, jeśli więc musimy posprzątać w nocy, to iRobot też to zrobi. 
Co ważne obraz z kamery nie jest nigdzie nagrywany, zapisywany, a tym 
bardziej wysyłany, nie ma więc obaw o naszą prywatność. Inną przewagą 
rozwiązań nawigacyjnych iRobot jest fakt, że nie traktują zasłon czy narzut 
na łóżko jako ściany i docierają do zasłoniętych przez nie przestrzeni.
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Aplikacja iRobot Home – intuicyjna i funkcjonalna
Skoro nasz robot jest praktycznie bez obsługi fizycznej, warto mieć nad nim 
jednak jakąś kontrolę. Tu z pomocą przychodzi aplikacja mobilna iRobot 
Home. To, co rzuca się w oczy, to jej przejrzystość, czytelny interfejs w języku 
polskim. Łatwość obsługi sprawia, że nawet osoby mało techniczne poradzą 
sobie z nią bez większych problemów. Z kolei osoby pragnące zaawansowa-
nych opcji mają je pod ręką i mogą na przykład korzystać z głosowych asy-
stentów Amazon Alexa czy Google. 

Dzięki aplikacji i inteligentnym mapom możemy w pełni zarządzać 
sprzątaniem w naszym domu i jego automatyzacją. W efekcie otrzymu-
jemy czysty dom, gdzie o odkurzanie absolutnie nie musimy się martwić.

To tylko kilka z wielu technologii, które zastosowane są w robotach odku-
rzających iRobot Roomba. Jakość wykonania robotów, dostępność części 
zamiennych, bezproblemowy zakup (także ratalny) w szerokiej polskiej 
dystrybucji, spolszczona i dopracowana aplikacja i mnóstwo technicznych 
ułatwień sprawiają, że postawienie na Roombę to strzał w dziesiątkę, jeśli 
chodzi o sprzątanie w naszym domu.
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Miałem okazję spędzić dzień z nowymi elektrycznymi gran turismo od 
Audi – modelami e-tron GT Quattro, oraz jego ekstremalnym bratem, 
RS e-tron GT. Niektórzy powiedzą, że to przecież Taycan w innym 
garniturze, ale jak się okazuje… tak wcale nie jest. Dzień rozpocząłem 
od testów na ulicy, a zakończyłem na torze pod okiem Tomka Kuchara. 
Zapraszam również do obejrzenia galerii 116 zdjęć tego potwora.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi RS e-tron GT – polska premiera, pierwsza jazda na ulicy i na torze  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Audi RS e-tron GT 
– polska premiera, pierwsza jazda 
na ulicy i na torze
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https://imagazine.pl/2021/05/30/porsche-taycan-cross-turismo-road-tour-pierwsza-jazdy-elektrycznym-allroadem-z-zuffenhausen-na-drodze-i-na-torze-wideo/
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Duży, komfortowy, z chowanym dachem, w matowym lakierze 
i z podświetlanym audio. Czy można czegoś tutaj nie polubić? 
Podpowiem jedynie, że są dostępne bardziej stonowane lakiery, 
dla fanów spokojniejszego trybu życia, a podświetlenie hi-fi 
można wyłączyć.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

BMW 850i Cabriolet - technologia, CarPlay i prowadzenie  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

BMW 850i Cabriolet 
- technologia, CarPlay i prowadzenie
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Jeden z najpopularniejszych średnich rozmiarowo SUV-ów doczekał 
się w końcu bardziej sportowej sylwetki – ścięty tył zdecydowanie 
dodaje mu charakteru, a nie czyni go istotnie mniej praktycznym. 
Jeśli jesteście ciekawi, co nowego Audi do niego włożyło, to jest to 
materiał dla Was.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q5 Sportback (2021) – pierwsze wrażenia i szczegółowe omówienie technologii  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Audi Q5 Sportback (2021) 
– pierwsze wrażenia i szczegółowe 
omówienie technologii
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Pisałem kiedyś, że Taycan to czterodrzwiowa 911-tka. Czy jego nowa 
odmiana, nazwana Cross Turismo, wyposażona w większy bagażnik, 
większy prześwit, przepiękne (opcjonalne) felgi i bardziej komfortowe 
zawieszenie, to pierwszy elektryczny „Allroad”? Sprawdźmy!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche Taycan Cross Turismo - polska premiera i kilkaset kilometrów za jego kierownicą  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Porsche Taycan Cross Turismo 
- polska premiera i kilkaset 
kilometrów za jego kierownicą
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W YBUCHOW Y 
I  ELEK TRY ZUJĄC Y 
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LumaFusion 
dla iPadaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

LumaFusion dla iPada  |  Wojtek Pietrusiewicz

Od lat domagamy się Final Cuta Pro, Logic, Xcode i innych profesjonalnych 
aplikacji Apple’a na iPadzie. Niestety, ze względu na politykę App Store 
prowadzoną przez giganta z Cupertino deweloperom trzecim średnio 
opłaca się takowe narzędzia tworzyć. To wszystko prowadzi do kolejnego 
paradoksu – iPad ma za mało użytkowników, aby sprzedawanie takich 
narzędzi, w cenie spodziewanej przez klientów, było opłacalne.

To prawie Final Cut Pro dla iPada
LumaFusion, pomimo że ma odmienny interfejs od innych znanych mi NLE 
(non-linear editor; nieliniowy edytor), ma zaskakująco wiele funkcji. Część 
z nich jest ukrytych, część w innych niż się spodziewałem miejscach, ale 
jest tego naprawdę sporo.
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Niektórzy być może zauważyli, że moją recenzję iPada Pro 11” (2021) z Apple 
M1 zmontowałem w całości właśnie w LumaFusion. Jak to zwykle bywa 
z nowymi narzędziami, początki są trudniejsze, niż się spodziewamy 
i chwilę zajmuje zapoznanie się z tajemnicami każdej bardziej zaawanso-
wanej aplikacji. Podobnie miałem zresztą z Ferrite Recording Studio dla 
iPada, gdy składałem w nim odcinek Nadgryzionych – przesiadka z Auda-
city nie była łatwa (podobnie jak przesiadka na Audacity z Adobe Audi-
tion). Tak czy siak, LumaFusion to pełnoprawny NLE, w którym zrobimy 
praktycznie wszystko i o wiele więcej, niż początkowo myślimy.

Najgorsze, przy takiej przesiadce, co mnie skutecznie zresztą zniechęca do 
zmiany FCP na LumaFusion, jest przeniesienie się nie tyle ze swoim work-
flow, ale ogarnięcie wszystkich pluginów na nowej platformie. Final Cut 
Pro istnieje od wielu lat, więc ma bardzo bogatą ofertę płatnych dodatków, 
które wykonują różne funkcje lub wypełniają luki w programie. Osobiście 
korzystam namiętnie z polskiego MotionVFX – ekipa tam tworzy naprawdę 
świetne rzeczy – i właśnie tych pluginów mi najbardziej brakuje. NLE trak-
tuję jako tzw. „naked robotic core”, czyli bazowy program, który potem 
każdy rozbudowuje o potrzebne narzędzia pomocnicze. Gdybyście mnie 
posadzili przed gołym FCP, to również czułbym niedosyt. Do LumaFusion, 
na szczęście, jest na rynku sporo pluginów od innych firm. Niestety, jak 
się można spodziewać, trzeba je kupić, a to nie są małe koszty. W moim 
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przypadku wygląda to tak, że koszt potrzebnych pluginów wielokrotnie 
przewyższa koszt LumaFusion.

Nie ukrywam, że Magic Keyboard dla iPada Pro – tak, ta droga – bardzo 
mocno pomaga w pracy z LumaFusion, szczególnie w sytuacjach nietypo-
wych, np. gdy leżymy sobie w hamaku na plaży. Jednocześnie przyznaję, 
że nie próbowałem jeszcze integracji z Apple Pencil... Niezależnie jednak 
od tego, praca na tak małym urządzeniu, jakim jest iPad Pro 11”, z tak 
dużą mocą za jego szklaną taflą, w postaci Apple M1, potrafi zmienić per-
spektywę. Można zdecydować się na podjęcie pełnoprawnych projektów 
i zadań w miejscach, w których tradycyjnie nie chcielibyśmy tego robić, 
nawet z laptopem. Jednocześnie, ze względu na moją bibliotekę pluginów 
oraz stan iPadOS-a, nawet w wersji 15, preferowałbym Final Cut Pro na 
pokładzie MacBooka Air M1 nad LumaFusion na iPadzie. Pomimo że nie ma 
dotykowego ekranu. Oraz wbudowanego modułu LTE. Oraz braku takiej 
mobilności i opcji odczepienia ekranu.

Hmm, a może jednak poważnie rozważyć przesiadkę?

Cena: 139,99 PLN          
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W erze dziesiątek gier pojawiających się każdego tygodnia to miło, 
gdy świat ekscytuje się czymś więcej, niż najnowszym tytułem 
szanowanego od lat studia.

Biomutant 
— za rączkę przez zniszczony świat

ANGELIKA BORUCKA
@Yzoja

Biomutant — za rączkę przez zniszczony świat  |  Angelika Borucka
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Biomutant to dziecko ponad czterech lat pracy kilkunastu programistów 
złączonych pod szyldem Experiment 101. Wśród pracowników utworzonego 
w 2015 roku studia znajduje się kilku weteranów gier wideo — w tym byli 
deweloperzy Avalanche Studios (twórcy jednej z popularniejszych serii gier 
akcji, Just Cause).

Od 2017 małe studio znajduje się pod skrzydłami THQ Nordic, które jest 
aktualnie wydawcą recenzowanego tytułu.

Kończąc jednak z teorią, zapraszam do recenzji! Przygotujcie się na dziki 
i zniszczony świat, pełen niespotykanych zwierząt.

Biomutant
Koncepcyjnie to gra akcji z otwartym światem, w której wcielamy się w liso-
podobnego ssaka. Nie da się tego określić konkretniej, bo, jak tytuł gry wska-
zuje, większość napotkanych przez nas kreatur będzie zmutowana. I choć to 
słowo w polskim języku brzmi dość brzydko, te mutacje niekoniecznie będą 
złe czy straszne, a powstałe zwierzęta często są wręcz urocze (oczywiście na 
tyle, na ile urocze mogą być ssaki dzierżące bronie za pasem).
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Biomutant to jednak obok gry akcji również przedstawiciel gatunku RPG. 
Rozwój postaci, elementów ubioru i ekwipunku będą stały na czele naszych 
zadań do wykonania. Pojawia się również mechanizm „karmy”, który kieruje 
nas bliżej światła lub ciemnej strony w zależności od podejmowanych przez 
gracza decyzji.

Świat przedstawiony
Skoro czekają nas fantastyczne stwory, należy spodziewać się także fan-
tastycznego świata. Czekać na nas będzie kilka różnych biomów w dość 
pustym świecie. Pustym, bo nie zobaczymy w nim miast czy wieżowców, 
choć nie zabraknie mniejszych i większych osad oraz ogromnej korporacji, 
która doprowadziła do ruiny większość świata.

Jak na świat, który przedstawiony jest nam jako zniszczony, wciąż w nim 
pełno koloru. Różnorodna flora i fauna odciągają umysł od zakamarków 
świata, czyli opuszczonych budynków, gdzie w wyłożonych płytkami poko-
jach stoją resztki łóżek, szaf i innych mebli.

Wizualnie prezentuje się to bardzo ciekawie i wręcz wesoło. Przestaje to 
trochę dziwić, gdy dotrzemy do informacji o PEGI 12. Oznacza to więc, że gra 
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projektowana była również z myślą o nastolat-
kach, a nie tylko dorosłych, jak to często bywa 
w przypadku RPG akcji.

Rozgrywka
Do głównych zadań naszego protagonisty nale-
żeć będzie odwiedzenie kluczowych plemion 
i podjęcie decyzji o zjednoczeniu lub ostatecz-
nym skłóceniu stojących na krańcach świata 
nacji.

Przemierzając różne sekcje mapy, będziemy 
odkrywać nowe miejsca, zdobywać bronie 
i elementy ubrania, a co jakiś czas pojawią się 
również towarzysze podróży, jak stworzenie 
podobne do jednorożca, które będzie mogło 
służyć nam za transport. Często spotkamy 
przeciwników, z którymi trzeba się będzie 
zmierzyć w teoretycznie nierównych walkach. 
W większości takich rozgrywek atakować nas 
będzie jednocześnie kilka stworzeń. Spokojnie, 
nie sprawi to zazwyczaj zbyt wielkiego kłopotu. 
Szczególnie że dysponujemy zarówno bronią 
palną, jak i bronią sieczną, a także unikami 
i akcjami, które mogą wywoływać specjalne 
efekty na otoczeniu. Będzie więc unik, który 
podpali pod nami ziemię, raniąc oczywiście 
przeciwników, czy możliwość zamrożenia 
terenu, która z kolei wpłynie na problemy 
z precyzyjnym poruszaniem się naszych 
wrogów.
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Obok walk i eksploracji czasem pojawią się 
również łamigłówki. Raczej banalne, wymaga-
jące kilku minut myślenia i klikania. To kolejny 
moment, kiedy gracz przypomina sobie, że to 
gra niekoniecznie skierowana do dorosłych.

Technicznie rzecz biorąc…
W Biomutancie bardzo rozczarowuje fakt, że 
gra, na którą ludzie tyle lat czekali, ukazała się 
w wersji średnio dokończonej. Mowa tu o ulep-
szeniach dla konsol nowych generacji, które 
są na rynku już ponad pół roku. Ba, Biomutant 
nie działa nawet lepiej na Xbox One X, kon-
soli Microsoftu, która wciąż liczona jest jako 
poprzednia generacja, ale ma wyraźnie lepsze 
osiągi.

Nie sposób nie pomyśleć o tym, jak o lenistwie 
ze strony twórców, szczególnie że nadal nie ma 
słowa na temat potencjalnych ulepszeń. Część 
ludzi zrozumie, że za grę odpowiada mały 
zespół, choć z drugiej strony… gra ma wizualnie 
spory potencjał, więc czemu by nie?

Pomijając jednak już moje narzekania na grę 
w Full HD w czasach coraz popularniejszych 
tekstur (i telewizorów) 4K, gra wygląda dobrze. 
Bardzo kolorowo, z postaciami, których ruch 
wygląda naturalnie, na przykład wtedy, gdy 
nasz zwierzak przechodzi do biegu na czterech 
łapach.
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Mapy okraszone będą efektem tilt-shift, czyli rozmyciem w górnej części, 
które po tylu latach wciąż się ludziom nie znudziło. I słusznie.

Interfejs jest trochę różny od tego, do którego przyzwyczaiły nas inne tytuły, 
choć nie jest nielogiczny, co bardzo ważne. Czasem zdarzają się jednak nie-
spójności. Jak to, że otwierając mapę specjalnym przyciskiem, trzeba później 
dwa razy kliknąć „Powrót”, by wrócić do gry, po drodze przechodząc przez 
ekran ustawień.

Wróćmy jeszcze do rozgrywki
Jedną z najciekawszych rzeczy, poza poznawaniem świata i mieszkających 
w nim kreatur, będzie możliwość rozwoju naszej postaci i jej ekwipunku. Jak 
w większości szanujących się tytułów ostatnich lat nie mogło tu zabraknąć 
elementu tworzenia i przerabiania przedmiotów. Oprócz elementów jak 
nakrycie głowy (często będą to różne zdobione maski), tworzyć będziemy 
mogli też plecaki czy pancerz. W sekcji z broniami miecze pozwolą na 
zmianę zarówno ostrza, jak i rękojeści, przy pistoletach czy karabinach tych 
opcji będzie jeszcze więcej.

Zastanawiacie się, skąd będziemy brać potrzebne nam surowce? Z przetwa-
rzania zebranych przedmiotów. Robi się to jednak zaledwie jednym kliknię-
ciem, nie dodając kolejnych kroków do interfejsu.
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Możliwości personalizacji postaci i uzbrojenia jest chyba nieskończenie wiele, 
co sprawia, że każdy może przejść tę grę w nieco inny sposób.

Walki z bossami
W takich grach jak Biomutant oprócz samej fabuły (którą wielu graczy pomi-
nie, skupiając się na walkach i zbieraniu), ważne są jeszcze starcia z bossami. 
Najtwardsi przeciwnicy pojawią się na końcu kluczowych rozdziałów i będą 
wymagali różnych taktyk i trochę więcej czasu. Czasem może nam się w trak-
cie tych walk wydawać, że coś idzie nie tak, by za chwilę przekonać się, że 
tak miało być. Dodaje to trochę urozmaicenia, bo też potrafi totalnie zmienić 
styl walki. Z typowego przyciskania klawiszy na bardziej taktyczne podejście, 
pełne zręcznościowych wyzwań.

Nawet doświadczeni gracze mogą przegrać starcie z bossem, co będzie 
powodowało cofnięcie się do początku aktualnego etapu danej walki. Nie 
będzie to znacząca strata, może kilkuminutowa, co oznacza, że raczej nas 
to nie zniechęci. Tak bardzo wybaczająca rozgrywka na pewno spodoba się 
mniej doświadczonym graczom, którzy nie przyszli tu tylko po to, by walczyć.

Różnorodność
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Pozostając jeszcze trochę w temacie bossów i podejść do rozgrywki, nie 
sposób nie wspomnieć o różnorodności. Czekać nas będzie kilka różnych 
scenerii i kilka różnych stworzeń, którymi będziemy się poruszać. Sie-
dząc na grzbiecie naszego jednorożca, to nad nim przejmiemy kontrolę, 
a w jednej z pierwszych misji będziemy poruszać się wielkim robotem. 
Każda zmiana będzie wpływać zarówno na naszą mobilność, jak i arse-
nał dostępnych broni i interakcji.

Wśród broni będzie podobnie. Nie dość, że mamy różne klasy i typy broni czy 
specjalne ataki, to jeszcze mamy możliwość ich modyfikowania. Jak w wielu 
grach RPG, tak i tu znajdziemy czasem na mapie ekwipunek, który wymaga 
znacznie wyższego poziomu postaci. Takie mechanizmy sprawiają, że gracz 
jest trochę bardziej zmotywowany do eksploracji świata i misji pobocznych, 
by jak najszybciej zdobyć doświadczenie potrzebne do osiągnięcia wymaga-
nego poziomu.

Narrator i prowadzenie za rączkę
W samym tytule wspominam o chodzeniu za rączkę, czas więc wreszcie roz-
winąć tę myśl.

Po pierwsze, przez większość naszej wędrówki słyszeć będziemy głos narra-
tora. Będzie nam on opowiadał o napotkanych stworzeniach, o otaczającym 
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nas świecie, czasem również rzucając w naszym kierunku żartami. Szczegól-
nie na początku rozgrywki można odnieść wrażenie, że narrator nigdy nie 
przestaje gadać.

Jest to z jednej strony fajne, bo dowiadujemy się o świecie ciut więcej, choć 
trudno oprzeć się wrażeniu, że każdy nasz ruch jest reżyserowany i tak 
naprawdę nie my rozgrywamy swoją historię, a wskakujemy w środek już 
napisanych wydarzeń.

To wrażenie wzmacnia też spora liczba reżyserowanych scenek, które poja-
wiają się w różnych momentach, czy to w starciach z bossami, czy podczas 
odkrywania nowych (kluczowych) miejsc. Nie uderzy to oczywiście gra-
czy przyzwyczajonych do gier fabularnych, w których większość korzysta 
z podobnych rozwiązań. Bo nie wiem, czy wiecie, ale czasem cut-scenki przy-
gotowane są po to, by maskować ekrany ładowania.

Po drugie, poruszając się po świecie, non stop będziemy mieć do wykonania 
jakieś zadania, co znacznie wpłynie na naszą potrzebę eksploracji. Zawsze 
wiemy, gdzie mamy być (co zaznaczone jest kolorowym markerem na 
naszym ekranie) i co mamy zrobić. Zadania wyjaśnione są jasno i przejrzyście, 
rzadko kiedy wymagają od nas dłuższego główkowania.
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W zależności od tego, jak polubiliście się z wszechobecnym głosem, 
w opcjach gry znajdzie się możliwość zwiększenia i zmniejszenia częstotliwo-
ści jego pojawiania się. Świetnie, że taka opcja znalazła się w grze.

Przy okazji warto wspomnieć, że gra dostępna jest też w pełnej polskiej wer-
sji językowej, więc oprócz napisów i interfejsu w naszym języku będziemy 
mieć też własnego narratora.

Wydajność
Gra na Xbox Series X, czyli aktualnie najmocniejszej konsoli na rynku, nadal 
miała lekkie problemy z wydajnością. O ile ekrany ładowania praktycznie nie 
istniały, to zdarzyło się kilka razy, że coś zacięło. A mówiąc „kilka”, mam na 
myśli 3–4 przypadki w ciągu godzinnej rozgrywki. Głównie były to przypadki 
„klatkowania”, gdzie nasze ruchy były skokowe, zamiast płynnych. Zdarzało 
się to zarówno w momentach, gdzie można się tego było spodziewać, czyli 
przy dużej liczbie stworzeń na ekranie, jak i podczas eksplorowania świata.

Jest jeszcze dość wcześnie po premierze i sporo rzeczy może być popra-
wionych przez aktualizacje. Nie raz, nie dwa, w różnych grach, można było 
spotkać niedoszlifowane momenty, które po jakimś czasie wyglądały już 
idealnie. Mam nadzieję, że podobnie będzie tu, a twórcy zdecydują się 
zoptymalizować grę pod systemy, które pozwalają wyciągnąć z rozgrywki 
trochę więcej.

Biomutant ogólnie
To dobra gra do patrzenia i do grania.

Rozgrywka nie jest specjalnie wymagająca, a i nie trzeba się w nią też za 
bardzo angażować, gdy potrzebujecie czegoś niewymagającego myślenia. 
Decyzje wpływające na naszą karmę podejmować będziemy przez wybiera-
nie akcji, które jasno określają nam kierunek postaci. Nawet nie przywiązując 
więc wielkiej wagi do fabuły, będziemy w stanie podejmować świadomie 
decyzje, świadczące o byciu dobrym czy złym.

Gdy zagłębimy się bardziej w fabułę, gra będzie ciekawą historią o zniszczo-
nym i skłóconym świecie, na który my mamy realny wpływ. Poza eksplo-
racją i udoskonalaniem naszej postaci, w grze będziemy także decydować 
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o Drzewie Życia. Nasze interakcje ze światem mogą pomóc je ocalić lub 
wręcz przeciwnie, doprowadzić do totalnej zagłady.

Biomutant wygląda jak tytuł idealny dla młodej widowni, dla nastolatków, 
których ta gra nauczy, że ich interakcje ze światem mogą mieć konsekwencje.

Z drugiej strony, dość niski poziom trudności (nawet na średnim ustawieniu) 
sprawia, że może to być dobra gra dla nowych graczy. Takich, którzy potrze-
bują jeszcze oswoić się z kontrolerem i chcą eksplorować ten kolorowy i cie-
kawy świat.

Jednocześnie istnieje spora szansa, że gracze-wyjadacze nie będą zachwy-
ceni. Jest w tej grze kilka ciekawych mechanizmów, ale nic, co zmotywowa-
łoby do wybrania tego tytułu spośród innych, które stoją na sklepowych 
półkach w pudełkach obok. Gra jest tym, czym miała być – RPG akcji z wal-
kami kung-fu, jednak na dłuższą metę nie przyciągnie raczej tłumów.
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Uporządkuj Preferencje 
systemowe w macOSMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Myślałem, że znalazłem już wszystkie ciekawe triki w macOS. 
Tymczasem niedawno znalazłem jeden, który istnieje już od kilku 
wersji systemu dla Maców, a o którym w ogóle nie wiedziałem. 
A dotyczy Preferencji systemowych.

tek

Uporządkuj Preferencje systemowe w macOS  |  Maciej Skrzypczak

Preferencje systemowe to aplikacja, której zazwyczaj nie używa się na co 
dzień. Tak po prawdzie osobiście zaglądałem do niej ostatnio tylko po 
to, żeby w ustawieniach prywatności włączyć dostęp do jakiejś aplikacji.

Tak mała częstotliwość korzystania z tej aplikacji sprawia, że nie pamię-
tam, w którym miejscu znajdę konfigurację którejś z rzeczy. Zawsze tracę 
kilka sekund na odnalezienie odpowiedniej ikony.
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Okazuje się jednak, że można to uporządkować i to tak prosto, że jest 
mi trochę głupio, że nie znalazłem tego wcześniej. Istnieją dwa sposoby 
na uporządkowanie Preferencji systemowych i oba z nich znajdziemy na 
pasku menu pod kategorią Widok.

Kolejność alfabetyczna
Domyślnie poszczególne opcje w omawianej aplikacji są uporządkowane 
według trzech kategorii. Jakich? Nie wiadomo do końca, bo nie są podpi-
sane. Nie wszyscy mają trzecią kategorię, w której znajdziemy ustawienia 
aplikacji innych firm.

Być może wygodniej będzie się Wam odszukiwało preferencje, jeśli upo-
rządkujemy je według alfabetu? Nic prostszego – z menu Widok wybie-
ramy pozycję Uporządkuj alfabetycznie.

Kategorie znikną, 
a układ ikon będzie 
wyglądał mniej 
więcej tak:
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Ukrywanie niechcianych preferencji
A może z niektórych preferencji nie korzystamy w ogóle? W takiej sytuacji 
możemy je ukryć. W tym celu z menu Widok wybieramy opcję Dostosuj…

Na koniec warto też wspomnieć, że obie powyższe metody można połączyć.
Źródło: Twitter – @LLo_ai

W ten sposób 
będziemy mieli 
mniej ikon, a co za 
tym idzie, łatwiej 
nam przyjdzie 
następnym razem 
znaleźć opcje, któ-
rych szukamy. 

Przy każdej z pre-
ferencji pojawią się 
wtedy „ptaszki”, 
których odzna-
czenie spowoduje 
ukrycie danej opcji.
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Bezstratna i przestrzenna muzyka w Apple Music - jak to działa i czy usłyszę różnicę?  |  Wojtek Pietrusiewicz

Czy słuchanie Apple Music w formacie bezstratnym lub 
w wysokiej rozdzielczości, ma jakikolwiek sens? A może lepiej 
pozostać przy domyślnym AAC, który nie zje nam pakietu danych 
w ciągu jednego dnia?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Bezstratna i przestrzenna muzyka 
w Apple Music - jak to działa 
i czy usłyszę różnicę?
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Niedługo zawód prywatnego detektywa odejdzie w zapomnienie. 
Zamiast tego wystarczy aplikacja, która obedrze przedmiot inwigilacji 
z ostatnich skrawków prywatności. 

CreepwareKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Creepware  |  Kinga Ochendowska
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A
Apple podrzuciło mi ostatnio artykuł z magazynu „Stylist”, dotyczący 
creepware. Od razu pomyślałam, że znowu czegoś nie wiem. Postano-
wiłam więc poszukać, czym to creepware się tak naprawdę zajmuje, bo 
nazwa wydała mi się raczej intrygująca. Jak się okazało, firma Norton 
opublikowała ostatnio raport, wskazujący na drastyczny wzrost zainte-
resowania programami śledzącymi. Perwersyjnego rodzaju zaintereso-
wania, bo wzrosła liczba ludzi instalujących stalkeware na telefonach 
swoich partnerów i wcale nie wzrosła liczba ludzi, którzy wiedzą, czym 
stalkeware jest. W zasadzie możemy przyjąć, że z pewnej perspektywy 
to wiadomość dobra, oznacza bowiem, że ludzie ciągle wykazują zaufa-
nie w stosunku do swoich najbliższych. Zła wiadomość jest taka, że naj-
wyraźniej nie wszyscy i nie zawsze.

Stalkeware jest dość powszechne w firmach, w których w ramach 
pakietu otrzymujemy służbowe tablety, komputery i telefony. Praco-
dawca z zasady nie lubi, kiedy zatrudniane przez niego osoby mają za 
dużo swobody i wolnego czasu, stara się więc jak może, żeby pracownik 
w czasie pracy pracował, a powierzonego sprzętu nie wykorzystywał do 
celów prywatnych. Zasady dobrego wychowania nakazują jednak, by 
osoba inwigilowana wiedziała o tym procederze i zdawała sobie sprawę 
z zakresu monitoringu. Wie o tym większość pracodawców i już na wstę-
pie przedstawia pracownikom zasady i regulaminy, których przeczytanie 
należy poświadczyć własnoręcznym podpisem, złożonym za pomocą 
pióra ze skrzydła czarnego kruka, zanurzonego w atramencie z potu 
i krwawicy. Nic nowego.

Inaczej jednak ma się sprawa z prywatnymi stalke-
rami, których podobno znaczenie przybyło w czasie 
pandemii. Ci instalują oprogramowanie po cichu, 
ukryci w kącie albo łazience, tylko po to, by uzyskać 
dostęp do zdjęć, wiadomości, sieci społecznościo-
wych i czego tam jeszcze pragną. Po przeczytaniu 
tego fragmentu przyszła mi do głowy zgrabna myśl, 
że jeśli czujesz, że musisz zaglądać komuś w maile 
i do wiadomości, to nie powinieneś z nim być, bo ta 
osoba nie jest dla ciebie dobra. I w drugą stronę – ta 
osoba nie powinna być z tobą, bo najwyraźniej jej 

Zasady dobrego wycho-

wania nakazują jednak, 

by osoba inwigilowana 

wiedziała o tym procede-

rze i zdawała sobie sprawę 

z zakresu monitoringu. 

FELIETONYFELIETONY 208



nie ufasz. Proste. Jednak potrzeby takie uzewnętrzniają się w społeczeń-
stwie od zawsze i sprawiają, że prywatni detektywni mają pracę. Przynaj-
mniej na razie, dopóki ich zawodu nie zastąpi creepware.

Zainteresowało mnie, w sposób najzupełniej zrozumiały, w jaki sposób 
owo oprogramowanie dostaje się na telefon bez wiedzy właściciela. 
Z tymi wszystkimi zabezpieczeniami, wielokrotnym uwierzytelnianiem 
każdej czynności, tysiącami haseł i odciskiem kciuka. Bo przecież nie-
wierny partner niekoniecznie będzie chciał wręczyć zainteresowanej 
osobie telefon, podać PIN oraz hasła, żeby mogła zainstalować swojego 
małego szpiega. I skąd się biorą mali szpiedzy, bo przecież nie z AppSto-
re’a? Tim Cook dostałby zawału serca!

Dalsza część artykułu wyjaśnia, że na iPhonie to się tak za bardzo nie 
da. Parsknęłam śmiechem, bo nie mogłam się powstrzymać. Czyli wszy-
scy jak tu siedzimy, już wygraliśmy i to nie tylko dobre samopoczucie 
z użytkowania sprzętu Apple. Nasi partnerzy muszą nam wierzyć na 
słowo, chyba że jesteśmy fanami jailbreaku. Bo z Cydii można zainstalo-
wać każde świństwo, jakie się nam tylko spodoba. Nadal jednak trzeba 
wręczyć telefon detektywowi, podać PIN-y i hasła, a przynajmniej dodać 
twarz lub odcisk kciuka. Albo kciuk – odcięty i umieszczony w złoconym 
pudełeczku wypełnionym lodem. Żeby się nie popsuł. Strasznie dużo 
zachodu i prawie żadnych korzyści. Rozumiem, że sytuacje chodzą po 
ludziach, ale żeby od razu tupały jak stado słoni?

Ciekawość ludzka jest wielka i od zawsze stymulowała rozwój ludzkości. 
Bez niej nie byłoby żadnego postępu. W tym przypadku jednak nie wróżę 
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creepware świetlanej przyszłości i podejrzewam, że Norton ma swoją (wcale 
nie ukrytą) agendę. Próbuje po prostu udowodnić, że nadal jest potrzebny 
i broni nas przed zagrożeniami, o których nie mamy nawet pojęcia. Bo od 
dawien dawna wiadomo, że użytkownika należy bronić przed samym sobą, 
jako że stwarza on największe niebezpieczeństwo dla swojego sprzętu. Jed-
nym kliknięciem – zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

A co z użytkownikami Androida? No cóż – podobno oficjalnie żaden 
z zielonych sklepów nie dopuszcza zamieszczania stalkeware. Nieofi-
cjalnie jednak, zanim się jeden z drugim zorientuje, mleko się rozlało 
i kobyłka u płota. To kolejna rzecz, która udowadnia, że znienawidzony 
przez developerów system weryfikacji w sklepie Apple ma jednak jakiś 
sens. Na przykład taki, że nie musimy się specjalnie martwić creepware-
’em. Chyba że sami go sobie zainstalujemy.

Reasumując, ludzie nie przestają mnie zadziwiać – zarówno tym, że 
instalują, jak i tym, że dają sobie instalować. I że zadają sobie przy tym 
tak wiele trudu, bo wcale a wcale nie jest to czynność prosta i intuicyjna. 
Zdumienie moje jest tym większe, że liczby te wzrosły szczególnie w cza-
sie pandemii, kiedy spędzaliśmy większość czasu zamknięci w domach, 
z drugim człowiekiem na wyciągnięcie ręki. Co prawda niektórym to 
wcale nie wyszło na dobre, ale to temat na zupełnie inną rozmowę.

Tak czy inaczej, creepware istnieje – toporny i żmudny w instalacji (pamię-
tajcie o odciętym kciuku albo głowie) i podobno cieszy się stale rosnącym 
powodzeniem. Niestety, nie znajdziemy go w AppStore i z pewnością nada-
rzy się ktoś, kto się Cookowi poskarży, że używając produktów Apple, czuje 
się dyskryminowany ze względu na niedostępność oprogramowania.

No cóż, jakoś trzeba będzie z tym żyć.

Nadal jednak trzeba wręczyć telefon detektywowi, podać PIN-y 
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Apple idzie na wojnę i zastanawia mnie, jakie będą jej skutki. 

PikselKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Piksel  |  Kinga Ochendowska
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W
W ostatniej konferencji Apple najbardziej zainteresowała mnie drob-
nostka, takie maleństwo, rzec by można – kropka na ekranie. W sensie 
zupełnie dosłownym, chodzi mi bowiem o piksel. A konkretnie o ten pik-
sel, który firmy marketingowe ukrywają w wysyłanych wiadomościach. 
I nie chodzi mi nawet o to, że wysyłają – bo to wiemy od dawna, ale o to, 
że Apple postanowiło z nim walczyć. W sposób otwarty i bezpośredni.

Po ostatnich odważnych posunięciach, takich jak wprowadzenie abso-
lutnej transparentności w aplikacjach dopuszczonych do sprzedaży 
w AppStore oraz dodanie funkcjonalności polegającej na zablokowaniu 
lub zezwoleniu na pobieranie danych przez programy zainstalowane na 
iPhonie, przyszła pora na kolejne zagranie podbramkowe. Apple wypo-
wiedziało wojnę niewidzialnym szpiegom, którzy bez wiedzy użytkow-
nika przekazują mocodawcom nasze prywatne informacje. Proceder ten 
jest znany od dawna – ba, szykując się do wysłania mailingu, możemy 
zamówić usługę śledzących pikseli lub linków. Takie „dodatki” przeka-
zywać mogą najróżniejsze informacje – czy i kiedy wiadomość została 
przeczytana, czy kliknęliśmy załączone linki, jak długo zapoznawaliśmy 
się z jej treścią. O ile są to metody stosowane powszechnie, o tyle ich 
zasadność jest zdecydowanie kontrowersyjna. Przede wszystkim dlatego, 
że użytkownik nie zostaje w żaden sposób poinformowany o tym, że jest 
podglądany. Wyobraźmy sobie, że czytamy list, a szpieg z krainy desz-
czowców zagląda nam przez ramię i skrzętnie zapisuje wszelkie obser-
wacje na nasz temat. Wcale nie fajne.

Na ostatniej konferencji Apple zapowiedziało wiele zmian ewolucyj-
nych w nadchodzących systemach, w tym w aplikacji Mail, która będzie 
od teraz rozpoznawała i blokowała śledzące piksele. Tym samym firma 
naraziła się kolejnej olbrzymiej grupie biznesowej. Dla użytkowników 
jest to doskonałą wiadomość, firmy marketingowe będą protestować, bo 
udział sprzętu Apple na rynku ciągle rośnie i nie będą w stanie dostar-
czyć klientom wiarygodnych informacji na temat skuteczności mailingu. 
Mnie zastanawia coś zupełnie innego – jaki cel przyświeca Apple na 
wojennej ścieżce?

Prywatność jest oczywiście niezmiernie ważna, a jej obrona moralnie 
słuszna. Z rzadka jednak zdarza się, by olbrzymie firmy robiły coś tylko 
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i wyłącznie dlatego, że dane postępowanie jest właściwe. Oczywiście 
Apple nie zaczęło przykładać wagi do prywatności wczoraj – wręcz 
odwrotnie, od dawna wiadomo, że firma strzeże danych klientów z zapa-
łem godnym naśladowania. Nie udziela informacji na prośbę żadnej 
instytucji, nawet w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa 
– stworzyłoby to bowiem niebezpieczny precedens, pozwalający na 
uzyskanie prywatnych danych dowolnego użytkownika. Przypomina to 
trochę gotowanie żaby – jeden z moich ulubionych przykładów na to, 
że niezmiernie łatwo jest uśpić czujność zarówno pojedynczych jedno-
stek, grup, jak i całych społeczeństw. W tym przypadku gotowaną żabą 
są wszyscy biznesowi użytkownicy internetu, którzy sięgają po metody 
z szarej, nieuregulowanej strefy.

Strategia Apple to proces długoterminowy, polegający na konsekwent-
nej eliminacji dzikich danych – takich, które nabyte zostały bez wiedzy 
i zgody użytkownika, co doprowadzi z jednej strony do większej trans-
parentności w zakresie prywatności, z drugiej zaś w znaczący sposób 
ograniczy możliwości wspomagania działań marketingowych. Niesku-
teczny marketing prowadzi do spadku obrotów oraz sprzedaży, a co 
za tym idzie – osłabienia pozycji na rynku. Już teraz, po wprowadzeniu 
funkcji ochrony prywatności w zakresie śledzenia i gromadzenia danych 
przez aplikacje mobilne, Facebook i Google zatrzęsły się w posadach. Co 

Na ostatniej konferencji Apple zapowiedziało wiele zmian ewolu-

cyjnych w nadchodzących systemach, w tym w aplikacji Mail, która 

będzie od teraz rozpoznawała i blokowała śledzące piksele. Tym 

samym firma naraziła się kolejnej olbrzymiej grupie biznesowej. 

Dla użytkowników jest to doskonałą wiadomość, firmy marketin-

gowe będą protestować, bo udział sprzętu Apple na rynku ciągle 

rośnie i nie będą w stanie dostarczyć klientom wiarygodnych 

informacji na temat skuteczności mailingu.

FELIETONYFELIETONY 213



stanie się zatem, kiedy Apple zacznie zamykać kolejne furtki, umożliwia-
jące podglądanie niczego niepodejrzewającego użytkownika?

Mam wrażenie, że poruszając się krok po kroku, Apple uzyska pozycję 
dominującą, bazującą na bezprecedensowym zaufaniu użytkowników 
w stosunku do firmy. Już teraz zauważyć można zwiększającą się tenden-
cję porzucania produktów Google na rzecz natywnych funkcji systemów 
Apple. Dla przykładu, Mapy Google charakteryzują się w tym tandemie 
większą dokładnością, jednak użytkownicy są bardziej skłonni do uży-
wania Map Apple, ponieważ przeraża ich ilość danych, które Google 
„wysysa” od użytkowników swoich aplikacji.

Pytanie brzmi następująco: dlaczego Apple, będąc biznesem, zdecydo-
wało, że poruszanie się ścieżką ochrony prywatności przyniesie firmie 
wymierne korzyści?

Wchodząc w rolę adwokata diabła, można by spróbować dowieść, że każdy 
kij ma dwa końce, a każdy medal dwie strony. Apple z pewnością zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie wygra z takimi gigantami danych jak Facebook, 
Google czy Amazon. Jedną z metod na wyrównanie poziomu konkuren-
cyjności jest nie zwiększenie własnego udziału w rynku, ale zmniejszenie 
dostępności informacji dla reszty biznesów. Mało prawdopodobne, ale 

możliwe. Zdarzyć się też może, że to nasza czujność 
zostanie uśpiona i któregoś dnia obudzimy się opisani 
przez Apple od czubka głowy po koniuszki palców, nie 
wiedząc nawet, kiedy to się stało. 

Osobiście wolę myśleć, że firma z Cupertino kultywuje 
wartości z sentymentu dla samych wartości, nie dla 
płynących z nich korzyści. Możliwe też, że jestem po 
prostu nieuleczalnie romantyczna, a moją opinią kie-
ruje zwykłe „chciejstwo”.

Jedno wiemy na pewno – wojna będzie zażarta, a Apple 
nie bierze jeńców.

Pozostaje nam tylko zrobić popcorn i cieszyć się rozgrywką.
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Miało być cudownie, miał być powrót do normalności, a jest droga przez 
mękę i nie mówię o skutkach ubocznych. Ale po kolei…

Zaszczepiłem się…DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Zaszczepiłem się…  |  Dominik łada
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S
Styczeń 2021, trzeba się rejestrować, przepraszam, wyrażać chęć zaszcze-
pienia się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Przypilnowałem całą 
rodzinę, najbliższych znajomych i… sam zapomniałem kliknąć. Tyle było 
wtedy rzeczy na głowie, że zwyczajnie odwlekałem to, aż zapomnia-
łem, że trzeba było się „wyklikać”. Nastał marzec, zaczęły pojawiać się 
ludziom skierowania w IKP. Niestety nie u mnie. Zacząłem szukać roz-
wiązania, bo też chciałem się zaszczepić, nie czekać na mój termin, tylko 
zrobić to jak najszybciej. Nie było opcji.

W końcu zadzwonił do mnie znajomy z informacją, że: „w Siemiatyczach 
szczepią wszystkich, bez skierowania”. Zadzwoniłem. Pani przyjęła moje 
zgłoszenie i powiedziała, że mam czekać, aż oddzwonią z propozycją ter-
minu. Czekałem tak kilka dni. W końcu w piątek zadzwonili z propozycją 
szczepienia w poniedziałek rano. Pani poinformowała, że wpisuje mnie 
do „zeszytu” i zaprasza. OK, pomyślałem. Jednak do Siemiatycz mam 
ponad 200 km i prawie 3 godziny drogi samochodem.

W weekend ostatecznie pojawił się już mój oficjalny termin, kiedy 
mogłem się rejestrować już bez kombinowania. Z żoną ustaliliśmy, że 
jeśli można będzie znaleźć coś w Warszawie lub w okolicy, to szczepimy 
się tutaj i nie jedziemy do Siemiatycz. W niedzielę udało się złapać ter-
min na Stadionie Narodowym na kolejny piątek rano. To raptem 5 dni 
później, ale na miejscu. Bez potrzeby podróżowania i tracenia całego 
dnia. Ucieszyłem się, stwierdziłem, że w takim razie, żeby był porządek 
i by nie blokować innym terminów, rano w poniedziałek zadzwonię do 
Siemiatycz i odwołam szczepienie.

Poniedziałek, godzina 8:00. Właśnie zbierałem się, aby dzwonić do Sie-
miatycz, bo od tej godziny jest czynny punkt szczepień. Raptem dostaję 
SMS. Czytam i oczom nie wierzę: „Twoja wizyta na szczepienie przeciw 
COVID-19 została anulowana przez punkt szczepień. Skontaktuj się 

Pani poinformowała, że wpisuje mnie do „zeszytu” i zapra-

sza. OK, pomyślałem. Jednak do Siemiatycz mam ponad 200 

km i prawie 3 godziny drogi samochodem.
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z punktem lub zadzwoń pod nr 989 i umów nowy termin", a za chwilę 
przychodzi drugi SMS, który wywołał jeszcze większy szok: „Twoje 
szczepienie (Moderna): 2021–04–26, 11:40 w punkcie SWIĘTOJAŃSKA 25A 
w SIEMIATYCZE".

Łapię za telefon i dzwonię do Siemiatycz. Od razu odbiera miła Pani. 
Przedstawiam jej problem, a ona z rozbrajającą szczerością mówi, 
że w systemie widniał termin późniejszy, to ona pomyślała, że skoro 
zadzwoniłem do nich, to chciałem mieć szczepienie wcześniej, zatem 
skasowała mi wcześniejsze i przepisała z zeszytu termin umówiony tele-
fonicznie w piątek, i że bardzo przeprasza za zamieszanie. OK, mój błąd, 
nie zdążyłem zadzwonić i odwołać, ale przez myśl mi nie przeszło, że 
skoro jestem zapisany „na zeszyt”, nie w systemie, to ktoś z rejestracji 
w przychodni w Siemiatyczach sam zdecyduje za mnie, bez konsultacji, 
co jest dla mnie lepsze. Nauczka na przyszłość.

Zacząłem szukać rozwiązania. Jest po 8:00. Szczepienie w Siemiaty-
czach mam teoretycznie na 11:40, dojazd zajmie mi ok. 3 godziny, czyli 
wyjechać powinienem najpóźniej 8:40. Zaczynam dzwonić i szukać 

innej opcji. Koleżanka podesłała mi numer do 
przychodni w Warszawie, gdzie się zaszczepiła 
bez skierowania Moderną. Mówi tylko, że: „Trzeba 
długo dzwonić, ale w końcu odbierają”. Licznik 
pokazuje mi 127 prób. Udaje się. Odbiera Pan 
i mówi, że zaprasza, ale na Johnsona. Podzięko-
wałem. Zrezygnowany wsiadam do samochodu 
i ruszam na wycieczkę na Podlasie. W tym czasie 
moja żona, która była w dokładnie takiej samej 
sytuacji, nie mogąc dołączyć do mnie, bo musiała 
zostać w pracy, dzwoni i mówi, że anulowała Sie-
miatycze i pojawiły się jej w systemie IKP nowe 
terminy na Warszawę za dwa dni. Mówi, żebym też 
to zrobił. Zatrzymuję się zatem na poboczu i pró-
buję się podłączyć z IKP przez iPhone’a. Niestety 
klops, z poziomu mobilnej przeglądarki nie działa 
opcja uwierzytelniania profilem zaufanym z banku 
Alior. Kolejna nauczka na przyszłość. W takich 

Zrezygnowany wsiadam 

do samochodu i ruszam 

na wycieczkę na Podlasie. 

W tym czasie moja żona, 

która była w dokładnie 

takiej samej sytuacji, nie 

mogąc dołączyć do mnie, 

bo musiała zostać w pracy, 

dzwoni i mówi, że anulowała 

Siemiatycze i pojawiły się jej 

w systemie IKP nowe terminy 

na Warszawę za dwa dni.
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krytycznych sytuacjach zabieraj ze sobą komputer. Niestety stojąc na 
poboczu przez ponad 30 minut i próbując na wszelkie sposoby połączyć 
się z IKP, straciłem na tyle dużo czasu, że nie ma już sensu jechać do Sie-
miatycz, bo nawigacja pokazuje mi czas dojazdu już po moim szczepie-
niu. Masakra, zawracam.

Dojechałem do domu, podłączyłem się pod IKP z komputera, anulowa-
łem wizytę w Siemiatyczach i zacząłem odświeżać formularz wyboru ter-
minu szczepienia. Po jakichś 15 minutach ciągłego klikania pojawił mi się 
dostępny termin w Warszawie, znów na piątek. Klikam i ciśnienie mi opada.

Czwartek. Moja żona zaszczepiła się. Znajomi, którzy rejestrowali się po 
mnie, w większości łapali terminy jeszcze tego samego albo następnego 
dnia. Co zrobić? Widać, mam pecha. Jest wieczór. Szykuję się do spania, 
bo na 9:30, mam szczepienie i lepiej być wypoczętym. 23:30 dostaję 
SMS i nogi pode mną się uginają: „Twoja wizyta na szczepienie prze-
ciw COVID-19 została anulowana przez punkt szczepień. Skontaktuj się 
z punktem lub zadzwoń pod nr 989 i umów nowy termin”.

Nie wierzę własnym oczom! To już drugie odwołanie mojego szczepie-
nia. Chcę się zaszczepić, bardzo chcę. Może to jakiś znak? Moja żona 
mówi mi, żebym jechał do tego punktu na umówioną godzinę i poroz-
mawiał. Co mi pozostaje. Wstaję rano i jadę. Wchodzę, wielka hala, 
sporo ludzi. Wypełniam formularz przed szczepieniem i podchodzę 
do rejestracji. Pani mówi, że mam anulowany termin. Tłumaczę, że tak, 
wiem, ale potrzebuję się szybko zaszczepić, bo planuję wyjazd i będę 
potrzebował certyfikat itd. Podchodzi lekarz i mówi, że bardzo przepra-
szają, ale mają jakiś „błąd systemu” i że automatycznie wielu osobom 
odwołało terminy, nie wiadomo dlaczego, ale OK, nie ma sprawy. Mówi 

„Twoja wizyta na szczepienie przeciw COVID-19 została anu-

lowana przez punkt szczepień. Skontaktuj się z punktem lub 

zadzwoń pod nr 989 i umów nowy termin”
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do Pani w rejestracji: „Zapisz Pana w naszym Excelu” i zaprasza mnie na 
szczepienie. Ufff! Udało się! Ale najlepsze dopiero przed nami…

Dostałem kartkę potwierdzającą otrzymanie pierwszej dawki i z wyzna-
czonym terminem drugiej. Pierwszą dawkę przyjąłem 30 kwietnia, drugą 
mam wyznaczoną na 4 czerwca, z adnotacją, że w ciągu 5 dni od daty 
pierwszego szczepienia zostanę powiadomiony o godzinie szczepienia 
drugą dawką. Zatem czekam. Mija 5 dni, a ja nie mam żadnej wiado-
mości. Co więcej, w IKP nadal funkcjonuję jako osoba niezaszczepiona. 
Ciekawe… No ale poczekam jeszcze, może się odezwą. W międzyczasie 
moja żona, która miała wyznaczoną drugą dawkę na ten sam dzień 
i w tym samym miejscu, co ja, dostaje powiadomienie, że jej szczepienie 
jest przełożone na 2.06. Ja nadal niczego nie dostaję. 30 maja zacząłem 
się stresować, wciąż nie ma mnie w IKP i nie mam potwierdzonej godziny 
drugiego szczepienia. Dzwonię zatem na numer 989. I co? Dowiaduję 
się, że pod tym numerem pomagają, owszem, ale TYLKO przy pierw-
szej dawce. Z drugą mam się kontaktować z moim punktem szczepień. 
Cudownie. Znalazłem ich stronę www, jest podany numer. Dzwonię, 
a tam tylko automat i informacja o godzinach otwarcia centrum. ZERO 
opcji porozmawiania z kimkolwiek żywym. Wracam na ich stronę www. 
Znajduję adres mailowy, od razu opisuję swoją sytuację, licząc na szybką 
reakcję. Niestety nie otrzymuję odpowiedzi do 2 czerwca. Ok. 19, właśnie 
2 czerwca, dostaję maila z odpowiedzią:

„Szanowny Panie, Jeśli zdąży Pan podjechać na Ursus do punktu, zapra-
szamy maksymalnie do godz. 19.50. Przepraszamy za opóźnienie w prze-
słaniu informacji, wkradł się błąd w systemie. 4 czerwca punkt będzie 
nieczynny”.

Słucham? Znowu błąd w systemie? Mam 50 minut, aby dojechać z domu 
do punktu szczepień. Poczułem się jak Wolf w Pulp Fiction – 19:45 pod-
jeżdżam pod punkt i wbiegam do środka. Szybko wypełniam ankietę 
i podchodzę do rejestracji, a tam… kubeł zimnej wody: „Dlaczego Pan 
przyjechał, my dziś nie mamy Pfizera”. Łot??? Jestem w szoku. Zaczynam 
tłumaczyć, że 50 minut temu dostałem informację mailem od nich, że 
mam na cito podjechać na szczepienie, bo 4 czerwca są zamknięci. Pani 
zdziwiona, woła lekarza. Lekarz przejmuje mnie i prosi, abym poczekał 

FELIETONYFELIETONY 219



z boku, sam znika na chwilę gdzieś na zapleczu. Wraca i mówi, patrząc 
mi się głęboko w oczy:

„Pan od Pani Magdy?”.

Odpowiadam, że jeśli to coś zmieni, to mogę być od Pani Magdy. Na co 
odpowiada:

„Czekaliśmy na Pana, proszę za mną” i się tajemniczo uśmiecha. Przyznam 
się, że trochę dziwna sytuacja, nie znam żadnej Pani Magdy, no cóż, ale 
skoro mam być zaszczepiony, to OK. Wkłucie i lekarz mi dziękuję. Coś mnie 
tknęło i jednak proszę o potwierdzenie, że zostałem zaszczepiony, bo cały 
czas słyszę o „błędzie systemu”, że nie ma mnie w IKP itd. Na co lekarz 
patrzy na mnie, puszcza oko i mówi: „Pana wpiszemy do systemu jakoś na 
początku przyszłego tygodnia, OK?”. Nic nie rozumiem, dlaczego nie teraz? 
Uspokojony przez lekarza zapewnieniem, że po weekendzie, w poniedzia-
łek mam sprawdzać IKP i wszystko będzie już OK, wracam do domu.

Po weekendzie, w poniedziałek od rana loguję się do systemu, a tam jak 
było, tak jest. Nadal nie widnieję jako osoba zaszczepiona. Cierpliwości 
wystarczyło mi do środy, 9 czerwca – piszę do nich maila. Oczywiście 
brak odpowiedzi. W czwartek, 10 czerwca, przejeżdżałem w okolicy 
punktu szczepień. Stwierdziłem, że podjadę w takim razie osobiście, 
może czegoś się dowiem. W rejestracji, po wytłumaczeniu mojej sytuacji, 
Pani ręcznie wprowadza wszystkie informacje, coś wyklikuje i wreszcie 
jestem oficjalnie w systemie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie 
poprosiła mnie o ŻADEN dokument, dowód osobisty itp., nic. Wszystko 
wklepała w system, opierając się na moim słowie. Teoretycznie każdy 
mógłby wejść z ulicy, znając swój bądź dowolnej innej osoby PESEL i to 
zrobić. Chory czy niezaszczepiony. KAŻDY. Pani jeszcze raz przeprasza, 

„Dlaczego Pan przyjechał, my dziś nie mamy Pfizera”. Łot??? 

Jestem w szoku. Zaczynam tłumaczyć, że 50 minut temu 

dostałem informację mailem od nich, że mam na cito pod-

jechać na szczepienie, bo 4 czerwca są zamknięci.

FELIETONYFELIETONY 220



jeszcze raz wszystko zrzuca na „błąd systemu”, drukuje mi unijny certyfi-
kat i do widzenia.

Tymczasem w piątek dostaję odpowiedź na mojego maila ze środy:

„Szanowny Panie, wszystkie Pana dane zostały już ostatnio uzupełnione. 
Proszę zalogować się na swoje internetowe konto pacjenta i w zakładce 
«CERTYFIKATY» będzie certyfikat szczepienia do pobrania. Jeżeli nato-
miast nie ma Pan IKP, to zapraszamy do Naszego punktu”.

Cudownie, cieszę się, bo byłem u Was i wymusiłem, abyście to ręcznie 
przy mnie wpisali do systemu. Ehhh…

Państwo z kartonu i burdel na kółkach. Wyciekające maile rządzących 
z prywatnych skrzynek mailowych to najmniejszy problem. Jesteśmy 
w przysłowiowej czarnej d…, aż dziw bierze, że cokolwiek jeszcze się 
trzyma. Abstrahując od tego wszystkiego, szczepmy się i trzymajcie się. 
Jeszcze będzie dobrze…
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Zareagowałem podejrzliwie i z obawą. Oto ponownie wkracza 
państwo i chce zapanować nad czymś, czego istotą jest niezależność. 
Jednak analiza projektu rozporządzenia unijnego w sprawie rynków 
kryptoaktywów była pozytywnym zaskoczeniem. Unia Europejska 
nie walczy z Bitcoinem i innymi kryptoaktywami, ale walczy 
o bezpieczeństwo inwestorów. 

Nadchodzi unijna 
regulacja kryptoaktywówGRACJAN PIETRAS 

@GracjanPietras
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Ż
Żeby zrozumieć Bitcoin, należy w pierwszej kolejności zrozumieć pie-
niądz jako taki. To, jak w ogóle powstaje wartość. Nie jest to wbrew 
pozorom powszechna wiedza, a każdemu, kto chciałby ją zgłębić, można 
polecić książkę „Standard Bitcoina”, Saifedeana Ammousa (wyd. Fijorr 
Publishing, 2020). Przekonująco wyjaśnia ona wagę Bitcoina jako wyna-
lazku, który prawdopodobnie rozwiązał po raz pierwszy odwieczne 
słabości pieniądza, takie jak podatność na fałszerstwo, kradzież, dewa-
luację przez państwowy dodruk oraz uzależnienie od pośredników, czyli 
banków. Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do państwowego pienią-
dza i systemu bankowego, któremu – chcąc nie chcąc – musimy ufać, 
że trudno jest nam uwierzyć, że system finansowy może funkcjonować 
lepiej bez centralnego nadzorcy. To niezrozumienie widać w złej prasie, 
jaką kryptowaluty ciągle mają w mainstreamowych mediach. Powierz-
chowne i niedowarzone artykuły zwykle powielają nieporozumienia 
dotyczące kryptowalut, żerując na wywoływanym przez siebie strachu 
przed „piramidą finansową”, „walutą przestępców” czy śladem węglo-
wym Bitcoina. Z drugiej strony zrozumienie, w jaki konkretnie sposób 
Bitcoin rozwiązuje problem pieniądza, nie jest całkiem łatwe. Mówimy 
w końcu o przełomowym wynalazku, czymś, co zdarza się raz na poko-
lenia albo rzadziej. Tym, którzy chcieliby zrozumieć technologiczne 
aspekty Bitcoina, mogę polecić krótką, ale bardzo treściwą i przystępną 
książkę Yana Pritzkera pt. „Inventing Bitcoin”. Jest to najprostsze wyja-
śnienie tych kwestii, z jakim się dotychczas zetknąłem.

Twórcy projektu rozporządzenia unijnego o rynku kryptoaktywów 
odrobili lekcję. Dostrzegli przede wszystkim potrzebę regulacji obejmu-
jącej cały wspólny rynek. Niektóre kraje już wprowadziły własne regula-
cje, obejmujące niektóre usługi dotyczące kryptowalut (Polska do nich 
nie należy), ale jasne jest, że mamy do czynienia ze zjawiskiem przekra-
czającym granice państw członkowskich. Nie usiłują zwalczać krypto-
aktywów, zakazywać ani ograniczać ich potencjału. Byłoby to zresztą 
zawracanie Wisły kijem. Przeciwnie, proponują ramy funkcjonowania, 
które z jednej strony mają zapewnić swobodny rozwój technologii, 
będącej podstawą kryptowaktywów (blockchain) i pełne wykorzystanie 
jej potencjału, z drugiej zaś strony – chronić jej użytkowników, czyli nas. 
Wprowadzają regulację tam, gdzie tkwi ryzyko inwestorów.

FELIETONYFELIETONY 223



Ryzyko pojawia się na przykład, gdy nasze kryptoaktywa powierzamy 
osobie trzeciej. Bitcoin został wymyślony po to, abyśmy nie musieli 
tego robić, umożliwia on pełną kontrolę nad portfelem oraz płatno-
ści bez jakichkolwiek pośredników. Jednak w praktyce będzie się to 
zdarzać, ponieważ rynek się rozwija i powstaje duży sektor usług doty-
czących kryptoaktywów. Już obecnie wiele osób korzysta z usług giełd 
kryptowalutowych, które oferują nie tylko prostą wymianę walut, ale 
ogromny wachlarz produktów finansowych, w tym transakcji termino-
wych i pochodnych (futures) czy produktów służących do oszczędzania 
(staking, lending). Wpłacając środki na giełdę, w praktyce powierzamy je 
osobie trzeciej, tym samym zamieniając prawo własności kryptowaluty 
na prawo żądania wypłaty naszych środków z giełdy. W tym momen-
cie pojawia się ryzyko utraty tych środków na skutek upadłości giełdy, 
jej zhakowania, czy – w skrajnym przypadku – nawet zniknięcia giełdy 
wraz z naszymi kryptoaktywami (exit scam). Ryzyko to jest tym mniej-
sze, im większa i bardziej renomowana jest giełda. Trudno jednak nie 
dostrzec, że giełdy zaczynają pełnić funkcje podobne do banków lub 
domów maklerskich i podobnie jak one wymagają nadzoru. Giełdy to 
tylko przykład i wierzchołek góry lodowej możliwych usług w zakresie 
kryptowalut. Projekt rozporządzenia posługuje się szerszą kategorią 
„dostawców usług w zakresie kryptoaktywów”, wprowadzając zasady 
wydawania zezwoleń na taką działalność oraz reguły ostrożnościowe jej 
prowadzenia. 

Kolejne ryzyko wiąże się z możliwym niedostatkiem informacji na temat 
danego kryptoaktywa. Dzisiaj każdy może wyemitować i oferować 

Twórcy projektu rozporządzenia unijnego o rynku kryp-

toaktywów odrobili lekcję. Dostrzegli przede wszystkim 

potrzebę regulacji obejmującej cały wspólny rynek. Nie-

które kraje już wprowadziły własne regulacje, obejmujące 
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należy), ale jasne jest, że mamy do czynienia ze zjawiskiem 

przekraczającym granice państw członkowskich. 
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dowolne kryptoaktywo bez konieczności przejrzystego informowania 
o zasadach takiej emisji. Takich aktywów są już tysiące, część z nich 
została wyemitowana dla żartu, część została już porzucona przez 
emitentów. Inwestorzy mogą oczywiście próbować rozeznać się w ich 
wartości, poszukując publicznie dostępnych informacji. Jednak porusza-
nie się w gąszczu takich informacji będzie dla wielu osób zbyt trudne, 
tym bardziej że pojawia się także ryzyko natrafienia na informacje 
nierzetelne lub wręcz umyślnie wprowadzające w błąd. Nie ma nawet 
pewności, czy informacje podawane przez samego emitenta są rzetelne 

i prawdziwe. Ma to szczególne znacznie w odnie-
sieniu do tak zwanych stablecoinów – krypto-
aktywów, których wartość rynkowa zapewniana 
jest przez powiązanie z walutą państwową (np. 
z dolarem amerykańskim) lub innym aktywem 
(np. złotem). Emitent stablecoina powinien zapew-
nić odpowiednią rezerwę powiązanego aktywa 
(dolarów, złota), tak aby wyemitowane przez niego 
kryptoaktywa miały w niej pełne pokrycie. Projekt 
rozporządzenia reguluje szczegółowo obowiązki 
emitentów kryptoaktywów, w tym np. obowiązek 
tworzenia wspomnianej rezerwy oraz przewiduje 
nadzór nad ich wykonywaniem. 

Wreszcie, pojawią się reguły dotyczące zapobiega-
nia nadużyciom na rynku kryptoaktywów. Chodzi 
o zakazanie sztucznej manipulacji kursami kryp-
towalut w stylu uprawianym obecnie przez nie-

których celebrytów. Nie będzie więc można bezkarnie rozpowszechniać 
informacji lub plotek, a nawet składać zleceń, które mogłyby wysyłać 
fałszywy sygnał do kupowania lub sprzedaży wyłącznie w celu podbicia 
lub obniżenia ceny. Można sądzić, że powinno to przynajmniej ograni-
czyć praktyki „pompowania kursu” (pump-and-dump) czy prowadzoną 
z uporem godnym zbuntowanego czterolatka działalność Elona Muska 
na Twitterze, która ma cechy kosztownej zabawy cudzymi pieniędzmi. 

To oczywiście tylko przykłady proponowanych regulacji. Obejmuje 
ona również takie zagadnienia, jak ochrona konsumentów czy zasady 

Kolejne ryzyko wiąże się 

z możliwym niedostatkiem 

informacji na temat danego 

kryptoaktywa. Dzisiaj 

każdy może wyemitować 

i oferować dowolne kryp-

toaktywo bez konieczności 

przejrzystego informowania 

o zasadach takiej emisji.
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doradztwa na rynku kryptowalut. Zainte-
resowanych odsyłam do projektu, który 
można znaleźć na stronach Komisji Euro-
pejskiej. Czeka on obecnie na pierwszy czy-
tanie w Parlamencie Europejskim.

Regulacja rynku kryptoaktywów staje się 
koniecznością, ponieważ będą one odgry-
wały coraz większą rolę na wspólnym 
rynku, a także na wszystkich innych ryn-
kach świata. W tym miesiącu Bitcoin stał 
się oficjalną walutą Salwadoru, a kolejne 
państwa rozważają pójście tym śladem. Na 
rynek kryptoaktywów wchodzą tak zwani 
duzi gracze, w tym zarówno inwestorzy 
indywidualni z ogromnymi portfelami, jak 
i pierwsze instytucje finansowe. Kryptowa-
luty wchodzą też pod strzechy, stale rośnie 
liczba drobnych inwestorów; oswajamy się 
z nimi i coraz częściej budujemy własne 
portfele. Sprzyjać temu będzie spektaku-
larny dodruk pieniądza państwowego, który 
trwa obecnie w celu pokrycia kosztów 
pandemii i który gwarantuje coraz wyższą 
inflację i presję na poszukiwanie aktywów 
deflacyjnych, takich jak Bitcoin. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem 
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras 
w Warszawie.
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Ostatnie WWDC21 prawdopodobnie podsumowano już na 
wszelkie istniejące sposoby. Nawet patrząc tylko na naszą 
redakcyjną załogę, śmiało mogę stwierdzić, że to się stało. 
A jednak nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował ująć dla Was 
tegorocznego WWDC z nieco innej perspektywy.

Skup się, 
bo wykład trwa!KRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Skup się, bo wykład trwa!  |  Krzysztof Kołacz
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B
Bo widzicie, Apple to dziś już nie są tylko pieniądze. To swego rodzaju 
uniwersytet, do którego spora część z nas zaczęła uczęszczać lata temu. 
A z roku na rok liczba miejsc zamiast maleć, znacząco się powiększa.

Archetyp mędrca
Z marketingowego punktu widzenia firmę założoną przez intrower-
tycznego Wozniaka i ekstrawertycznego Jobsa również opisano wedle 
wszelkich możliwych wytycznych i zamykając każdą możliwą szufladkę. 
A jednak, jeśli miałbym wskazać na jeden, niezmienny od lat archetyp 
tej marki, postawiłbym zdecydowanie na wcielenie mędrca.

Ile to już razy spora część z nas, piszących o technologii użytkowni-
ków nadgryzionych sprzętów, wieszczyła to, że Apple dobiło do brzegu 
innowacji? I w sumie to mogę się nawet z tak postawioną tezą zgodzić. 
Bo widzicie, jeśli nadal będziemy oczekiwali wynajdywania kolejnego 
iPhone’a, samochodu lub elektryczności, to faktycznie, lepiej sięgnąć do 
zapisów starych konferencji i książek. Tylko innowacja to nie jest punkt 
w czasie, który można sobie kopiować i wklejać co ileś lat czy dekad.

Innowacja to według mnie poczucie realnego zmieniania otaczającej 
nas przestrzeni, w całkowitej wolności i przy jej zachowaniu. W tym 
aspekcie u Apple sporo się zmieniło i ciągle się zmienia. I to zmienia na 
lepsze. Otwarcie na inne ekosystemy, jak chociażby w przypadku całko-
wicie nowej wersji FaceTime’a, produkty takie jak AirTags czy narzędzia 
pokroju sieci Find My, to tylko niektóre przykłady.

Apple, jako mędrzec, ciągle odchodzi od status quo w celu zmusze-
nia ludzi do spojrzenia na rzeczy w inny sposób. Nie maluje trawy na 
zielono, ale raczej zwraca uwagę na to, że o poranku mieni się ona 
nieco innymi odcieniami niż w południe. Nie bombarduje nas rekla-
mami, opartymi na wyśmiewaniu konkurencji, ale raczej stanowi źródło 

Apple przychodzi dziś z pytaniem, bardzo dyskretnym, 

ale zmuszającym do refleksji i szczerej odpowiedzi wobec 

samych siebie.
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wskazówek, dzięki którym jako klienci czujemy się lepiej poinformowani, 
bardziej szanowani i skłonni do podejmowania lepszych decyzji. Lep-
szych według kogo?

Abecadło zrównoważonego życia
Wielu odpowiedziałoby, że według Apple. Nie zgodzę się z tym, bowiem 
kto jako kto, ale osoby używające tych sprzętów od lat raczej zgodzą się 
z tezą, że kto raz spróbował nadgryzionego ekosystemu korzyści, raczej 
nie jest skłonny do pozbawiania się go. I Apple nie musi tu jakoś specjal-
nie rozgrywać marketingowo sprawy, bo po prostu słucha swoich klien-
tów. Tak, wiem, nie mamy stacji dyskietek w najnowszych MacBookach 
Pro, ale czy ktoś tu nie krzyczał właśnie, że „brakuje innowacji”?

Powróćmy do głównej myśli, z którą dziś do Was przychodzę. Widzi-
cie, Apple jest dziś swego rodzaju uniwersytetem, na który zapisaliśmy 
się i ciągle się zapisujemy. Miejscem, w którym głos eksperta udziela 
nam odpowiedzi na pytania o wiele większe i wiele wyższej wagi, niż 
te o liczbę rdzeni w procesorze. O to, w jaki sposób urządzenia, które 
wybieramy, powinny działać na naszą korzyść. Odzyskiwać dla nas czas 
i pomagać lepiej ten nasz odzyskany czas wykorzystać. Weźmy na tapet 
taki tryb Focus, który głosem mędrca ogłosiło Apple podczas WWDC21. 
Ci z Was, którzy czytają moje teksty dłużej, pewnie już wiedzą, że to on 
przypadł mi najbardziej do gustu. Tak jest.

Nie dlatego, że Apple po swojemu opowiedziało to, co aplikacje firm 
trzecich robią od lat. Dlatego że Apple jako pierwsze wprowadziło to do 

Wielu odpowiedziałoby, że według Apple. Nie zgodzę się z tym, 

bowiem kto jako kto, ale osoby używające tych sprzętów od lat 

raczej zgodzą się z tezą, że kto raz spróbował nadgryzionego 

ekosystemu korzyści, raczej nie jest skłonny do pozbawiania 

się go. I Apple nie musi tu jakoś specjalnie rozgrywać marke-

tingowo sprawy, bo po prostu słucha swoich klientów. 
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systemu operacyjnego najpopularniejszego telefonu wszech czasów. Ina-
czej rzecz ujmując, Apple powiedziało raczej: „Minął rok pracy zdalnej. 
Przeżyliśmy pandemię i naprawdę powinniśmy pracować efektywniej 
i mądrzej, a nie więcej. Jakościowo, a nie bezcelowo wypoczywać”.

W końcu Apple próbuje odpowiedzieć nam wszystkim na pytanie o to, 
czy internet może być miejscem bezpiecznym i prywatnym.

Sylabus prywatności
Nosimy smartwatche, płacimy nimi, przechowujemy w nich certyfikaty 
potwierdzające przyjęcie szczepionek albo nawet otwieramy nimi swoje 
domostwa. W nich trzymamy więcej niż jeden komputer, bo dziś „kom-
puter” to nie jest już synonim blaszanej skrzynki, ale telefonu, tabletu, 
monitora czy telewizora. Nierzadko nawet lodówki czy garnka.

Zatem Apple nie próbuje nas traktować jak pierwszoroczniaków. To 
byłoby przecież dziwne, gdyby ktoś ciągle uczył się abecadła, prawda? 
Firma Tima Cooka ciągle uaktualnia i wydaje nowe sylabusy, z któ-
rych najobszerniejszy jest ten dotyczący prywatności. Jest wyjątkowo 
obszerny i bezkompromisowy, a egzamin z jego treści zdajemy właściwie 
non stop. Pamiętacie archetyp mędrca z początku?

Mędrzec Apple przychodzi i staje przed nami już nie jako wszechwie-
dzący byt, wielki brat czy coś, co próbuje nam mówić: „żyj tak i tak”. 
Apple przychodzi dziś z pytaniem, bardzo dyskretnym, ale zmuszają-
cym do refleksji i szczerej odpowiedzi wobec samych siebie. Mędrzec 
pyta zatem: „Jakiego świata chcesz?”. Apple przede wszystkim gra 
w ludzi i dla ludzi. Cyferki są tylko wypadkową tej, trwającej już kilka 
dekad, rozgrywki.

Jeśli miałbym wskazać na jeden, niezmienny od lat arche-

typ tej marki, postawił zdecydowanie na wcielenie mędrca.
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Tęskniliście za animacjami Disneya? Ja również i bardzo mnie cieszy, że 
aktualnie w kinach, które znów są otwarte, możemy oglądać aż dwa takie 
filmy. Jeden z nich to najnowszy Pixar „Luca”, a drugi to samodzielna 
produkcja Disneya „Raya i ostatni smok”. Bawiłem się na nim znakomicie. 
To jedna z moich ulubionych animacji ostatnich miesięcy.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Raya i ostatni smok |  Jan Urbanowicz

Raya i ostatni smok
Ocena iMagazine
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Niegdyś na świecie żyły smoki. Dawały 
harmonię i porządek, racząc ludzkość 
mądrością i magią. Podczas walki ze złem 
jednak smoki wyginęły, pozostawiając po 
sobie tylko odrobinę mocy, o którą ludzie 
zaczęli toczyć bój. Okazało się jednak, że 
być może nie wszystkie smoki wyginęły. Na 
poszukiwanie ostatniego z nich wyrusza 
wojowniczka Raya. Wie, że jeśli jej się uda, to 
będzie miała szansę na przywrócenie daw-
nego porządku na świecie i dzięki niej może 
znów zapanować pokój. 

„Raya i ostatni smok” to niezwykle przy-
jemna produkcja, która w przekazie nie 
odkrywa przed nami żadnych nowych kart, 
ale za to potrafi doskonale bawić. Mamy tu 
akcję, komedię i elementy dramatyczne. 
Do tego należy dodać bardzo ciekawy świat 
przestawiony, pełen kolorów i nieszablono-
wych rozwiązań. 

Film jest świetnym przykładem kina nowej 
przygody, kiedy to wraz z bohaterami 
przemierzamy świat w poszukiwaniu, nie-
zbędnych do przywrócenia porządku, arte-
faktów. Akcja filmu w zasadzie ani na chwilę 
nie zwalnia tempa i niecałe dwie godziny 
mijają bardzo szybko – i przyjemnie.

Miałem okazję oglądać film w wersji oryginal-
nej, gdzie swoich głosów postaciom użyczyły 
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między innymi Kelly Marie Tran (znana z ostatniej trylogii „Gwiezdnych 
wojen”), Awkwafina oraz Gemma Chan („Bajecznie bogaci Azjaci” oraz 
nadchodzący „The Eternals”). Pomimo tego, że przyzwyczajony jestem do 
oglądania animacji w polskiej wersji językowej, to przyznaję, że tu bawi-
łem się bardzo dobrze. Zwłaszcza jeśli chodzi o postać, w którą wcieliła 
się Awkwafina – szkoda, że smoki nie były tak zabawne w „Grze o tron”, bo 
może uratowałoby to przynajmniej dwa ostatnie sezony.

Disney kontynuuje przedstawianie swoich bohaterek już nie tylko jako 
księżniczek, które grzecznie czekają na ratunek księcia. To prawdziwe 
heroiny, które mają głos i wiedzą, jak go użyć. W przypadku produkcji 
„Raya i ostatni smok” nie jest inaczej. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli kocha-
cie Disneya, to ten film powinien Wam przypaść do gustu. Tak samo jak 
Waszym dzieciom.
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Sytuacja powoli się stabilizuje. Przyszło lato, można zdjąć bluzy, 
usiąść w ogródku restauracyjnym, ogrzać się w blasku słońca. 
Otwarte są kina, więc jak jest za gorąco, to warto skorzystać z seansu 
w klimatyzowanej sali. Jest nawet ku temu idealna okazja, bo na 
ekranach można zobaczyć iście wakacyjny film – „Luca”, najnowszą 
produkcję Piksara.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Luca  |  Jan Urbanowicz

Luca
Ocena iMagazine
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Everybody Loves Pixar. Chyba żadne studio nie dało nam tylu okazji 
do wzruszeń, śmiechu i przemyśleń. Każdy ich film jest wyczekiwany 
i wart obejrzenia. Nawet te kilka na nieco niższym poziomie ogląda 
się dobrze. Dlatego byłem niezwykle ciekaw, jaka okaże się ich naj-
nowsza produkcja, dziejąca się gdzieś we Włoszech nad Morzem 
Śródziemnym.

„Luca” to opowieść o chłopcu noszącym tytułowe imię i będą-
cym potworem morskim. Luca jest zafascynowany światem ludzi 
z powierzchni. Pewnego dnia udaje mu się wyjść na ląd, przy okazji 
spotkania innego chłopca z jego świata – Alberto.

W momencie, kiedy chłopcy – oraz inni przedstawicie ich gatunku 
– wychodzą z wody, przybierają ludzką postać. Zaczynają więc przy-
godę poznawania ludzkiego świata we włoskim miasteczku, gdzieś 
w połowie XX wieku. Poznają miejscową dziewczynę, z którą się 
zaprzyjaźniają, lokalnych łotrzyków oraz biorą udział w pewnym 
wyścigu. To wszystko jest skąpane w blasku południowego słońca.
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„Luca” to film skrojony na wakacje. Nie tylko ze względu na miejsce akcji, 
ale przede wszystkim przez swój letni klimat. To powieść o chłopięcej 
(choć nie tylko) przyjaźni, którą pewnie większość z nas przeżywała za 
dzieciaka. Prawdziwy „bromance” i letnia przygoda. Mnie osobiście ujął 
tym, że to film bez jakichś wyjątkowych atrakcji. Jest spokojny, zabawny, 
wzruszający i poruszający nawiązaniami do lat dziecięcych. To doskonały 
przykład na to, że czasami mniej znaczy lepiej. Pomimo tego, że scena-
riusz nie jest tu zaskakujący i w zasadzie nic, co zobaczymy, nie będzie 
dla nas niespodzianką, to i tak całość ogląda się bardzo przyjemnie.

Gdybym miał spojrzeć na „Lucę” obiektywnie, to na pewno nie zaliczył-
bym go do jednego z lepszych filmów Piksara nie tylko w historii, ale 
także w ostatnich latach. Jest w nim jednak coś, co niesamowicie przy-
dało mi do gustu. Może to być też związane z pandemią, z tym że mniej 
wychodziłem do ludzi (prawie wcale) i dawno nie byłem na takich praw-
dziwych wakacjach. Dlatego pewnie ten film obudził we mnie swego 
rodzaju tęsknotę za tą dziecięcą beztroską i nieprzejmowaniem się wiel-
kimi rzeczami. Idealna propozycja na początek lata.
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Premiery streamingowe 
lipiec 2021JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe lipiec 2021  |  Jan Urbanowicz

Biały Lotus 
Najnowszy serial autorstwa Mike’a White’a, opowiadający 
o grupie gości i pracowników hotelowych w pewnym 
ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Podczas ich 
pobytu miejscu wypoczynku szybko okazuje się, że nie 
wszystko w tym miejscu jest idealne, a każda z postaci 
może mieć jakiś mroczny sekret.

Premiera: 12.07      

Physical
Przenieśmy się do Kalifornii lat 80. Sheila 
Rubin, w którą wciela się Rose Byrne, 
codziennie zmaga się ze swoimi demonami, 
niską samooceną i problemami domowymi. 
Odpowiedzią na to wszystko może być dla 
niej aerobik. Twórcą i reżyserem serialu 
jest Craig Gillespie, którego „Cruella” wciąż 
króluje w kinach.

Premiera: Już jest    
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Ted Lasso – Sezon 2 
„Ted Lasso” to jedna z najlepszych 
produkcji AppleTV+ oraz chyba najbardziej 
pozytywny serial zeszłego roku. Opowieść 
o amerykańskim trenerze futbolu, który 
przejeżdża do Anglii, by trenować tamtejszą, 
nieco zaniedbaną drużynę piłkarską. 
Pierwszy sezon okazał się niesamowitą 
dawką pozytywnej energii. Liczę, że drugi 
nie obniży jej poziomu, bo właśnie takich 
seriali wszyscy potrzebujemy.

Premiera: 23.07          

Władcy wszechświata: 
Objawienie
„Mocy, przybywaj!” – jeżeli już wiesz, o co 
chodzi, to znaczy, że czekasz na ten tytuł 
równie mocno, jak ja. Serial animowany 
od Netfliksa, będący nową wersją przygód 
He-Mana i jego przyjaciół. Za produkcję 
odpowiedzialny jest Kevin Smith, a wsród 
aktorów użyczających głosu postaciom 
znaleźli się miedzy innymi Mark Hamill, 
Justin Long, Lena Headey czy Kevin Conroy.

Premiera: 23.07        
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Siedzę właśnie przy moim biurku, a z głośników leci soundtrack do gry 
Final Fantasy VII Remake. Naszła mnie myśl trywialna, ale chyba bardzo 
prawdziwa: czy nie jest tak, że w grach też jest dobra muzyka, a nie tylko 
głupiutkie motywy przewodnie, które wszyscy znamy i kochamy, ale nikt 
tego poważną muzyką by nie nazwał?

Muzyka z gier to głupota  |  Maciej Szamowski

Muzyka z gier 
to głupota
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Przyznam się Wam, że do wczoraj wierzyłem, że dobra muzyka istnieje 
w grach, nawet mogłem wskazać kilka dobrych soundtracków, ale 
nigdy bym nie pomyślał: o, mam ochotę na płytę z tej albo z tamtej 
gry. Aż do wczoraj…

Kiedy uruchomiłem Final Fantasy VII Remake w świeżo wydanej wersji 
na PlayStation 5 i gdy usłyszałem pierwsze nuty, które popłynęły z gło-
śników mojego audio, od razu poczułem się lepiej – serio, po prostu to 
było to, to były te wspomnienia z dzieciństwa, gdy razem z kumplami na 
wykładzinie w domu siedzieliśmy z głowami wklejonymi w nasz 14” tele-
wizor – to były czasy!

W każdym razie… wspomnienia odżyły, a są to wspomnienia nie byle 
jakie, okazało się, że granie za dzieciaka w Final Fantasy VII było przy-
godą przez duże P. Muzyka w tej przygodzie, jak widać, pełniła nader 
ważną funkcję – wzmacniała przekaz, pomagała grafice, pomagała roz-
grywce – okazało się, że miejscami to ją pamiętam najlepiej.

I tak siedzę sobie w swoim pokoju, przy swoim biurku, te 24 lata później 
i myślę: cóż to było za życie, cóż to były za czasy.

Dlatego, jeśli najdzie Was kiedyś pytanie, czy muzyka z gier, to muzyka 
przez duże M? Odpowiadam: tak, ale zależy jaka. Myślę, że sytuacja jest 
analogiczna do filmów – muzyka filmowa jest genialna, ale nie każdy 

Kiedy uruchomiłem Final Fantasy VII Remake w świeżo wyda-

nej wersji na PlayStation 5 i gdy usłyszałem pierwsze nuty, które 

popłynęły z głośników mojego audio, od razu poczułem się 

lepiej – serio, po prostu to było to, to były te wspomnienia z dzie-

ciństwa, gdy razem z kumplami na wykładzinie w domu siedzie-

liśmy z głowami wklejonymi w nasz 14” telewizor – to były czasy!
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soundtrack zapada nam w pamięć, nie każda melodia jest ważna i wyra-
zista. Tak samo jest w przypadku gier. Jednak gdy zdarzy się gra, która 
ma w sobie coś więcej, a jej ścieżka dźwiękowa zawiera ciekawsze melo-
die niż tylko rytmiczne beaty, które mają nas zagrzewać do dalszej walki, 
proszę Was i proszę siebie, zatrzymajmy się wtedy, przystańmy na chwilę 
i spróbujmy zapamiętać tę chwilę, ponieważ może się okazać, że właśnie 
ta chwila jest tego warta i za kilka lat, gdy ktoś zrobi remake lub najdzie 
Was, by odkurzyć starą konsolę – wspomnicie ten moment i przypomni-
cie sobie, w jak dużym szoku byliście, że elektroniczna rozrywka może 
Wam dać coś na tak wysokim poziomie.

Ja jestem w szoku, jestem też trochę dumny z tego, że będąc zwykłym 
smarkiem, zdołałem się na chwilkę zatrzymać i zapamiętać sercem, a nie 
tylko rozumem Final Fantasy VII – dzięki temu granie w Remake sprawia 
mi naprawdę wiele radości. A przecież we wszystkim to właśnie radość 
jest najważniejsza.
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Sałatka z wędzoną rybą, szparagami 
botwinką i jabłkiemMAŁGORZATA ŁADA

Sałatka z wędzoną rybą, szparagami botwinką i jabłkiem  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• Pęczek zielonych 

szparagów
• Pęczek botwinki
• Wędzona ryba 

– makrela, pstrąg 
lub jakaś inna 
wędzona ryba

• 1 kwaskowe jabłko
• 1 szalotka 
• Orzechy włoskie 

lub prażone pestki 
z dyni

Sos 
• Łyżka miodu 
• 2 łyżki soku 

z cytryny
• 1 łyżka musztardy, 

najlepiej dijon
• 1 łyżeczka octu 

balsamicznego
• 2 łyżki oliwy lub 

oleju, np. z pestek 
z dyni lub z orze-
chów włoskich

Rybę obieramy z ości i dzielimy na mniejsze kawałki.

Szparagi myjemy, odłamujemy martwe końcówki i gotu-
jemy na parze albo pieczemy króciutko w piekarniku 
– 10 min w temp. 180 °C. Upieczone szparagi kroimy na 
mniejsze kawałki.

Botwinkę dokładnie myjemy, odcinamy buraczki, a liście 
i łodygi drobno siekamy (jeśli ktoś nie lubi surowej 
botwinki, można ją lekko zblanszować).

Szalotkę kroimy w drobne piórka.

Jabłko dzielimy na połówki, wykrawamy gniazdo nasienne 
i kroimy w cieniutkie półplasterki.

Składniki sosu dokładnie mieszamy.

Na talerzu wykładamy jabłka, szparagi, botwinkę i szalotkę. 
Na wierzchu sałatki układamy kawałki ryby, całość pole-
wamy sosem i posypujemy siekanymi orzechami włoskimi 
lub pestkami dyni wedle uznania.
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