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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.

SŁUCHAWKI PI7 SĄ SYNONIMEM DOSKONAŁOŚCI. 24-BITOWA KONSTRUKCJA

TRUE WIRELESS Z QUALCOMM APTX™ ADAPTIVE I PODWÓJNYMI HYBRYDOWYMI

PRZETWORNIKAMI URZEKA DETALICZNOŚCIĄ I NATURALNOŚCIĄ BRZMIENIA.

ADAPTACYJNY UKŁAD ANC AUTOMATYCZNIE ZAPEWNIA OPTYMALNY DŹWIĘK

W KAŻDEJ SYTUACJI, A REWOLUCYJNE ETUI Z FUNKCJĄ RETRANSMISJI SYGNAŁU

DŹWIĘKOWEGO MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM AUDIO, ABY PRZESYŁAĆ

BEZPRZEWODOWO MUZYKĘ WPROST DO PI7.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-true-wireless/devialet-gemini.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=210827&utm_content=img-lp-full-page-devialet-gemini&utm_term=devialet
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ZNAJDŹ IDEALNE 
ROZWIĄZANIE SMART
Stwórz  inteligente oraz bezpieczne 
miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny.

SMART INDOOR CAMERA
Jedyna Inteligentna Kamera Domowa 

potrafiąca rozpoznawać twarze oraz 

zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji 

bez dodatkowych opłat abonamentowych.

ZESTAW GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH 
SMART VALVES SET

Oszczędzaj nawet do 37% na zużyciu energii oraz zredukuj emisję 

dwutlenku węgla z inteligentnym termostatem NETATMO Valves. 

Zarządzaj centralnym ogrzewaniem mieszkania ze smartfona. Zmieniaj 

oraz reguluj temperaturę w pomieszczeniach z domu, podróży i każdego 

innego miejsca na świecie. Wróć z wakacji i zastań ustawioną wcześniej 

temperaturę. Stwórz plan w oparciu o codzienne czynności dla każdego 

pomieszczenia. Zapewniaj komfort cieplny tylko w tych pomieszczeniach 

w których potrzebujesz - w danej chwili w ciągu dnia oraz w nocy podczas 

snu...

SMART LOCK

NUKI Smart Lock to inteligentny system pasujący do większości zamków, 

który zamknie lub otworzy drzwi bez używania klucza, rozpoznając Twój 

smartfon lub smart watch.

System może być obsługiwany za pomocą darmowej aplikacji „NUKI 

SMART LOCK“ dostępnej w App Store oraz Google Play. Aplikacja 

umożliwia przypisanie stałych dostępów dla różnych użytkowników 

w danych przedziałach czasowych, określonych dniach lub stały dostęp. 

www.salonydenon.pl

SMART OUTDOOR CAMERA
Otrzymuj ostrzeżenia w czasie rzeczywistym 

i zmuś intruzów do ucieczki w przypadku 

wejścia na teren Twojej posiadłości.

DOORBELL
Możesz odpowiedzieć na każde pukanie do 

drzwi za pośrednictwem swojego smartfona – 

bez względu na to, czy jesteś w domu, w pracy, 

czy na drugim końcu świata.

http://salonydenon.pl
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Ile tematów!

Jesteśmy po premierze najnowszych iPhone’ów 
i iPadów. Już wszystko jest jasne. iPhone 13, 
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPad mini – to 
najgorętsze produkty tej jesieni. Dzięki firmie 
Cortland mieliśmy możliwość sprawdzenia ich 
specjalnie dla Was. Niesamowite możliwości foto-
graficzne i wideo, długie czasy pracy na baterii 
i zupełnie nowy wygląd najmniejszego iPada.

W numerze ponadto mnóstwo genialnego audio, 
zjawiskowa nowość spod znaku zielonego robota 
– Oppo Reno6, elektryczne Audi Q4, Tesla Y, 
rowery, ogromne TV od Sony, SmartHome, wyjąt-
kowe felietony, piąteczki, Irlandia na weekend, 
a na deser – nomen omen – „masło jabłkowe”.

#protip – nie wymieniłem wszystkiego, co znajdzie-
cie w numerze!

Nie będziecie się nudzić! Zapraszamy do lektury!

  Dominik Łada
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http://cortland.pl/apple/back-to-school


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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.
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wszystko co potrzebujesz 
do iPhone 13

https://zgsklep.pl


Aktualizacja iPadOS do 
wersji 15

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 15

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do 
wersji 8

Czytaj dalej....

Aktualności

AKTUALNOŚCI 13

https://imagazine.pl/2021/09/20/aktualizacja-ipados-do-wersji-15/
https://imagazine.pl/2021/09/21/aktualizacja-watchos-do-wersji-8/
https://imagazine.pl/2021/09/20/aktualizacja-ios-do-wersji-15/


Aktualizacje iMovie, Clips 
oraz iCloud Web Mail

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 
12.5.5 dla starszych modeli

Czytaj dalej....

Aktualizacja pakietu iWork 
dla iOS i macOS jest już 
dostępna

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2021/09/21/aktualizacje-imovie-clips-oraz-icloud-web-mail/
https://imagazine.pl/2021/09/29/aktualizacja-pakietu-iwork-dla-ios-i-macos-jest-juz-dostepna-2/
https://imagazine.pl/2021/09/23/aktualizacja-ios-do-wersji-12-5-5-dla-starszych-modeli/


W Cortland studenci i ich rodzice płacą mniej. Kup wybrane modele Maca 
i iPada do -12% lub słuchawki AirPods za 1zł w ofercie Back To School.

Na dobry początek semestru: więcej gotówki w kieszeni. I dużo więcej 
rozrywki pod ręką.

Dowiedz się więcej o dostępnych zniżkach edukacyjnych w salonach 
Cortland lub na stronie.

Apple zdaje każdy egzamin. 
Promocje Back to School 2021 
w Cortland
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Apple podnosi cenę 
słuchawek Beats Flex 349 zł

Czytaj dalej....

Safari 15 dostępne

Czytaj dalej....

Uaktualnienie firmware 
1A291f dla wszystkich 
AirTagów

Czytaj dalej....
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Zapis wideo z premiery   
iPhone 13 już na YouTube

Czytaj dalej....

Nowe kolory etui dla iPhone 
13, AirTagów oraz portfela 
MagSafe

Czytaj dalej....

Polskie ceny iPhone 13, iP-
hone 13 Mini, iPhone 13 Pro 
i iPhone 13 Pro Max

Czytaj dalej....
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 SINGAPUR – 16 września 2021 r.  Creative Technology wprowadza do sprze-
daży mikrofon USB typu plug and play Creative Live! Mic M3. Mikrofon oferuje 
do wyboru kardioidalną lub dookólną biegunową charakterystykę kierunku, 
monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, możliwość bezpośredniego 
wyciszania mikrofonu za pomocą umieszczonego na obudowie przycisku 
i wysoką rozdzielczość nagrywania 24bit na 96kHz. Mikrofon dedykowany jest 
do stremowania, podcastów, nagrywania wokalu, rozmów konferencyjnych 
itp. W każdym przypadku producent gwarantuje wysoką jakość komunikacji 
bez zakłóceń. Creative Live! Mic M3 ze wbudowanym portem słuchawkowym, 
odłączanym magnetycznym pop filtrem i regulowanym stojakiem biurkowym 
to ciekawa propozycja dla komputerów typ PC lub Mac.

Charakterystyka kierunkowa kardioidalna i dookólna
Creative Live! Mic M3 otrzymuje dwie czternastomilimetrowe kapsuły mikro-
fonowe dla dwóch trybów biegunowej charakterystyki kierunkowej: kardio-
idalnej i dookólnej, pomiędzy którymi możemy przełączyć się za pomocą 

Creative Live! Mic M3 Mikrofon na USB 
z podwójną polaryzacją i monitorowaniem 
w czasie rzeczywistym.

AKTUALNOŚCI 18



pokrętła sterującego umieszczonego na odbudowie mikrofonu. Charaktery-
styka kardioidalna to tryb skupiony na froncie, idealny do jednoosobowych 
nagrań i najlepiej nadający do przechwytywania dźwięków bezpośrednio 
przed mikrofonem. Charakterystyka dookólna to tryb działający pod każ-
dym kątem, który rejestruje dźwięki równomiernie ze wszystkich kierunków 
i doskonale sprawdza się przy połączeniach konferencyjnych podcastach 
z wieloma użytkownikami przebywającymi w jednym pomieszczeniu.

Monitorowanie dźwięku i kontrola wyciszenia
Mikrofon posiada wbudowaną funkcję monitorowania dźwięku, która 
pozwala kontrolować rejestrowany dźwięk w czasie rzeczywistym. Podłą-
czając słuchawki do zintegrowanego portu  typu jack 3,5mm, które znaj-
duje się u dołu urządzenia, dostajemy sposobność kontrolowania jakości 
dźwięku, głośności, zakłóceń w trakcie nagrywania. Głośność odsłuchy 
można regulować za pomocą dedykowanego pokrętła umieszczonego 
z przedniej strony mikrofonu. Dodatkowo na przedniej obudowie mikro-
fonu znajduje się wyjątkowo przydatny przycisk wyciszania mikrofonu, 
któremu towarzyszy wskaźnik wyciszenia w postaci diody LED. 

Magnetyczny pop filtr i regulowany stojak
Producent dostarcza wraz z mikrofonem magnetyczny pop filtr, za pomocą, 
którego stłumimy niepożądane dźwięki w tle oraz zredukujemy efekty gło-
sek plozywnych. Zastosowanie wspomnianego pop filtra polepszy jakość 
rozmów podczas gier i wideokonferencji. Tzw. niechciane efekty plozywne 
charakteryzują się zakłóceniami takimi jak nagłe trzaski w wymowie i arty-
kulacją spółgłosek takich jak B, P, T, K czy D, które mogą brzmieć nazbyt 
ostro przy wysokim poziomie głośności. W standardzie Creative Live! Mic 
M3 posiada regulowany stojak biurkowy, który można pochylić nawet o 90°. 
Mikrofon jest kompatybilny ze statywami posiadającymi standard łączenia 
typu ¼-20 UNC, dzięki czemu możemy go ustawić i skonfigurować wedle 
wszelakich upodobań i do każdych zastosowań, w których sprzęt sprawdzi 
się najlepiej. Mikrofon, pop filtr, stojak wykonane są z dobrej jakości mate-
riałów, a całość wygląda bardzo dobrze i  estetycznie.

Cena i dostępność.
Creative Live! Mic M3 kupisz za 279zł. 
Potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę produktu na www.creative.com
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Polskie ceny iPad 10,2''
 oraz iPad mini

Czytaj dalej....

Aplikacja iMagazine jest 
już zgodna z iOS 15   
i iPadOS 15!

Czytaj dalej....

Jason Sudeikis (Ted Lasso) 
zdobywa Emmy!

Czytaj dalej....
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Komisja Europejska 
wymusi na Apple 
porzucenie portu Lighting?

Czytaj dalej....

Wyniki finansowe Apple za 
czwarty kwartał fiskalny 
poznamy 28 października

Czytaj dalej....

Apple naprawi błąd 
uniemożliwiający od-
blokowanie iPhone’ów 
13 za pomocą Apple 
Watch

Czytaj dalej....
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Protesty przeciwko CSAM 
na iOS pod wieloma 
sklepami Apple w USA

Czytaj dalej....

Apple przegrało z Epic Games

Czytaj dalej....

Kevin Lynch, szef działu 
Apple Watch, został liderem 
projektu Apple Car

Czytaj dalej....
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Do dostępnego już od jakiegoś czasu na polskim rynku jubileuszowego 
wzmacniacza zintegrowanego JBL SA 750 dołączają właśnie jubileuszowe 
kolumny JBL L100 Classic 75.Ten wyjątkowy duet robi niewiarygodną 
furorę i jest zestawem kolekcjonerskim. W ten sposób marka JBL świętuje 
swoje 75. urodziny!

75 lat to z pewnością dostojny wiek w każdym wydaniu. Trzeba jednak 
przyznać, że taka rocznica w kontekście marki sprzętu audio, nie jest spo-
tykana powszechnie i oznacza markę, która od początku historii sprzętu 
audio wyznaczała trendy i kierunki rozwoju. Tak właśnie jest z marką JBL. 
Co istotne, po latach wciąż zachwyca i robi wrażenie wprowadzając na 
rynek limitowaną edycję kolumn JBL L100 Classic 75.

Wzorowana na najlepiej sprzedającym się modelu JBL L100 Classic, eksklu-
zywna, limitowana edycja JBL L100 Classic 75 jest świadectwem przełomo-
wej inżynierii i przemyślanego projektu prezentowanego przez JBL przez 
ostatnie 75 lat. 

Kolumny JBL L100 Classic 75 
już w Polsce!
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L100 Classic 75 ma ten sam kultowy design retro w stylu lat 70., co JBL 
L100 Classic, z klasycznym stylem JBL, w tym kultową piankową maskow-
nicą Quadrex, a ponadto z wytwornym wykończeniem fornirem z drewna 
tekowego. W sprzedaży pojawi się zaledwie 750 par tego historycznego 
produktu, a każdy ekskluzywny głośnik posiada unikalną sygnowaną tylną 
plakietkę. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą L100 Classic 75 jest piękny 
fornir z drewna tekowego, który zdobi wszystkie boki obudowy głośnika. 
Drewniane wykończenie uzupełnia czarna maskownica z pianki Quadrex, 
zaakcentowana czarno-złotym logo JBL. Odznaki edycji specjalnej znajdują 
się z przodu i z tyłu głośnika, w tym pamiątkowa tabliczka, na której znaj-
duje się podpis głównego inżyniera systemu, Chrisa Hagena, a także indywi-
dualny numer pary z łącznej liczby 750 par produkcyjnych. Pod względem 
akustycznym model L100 Classic 75 charakteryzuje się ulepszoną konstruk-
cją zawieszenia głośnika niskotonowego i możliwością podłączenia bi-wire 
za pośrednictwem wysokiej jakości terminala z dwoma zestawami pozłaca-
nych zacisków. L100 Classic 75 jest sprzedawany jako system dopasowanych 
par i zawiera zestaw stojaków podłogowych JS-120. Cały system jest dostar-
czany w specjalnie wykonanej drewnianej skrzyni z grafiką z limitowanej 
edycji na panelach bocznych.

Głośnik L100 Classic 75 wyposażony jest w 1-calowy (25 mm) tyta-
nowy przetwornik wysokotonowy JT025Ti2-4 połączony z falowodem 
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z soczewką akustyczną dla optymalnej integracji z 5-calowym (130 mm) 
przetwornikiem średniotonowym JM125PC-8 z membraną z czystej celu-
lozy. Pionowe rozmieszczenie przetworników HF i MF jest nieco przesu-
nięte na prawo od głośnika niskotonowego poniżej, z tłumikami HF i MF 
umieszczonymi w lewym górnym rogu przedniej ścianki. Niskie często-
tliwości są dostarczane przez 12-calowy (300 mm) głośnik niskotonowy 
z odlewanym koszem i membraną z czystej celulozy JW300SW-8, działa-
jący w obudowie bas-refleks, który jest dostrojony za pomocą pojedyn-
czego, skierowanego do przodu portu z rozszerzonym wyjściem.

W ciągu ostatnich 75 lat JBL stał się ikoną innowacji audio dzięki swojej 
wyjątkowej i bogatej współpracy z artystami, producentami i inżynierami 
dźwięku. W ten sposób tworzone są wyjątkowe wrażenia odsłuchu dla 
konsumentów na całym świecie. Skala innowacji JBL w dziedzinie techno-
logii przetworników i projektowaniu akustycznym jest niezrównana. Dzięki 
liczbie patentów, nagród i kultowych wdrożeń, JBL pozostaje siłą innowacji 
wszędzie tam, gdzie liczy się dźwięk.
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Jeździsz na motocyklu? 
Uważaj na aparaty swojego 
iPhone’a!

Czytaj dalej....

Beta macOS Monterey 
ujawnia nowe MacBooki Pro

Czytaj dalej....

Pomysł na przyszłość. 
Samsung rusza z programem 
„Solve for Tomorrow”

Czytaj dalej....
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Jony Ive ogłasza wieloletnią 
współpracę z Ferrari

Czytaj dalej....

Microsoft zaprezentował 
nowe urządzenia i akceso-
ria Surface

Czytaj dalej....

HomePod OS 15.1 doda 
obsługę Lossless i Dolby 
Atmos

Czytaj dalej....
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Nowe AirPods Pro 
i przeprojektowany iPad 
Pro już w 2022 r.

Czytaj dalej....

6 miesięcy Apple Music za 
darmo po zakupie AirPods 
i Beats

Czytaj dalej....

Kuo: iPhone 14 Pro 
z kamerą 48MP oraz 
nowym przednim 
obiektywem

Czytaj dalej....
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Xiaomi Pad 5 – wyjmuje-
my z pudełka i pierwsze 
wrażenia

Czytaj dalej....

Xiaomi prezentuje 
– nowe smartfony w serii 11

Czytaj dalej....

Xiaomi Pad 5 – nowy tablet 
debiutuje na rynku

Czytaj dalej....
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Nowy Sonos Beam ze 
wsparciem dla Dolby Atmos

Czytaj dalej....

Apple Watch Series 7 z tym 
samym procesorem co 
Series 6

Czytaj dalej....

Xiaomi Smart Glasses 
– dzisiejsza nowość od 
Xiaomi

Czytaj dalej....
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Apple podobno rozmawia 
z Toyotą w sprawie 
rozpoczęcia produkcji 
samochodów

Czytaj dalej....

iPhone 14 – nowa bryła, brak 
notcha i tytanowy korpus

Czytaj dalej....
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PERFEKCJA
I JAKOŚĆ DŹWIĘKU

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

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

dostępne w sklepach:

https://bit.ly/3iiBLvN


Pod koniec sierpnia, po ponad trzech latach przerwy, miałem okazję 
ponownie odwiedzić Irlandię. Była to moja pierwsza wizyta od 
zakończenia studiów w tym kraju w 2018 roku, którą kilkukrotnie 
musiałem przesuwać w czasie z uwagi na pandemiczne obostrzenia. 
Jednak gdy tylko Zielona Wyspa ponownie otworzyła się na turystów, nie 
czekaliśmy długo i w bardzo dobrej cenie zarezerwowaliśmy bilety.

Ponownie w IrlandiiTOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski

Ponownie w Irlandii  |  Tomasz Szykulski
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Irlandia z pandemią radzi sobie przyzwoicie – za sprawą szybkiego 
tempa szczepień po wielu miesiącach zdecydowano się rozluźnić daleko 
idące obostrzenia, a nawet pójść o krok dalej i pozwolić na powrót 
zagranicznych odwiedzających bez konieczności odbywania kwaran-
tanny czy innych ograniczeń. Warunkiem wjazdu jest unijny certyfikat 
COVID oraz wypełnienie formularza lokalizacyjnego na rządowej stronie 
internetowej. Proces weryfikacji uprawnień, jak i wjazdu do kraju, prze-
biega jednak bardzo sprawnie i nie różni się znacząco od przedcovido-
wych czasów. Opisywane powyżej warunki obowiązywały nadal pod 
koniec września 2021 roku, gdy pisałem ten artykuł, warto jednak na bie-
żąco obserwować panującą tam sytuację i aktualne regulacje.

Certyfikat (wraz z dokumentem tożsamości) musimy mieć ze sobą 
nie tylko w trakcie podróży, ale w praktyce także przez cały pobyt na 
wyspie. W przeciwieństwie do Polski okazuje się bowiem, że warunki 
wstępu do restauracji czy muzeów są w pełni respektowane – każdora-
zowo będziemy musieli okazać dokument potwierdzający szczepienie 
lub negatywny wynik testu, a także zeskanować kod QR i wypełnić 
krótki formularz lokalizacyjny. Wejście do sklepu czy środków transportu 
wymaga natomiast noszenia maseczki – w tym aspekcie również powin-
niśmy się od Irlandczyków wiele nauczyć.
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Chociaż powyższe regulacje stanowią pewną niedogodność, a także 
czynnik ograniczający poziom atrakcyjności niektórych atrakcji (brakuje 
na przykład muzyki na żywo w większości pubów), to obecna rzeczy-
wistość zdecydowanie sprzyja zwiedzaniu Irlandii. Kluczowy jest tutaj 
fakt, że w miejscach zazwyczaj przepełnionych obecnie spotkamy może 
20–30% typowego obłożenia, unikając w ten sposób tłumów czy długich 
kolejek do wejścia. Wiele miejsc przygotowało także specjalne oferty, by 
dodatkowo zachęcać przyjezdnych do odwiedzin.

Przykładem może być Guinness Storehouse, czyli muzeum opowiada-
jące historię produkcji chyba najbardziej znanego produktu eksporto-
wego z Zielonej Wyspy. Topowa atrakcja Dublina, do której wstęp bywał 
niejednokrotnie utrudniony, w czasie pandemii miejscami świeci pust-
kami. Pozwala to jednak znacznie bardziej docenić niezwykłą wystawę 
opowiadającą etapy produkcji piwa, jego transportu po świecie czy kul-
towych kampanii reklamowych, a także bez oczekiwania na stolik wypić 
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szklankę Guinnessa w przeszklonym barze 
na szczycie budynku zapewniającym niesa-
mowite widoki na miasto (jest to element 
wieńczący wizytę). Podobne wrażenia przy-
niosły odwiedziny w EPIC, czyli muzeum 
historii irlandzkiej emigracji. Korzystanie 
z interaktywnej wystawy znacząco ułatwiała 
mała frekwencja, a samo miejsce zrobiło na 
nas bardzo dobre wrażenie – warto dopi-
sać je do listy punktów do odwiedzenia 
w Dublinie.

Niestety, w przypadku niektórych atrakcji 
obowiązujące ograniczenia bywały znacz-
nie bardziej uciążliwe. Tak było na terenie 
campusu mojej Alma Mater – położonego 
w centrum miasta Trinity College Dublin, 
gdzie wstęp dla turystów ograniczono do 
odwiedzin jedynie centralnego punktu, 
czyli zabytkowej biblioteki. W rezultacie 
posiadacze biletów wstępu (można je kupić 
przez internet) nie mają nawet okazji prze-
spacerować się po rozległych i pięknych 
terenach uniwersytetu, co osobiście uwa-
żam za ciekawszą atrakcję niż sama wizyta 
w bibliotece. Nie zmienia to jednak faktu, 
iż pominięcie odwiedzin w tym miejscu 
byłoby błędem, gdyż historyczny gmach 
jednego z najbardziej znanych księgo-
zbiorów na świecie za każdym razem robi 
ogromne wrażenie.
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Obecna sytuacja sprzyjała nie tylko zwiedzaniu głównych atrakcji 
irlandzkiej stolicy, ale również innych miejsc na Zielonej Wyspie. Wyko-
rzystując dobrą pogodę, postanowiliśmy bowiem wynająć samochód 
i wybrać się na oddalone o około 4 godz. jazdy wybrzeże Atlantyku, 
znane jako The Wild Atlantic Way, a na nim odwiedzić chyba najbardziej 
niezwykły punkt – Cliffs of Moher. Klifowe wybrzeże oceanu to z pewno-
ścią jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Irlandii – i jednocze-
śnie takich, gdzie najbardziej docenia się obecnie panujące pustki.

Jednodniową wycieczkę na zachodnie wybrzeże Irlandii najlepiej zwień-
czyć wizytą w Galway – niezwykle klimatycznym miasteczku, które łączy 
w sobie piękne położenie, zabytkową architekturę i znakomitą atmos-
ferę. Z perspektywy całego wyjazdu było to właściwie jedyne miejsce, 
gdzie natrafiliśmy na tłumy – byli to jednak w większości lokalni miesz-
kańcy korzystający z dobrej pogody. Podobnie jak w Polsce, spadek 
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zagranicznych turystów w pewnym stop-
niu rekompensuje większa mobilność 
krajowych odwiedzających.

Podsumowując, obecny czas, pomimo 
pewnych ograniczeń i niedogodności, 
zdecydowanie sprzyja odwiedzinom 
w Irlandii – przede wszystkim ze względu 
na brak typowych o tej porze roku tłu-
mów turystów, ale również na niższe ceny 
i łatwiejszy dostęp do głównych atrakcji. 
W przypadku rozpoczynania podróży 
w Polsce dodatkowym argumentem 
będzie także fakt, iż od ponad roku na 
miejsce dolecimy bezpośrednio nie tylko 
na pokładzie tanich linii Ryanair, ale rów-
nież Polskich Linii Lotniczych LOT, a ceny 
oferowane przez obu przewoźników są 
na bardzo przyzwoitym poziomie.
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Wrześniowe piątki były bardzo ciekawe, bo najpierw 
zamawialiśmy nowe iPhone’y 13, a potem – także w piątki 
– odbieraliśmy je. To były cudowne piątki dla osób, które, jak ja, 
fascynują się nowinkami technologicznymi. Jednak co ty na to, 
aby każdy piątek w roku był dniem specjalnym? Dniem innym 
niż pozostałe dni tygodnia? Dlaczego piątek nie mógłby być dla 
Ciebie Piąteczkiem? O tym będzie dzisiaj!

 

Co robisz w piątki? 
Pracujesz, planujesz czy się uczysz?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Co robisz w piątki? Pracujesz, planujesz czy się uczysz?  |  Michał Śliwiński
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Piąteczek, piątunio, dzień dla Ciebie, Mighty Friday?
Cztery lata temu w czerwcowym iMagazine pisałem o Piąteczkach 
w Nozbe. W naszej firmie piątki są wyjątkowe. W ten dzień tygodnia sta-
ramy się nie pracować nad bieżącymi sprawami i skupiamy się na podsu-
mowaniu kończącego się tygodnia, planowaniu przyszłego oraz na rozwoju 
osobistym. Ostatnio o Piąteczkach było znowu głośno, bo o naszym kon-
cepcie pisano w „InnPoland”, „Bankierze”, „Fakcie” i „Wprost”. Pomyślałem, 
że przypomnę tę ideę jeszcze raz na łamach iMagazine i odniosę się do 
powtarzających się w tym temacie pytań i wątpliwości.

Ale dlaczego piątek ma być inny? Po co to komu?
Z jednej strony uwielbiam moją pracę. W końcu współtworzę oprogra-
mowanie, które pomaga setkom tysięcy ludzi i firm na całym świecie się 
zorganizować. Jednak problem z pracą jest taki, że zawsze jest jej za dużo. 
Lista zadań się nie kończy. Można codziennie nadrabiać zaległości… a i tak 
będzie ciągle sporo do zrobienia.

Co więcej, kiedy jesteśmy ciągle zajęci, to nie mamy chwili wytchnienia, 
aby sobie pracę właściwie zaplanować. Aby wyciągnąć wnioski, podsumo-
wać tydzień i przygotować kolejny. A dobrze wiadomo, że zaplanowana 
praca jest efektywniejsza niż „bezplan”.

Ponadto praca to nie tylko odhaczanie zadań! Pracujemy nie tylko po to, 
aby odbębnić swoje, ale także, aby się czegoś nauczyć i rozwijać się. Skoro 
już spędzamy co najmniej 40 godzin w tygodniu w pracy, fajnie by było 
przy okazji stawać się krok po kroku lepszym człowiekiem, prawda?

I właśnie dlatego potrzebny jest Piąteczek.

Rozwijajmy się i planujmy w godzinach pracy, 
a nie po godzinach!
Wiele osób uważa, że przez samo wykonywanie pracy będziemy się roz-
wijać. Że im dłużej coś robimy, tym będziemy lepiej to wykonywać. Nie-
stety tak to nie działa. Cytując Einsteina: „Szaleństwem jest robić wciąż 
to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Jeśli coś robimy tak samo, to 
efekt będzie ten sam. Może będzie to szło trochę szybciej czy sprawniej, 
ale nieznacznie.
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Czas na rozwój osobisty i ulepszanie umiejętności trzeba zaplanować.

A jak już omawiamy planowanie, to na nie także trzeba mieć wygospoda-
rowany czas. Bo kiedy planować pracę, jeśli bieżące tematy gonią i czło-
wiek nie ma czasu, aby się zatrzymać?

Sami w Nozbe byliśmy ofiarami takiego myślenia. Chociaż nasza aplikacja 
inspiruje się metodologią „GTD – Getting Things Done” Davida Allena, któ-
rej głównym filarem jest Przegląd Tygodnia (ang. Weekly Review), to zauwa-
żyłem, że w firmie przestaliśmy to regularnie robić.

To samo, jeśli chodzi o rozwój i dokształcanie. Kupowaliśmy kursy online, 
których nigdy nie oglądaliśmy. Zapisywaliśmy się na konferencje online, 
w których często nie uczestniczyliśmy.

Dlaczego tak słabo? Bo bieżąca praca zawsze miała wyższy priorytet niż 
planowanie i rozwój.

Stephen Covey w swojej książce „7 nawyków skutecznego działania” mówi 
o tym, że należy „ostrzyć piłę” (ang. sharpen the saw). Chodzi o to, że nie 
można ciągle piłować drewna, bez dbałości o piłę. Gdy się stępi, piłowanie 
będzie coraz trudniejsze. Trzeba raz na jakiś czas zatrzymać się i spędzić 
czas na ostrzeniu piły, aby lepiej piłowała!

Piątek jest wolny… od pracy bieżącej!
Piątek w Nozbe, Piąteczek, nie jest wolny od pracy w ogóle, ale jest wolny 
od pracy bieżącej. Tego dnia członkowie zespołu Nozbe robią porządny 
przegląd tygodnia, a potem skupiają się na rozwoju osobistym i dosko-
naleniu swoich umiejętności. Każdy projektuje ten dzień dla siebie, aby 
w następnym tygodniu pracować jeszcze lepiej i skuteczniej!

Piątek w Nozbe, Piąteczek, nie jest wolny od pracy w ogóle, ale 

jest wolny od pracy bieżącej. Tego dnia członkowie zespołu 

Nozbe robią porządny przegląd tygodnia, a potem skupiają się 

na rozwoju osobistym i doskonaleniu swoich umiejętności. 
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Z doświadczenia wiem, że takie Piąteczki wcale nie są łatwe do wdroże-
nia. Ludzie często chcą pracować i chcą nadgonić zaległe zadania. Zamiast 
tego powinni nadganiać zaległe konferencje, tutoriale czy kursy. Sami 
często zwracamy uwagę naszym klientom, aby właśnie w piątek poświęcili 
30 minut na obejrzenie tutoriala Nozbe i poznali funkcje naszej aplikacji, 
z których dotychczas nie korzystali!

Tak czy owak, piątek to czas na przeczytanie artykułów zapisanych na póź-
niej. To idealny moment na przemyślenie tego nowego projektu, który od 

dawna chodzi po głowie. To czas na eksperymenty, 
myślenie strategiczne i planowanie podboju świata.

Piąteczek to także czas na porządki! Wreszcie 
można ogarnąć biuro domowe, zainstalować nowe 
sprzęty (zachęcam np. do sprawdzenia biurek, 
które się podnoszą, umożliwiając pozycję stojącą 
w pracy!), wyczyszczenie szuflad ze starych doku-
mentów czy kabelków, zaktualizowanie oprogra-
mowania na komputerze.

Dla kogo Piąteczek? Tylko dla 
Nozbe? Dla programistów?
W tym tygodniu rozmawiałem o Piąteczkach z dzien-
nikarzem „Gazety Wyborczej”, który zadał mi bardzo 
trafne pytanie – czy to jest koncept tylko dla osób 
z mojej firmy lub branży? Czy można wdrożyć Pią-
teczki w innych sektorach niż IT?

Nie jestem wprawdzie konsultantem dla wielu branż, ale jestem przedsię-
biorcą i widzę sporo możliwości wdrażania Piąteczków:
• Dziennikarze – piątek jest i tak dniem, kiedy nie dzieje się dużo, więc 

może to byłby dla nich dzień na zgłębienie tematów, na dziennikarstwo 
śledcze, na eksplorację pomysłów na nowe artykuły? Z tego, co sami 
dziennikarze mi mówią, codziennie muszą napisać wiele artykułów, wiele 
nagłówków, wiele słów czy zdań. Może właśnie w piątek powinni nie mieć 
tych wymogów i skupić się na kreatywnej części dziennikarstwa?

Tak czy owak, piątek to 

czas na przeczytanie arty-

kułów zapisanych na póź-

niej. To idealny moment na 

przemyślenie tego nowego 

projektu, który od dawna 

chodzi po głowie. To czas 

na eksperymenty, myślenie 

strategiczne i planowanie 

podboju świata.
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• Urzędy – może właśnie w Piąteczki powinny przyjmować mniej petentów, 
a skupić się na ulepszaniu formy działania, aktualizacji oprogramowania 
w urzędzie? Nauce pisania bezwzrokowego na klawiaturze (ilu urzędni-
ków pisze wolno do bólu)?

• Każda branża, która używa komputerów i specjalistycznego oprogramowa-
nia – może piątek to czas aktualizacji, szkoleń, testowania nowych funkcji?

• Działy marketingu – kiedy eksperymentować? Kiedy założyć to konto na 
Tik Toku, aby sprawdzić, jak inne firmy korzystają z tej platformy? Właśnie 
w Piąteczek można szukać inspiracji, badać nowe platformy i bezkarnie je 
testować!

• Działy sprzedaży – kiedy sprawdzać nowe techniki sprzedaży, kiedy czas 
na eksperymenty sprzedażowe? Kiedy w ogóle doszkalać się ze sprze-
daży, bo przecież każdy sprzedaje coś komuś innemu. Tak, jak ja Tobie 
teraz sprzedaję koncept Piąteczków?

• Kucharze, piekarze, żywność – kiedy eksperymentować z nowymi przepi-
sami i potrawami? Zamiast robić wszystko tak samo, można spędzić czas 
na regularnych eksperymentach, aby poszerzyć ofertę, ulepszyć menu, 
podrasować przepisy. Muzea zamykają się w poniedziałki, bo wtedy i tak 
byłby małych ruch, właśnie po to, aby kuratorzy mogli poprzestawiać 
wystawy i przeorganizować wszystko. Może branża żywnościowa mogłaby 
takie Piąteczki robić w dzień tygodnia, kiedy i tak mały jest ruch?

• Fabryki, pracownicy fizyczni – tutaj na pewno powinien być czas na 
„ostrzenie piły”. Pytanie, czy też co tydzień w piątek, czy w inny sposób. 
Co więcej, kiedy wprowadzić Kaizen (czyli ciągłe ulepszanie) w firmie, jeśli 
właśnie nie w Piąteczki. Czasami kilka małych usprawnień spowoduje 
zwiększenie efektywności produkcji o kilka godzin tygodniowo, a to spo-
kojnie zwróci przedsiębiorstwu czas chwilowego przestoju.

• §Branża IT – nauka nowych języków oprogramowania, nowych funk-
cji, nowych narzędzi czy frameworków – to wszystko jest bardzo 

W tym tygodniu rozmawiałem o Piąteczkach z dziennikarzem 

„Gazety Wyborczej”, który zadał mi bardzo trafne pytanie  

– czy to jest koncept tylko dla osób z mojej firmy lub branży? 

Czy można wdrożyć Piąteczki w innych sektorach niż IT?
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czasochłonne i właśnie w piątek można mieć ten czas. To m.in. piątkowe 
eksperymenty programistów Nozbe z technologiami React i React Native 
sprawiły, że właśnie je wykorzystaliśmy, tworząc Nozbe Teams.

Piąteczki zwiększają frajdę z pracy!
Dodatkowym plusem Piąteczków jest to, że burzą monotonię pracy. 
Możemy legalnie oderwać się od bieżących zadań i skupić się na naszej 
kreatywności. Mieć czas na eksperymenty, wzloty i upadki. Mieć czas na 
zabawę pracą w pracy. Dzięki Piąteczkom możemy regularnie odzyskiwać 
frajdę z tego, co robimy i dzięki temu w następny poniedziałek pojawimy 
się ze zdwojoną energią w robocie.

Spróbujesz Piąteczków w Twojej firmie?
Napisz mi na Twitterze @MSliwinski, czy chcesz spróbować Piąteczków 
w firmie. Czy może już udaje Ci się coś podobnego wdrożyć? Daj znać, 
a mam nadzieję, że coraz więcej pracodawców będzie proponowało Pią-
teczki jako receptę na zwiększenie efektywności poprzez maksymalizo-
wanie zaangażowania oraz frajdy z pracy! Więcej informacji o Piąteczkach 
w Nozbe znajdziesz na stronie Piateczek.pl.
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


MacLife cafe
Serwis MacLife znacie. Wielokrotnie byli partnerem naszych iMagowych 
imprez. Teraz na warszawskim Żoliborzu, przy ul. Przasnyskiej 4, otworzyli 
kawiarnię z prawdziwego zdarzenia, w której będziecie mogli wypić wspa-
niałe kawy i coś zjeść, czekając na naprawę swoich iSprzętów.

Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Velvet Underground
Na Apple TV+ już 15 października 
pojawi się pierwszy, pełnowy-
miarowy film dokumentalny 
poświęcony kultowemu zespo-
łowi rockowemu. Nakręcony 
przez Todda Haynesa dokument 
przedstawia unikalne wywiady 
i archiwalne nagrania z awan-
gardowym rozmachem godnym 
ówczesnej epoki.

Nextbase Dash Cam
Na rynek polski wchodzi bry-
tyjski producent wideorejestra-
torów. U nas mało znani, jednak 
Nextbase ma aż 60% rynku w UE. 
Na dzień dobry mamy ofertę 
składającą się z sześciu modeli. 
W kolejnym wydaniu iMagazine 
przeczytacie recenzję modelu 
422 GW.
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Mujjo dla iPhone 13
Mujjo, niezawodnie, zaprezento-
wało pełną gamę etui dla iPho-
ne’ów 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro 
Max. Produkty tej marki od lat 
cechuje niezmienna, niemal per-
fekcyjna jakość wykończenia. Nie 
inaczej jest tym razem.

JCPal ElloArtist Mush-
room Attack dla Mac-
Book Pro 13"
Kto powiedział, że nie można 
ochronić swojego MacBooka 
Pro? Oczywiście, że można. Ale 
dlaczego ma to być nudne, skoro 
może być oryginalne i kolorowe? 
Folia JCPAL ElloArtist jest pierw-
szą z zapowiadanej całej serii folii 
stworzonych przez JCPAL wspól-
nie z młodymi artystami. Zestaw 
zawiera folię zarówno na klapę, 
jak i na spód naszego komputera. 
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Sharp Ultrasonic 
Washer
Zaskakujące urządzenie, czegoś 
takiego jeszcze nie widziałem. 
Łatwo i szybko usuwa różnego 
rodzaju plamy, dzięki ultradź-
więkowym wibracjom (38000 
drgań/sek.). Wywabiacz plam 
jest bezprzewodowy – czas dzia-
łania na baterii – do 30 min. Jest 
bardzo poręczny w użyciu dzięki 
małej wadze i kompaktowemu 
rozmiarowi.

Xiaomi Mi Smart Band 
6 z NFC
Xiaomi we współpracy z Master-
card wyposaża swoją opaskę 
Mi Smart Band 6 w płatności 
zbliżeniowe. Dzięki dodaniu 
funkcji NFC nowa wersja oferuje 
szybki, bezpieczny i wygodny 
sposób płacenia. Oprócz tego 
zupełnie nowa wersja Mi Smart 
Band 6 NFC oferuje teraz rów-
nież wbudowaną obsługę Aleksy 
Amazonu.
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Withings ScanWatch Horizon
ScanWatch Horizon to nowa wersja świetnego zegarka ScanWatch, 
zawierająca wszystkie znane nam jego funkcje zdrowotne, ale zapa-
kowana w nową, „nurkową” kopertę, ruchomy bezel, szafirowe szkło, 
świecące indeksy Luminova oraz wodoszczelność na poziomie 10 ATM. 
Wygląda jak milion dolarów, a kosztuje tylko 499€. Na razie trwa przed-
sprzedaż na stronie producenta. 
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Duńczycy znają się na dźwięku – sam doskonale to wiem, ciesząc się niemal 
co wieczór od 4 lat seansami przy akompaniamencie systemu Dali Zensor. 
Teraz miałem okazję przekonać się, jak wypada zupełnie nowy koncept 
DALI OBERON C. W tym numerze przedstawię tylko ten zamysł, natomiast 
w przyszłości podzielę się szerszymi wrażeniami na temat tego, jak to gra, działa 
i spina się zarówno z muzyką, jak i filmami, sportem, a może nawet grami.

Można bezprzewodowo, z klasą i stylem – DALI OBERON C  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Można bezprzewodowo, z klasą 
i stylem – DALI OBERON C
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Można powiedzieć, że żyjemy w złotych czasach dla dźwięku – podczas 
prawdziwego renesansu dźwięku – po tym, jak początek XXI wieku nie 
był łaskawy dla audio. Ruszyliśmy w stronę MP3, tanich słuchawek, pła-
skich telewizorów bez miejsca na dobre głośniki. Przyszedł czas, gdy 
jakość ma znaczenie. W streamingu Apple Music oferuje rewelacyjną 
jakość, moda na winyle nie mija. W streamingu wideo coraz więcej tre-
ści jest w Dolby Atmos (chociaż wciąż okrojonym do Dolby Digital+). No 
i użytkownicy zaczęli zwracać uwagę na jakość sprzętu. Owszem, wciąż 
wiele osób korzysta z najprostszych i najtańszych rozwiązań. Jednak 
grono bardziej wymagających użytkowników poszerza się, a my w iMaga-
zine również staramy się pokazywać różnorodne urządzenia w szerokim 
przedziale cenowym i jednocześnie edukować i promować dobrą jakość 
dźwięku i obrazu. To, jak słuchamy muzyki, jak doświadczamy filmów, 
ma znaczenie!

W domu możemy postawić po prostu telewizor, możemy kupić jakiś 
soundbar rozdawany za półdarmo wraz z ekranem, ale możemy też 
postawić na sprzęt wyższej klasy. Warto zwrócić uwagę właśnie na to, 
jakie soundbary oferują firmy wyspecjalizowane w produktach audio 
– Denon, Dali, Polk, Bang & Olufsen i wiele innych. Pojawiają się też cie-
kawe koncepty kina domowego niemal bezprzewodowego, opartego 
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na głośnikach multiroom od Denona czy Sonosa. Ciekawą propozycję 
ma Apple ze swoimi HomePodami, choć te duże zniknęły z rynku, a te 
małe wciąż nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Pojawia się coraz więcej 
głośników aktywnych, instalacyjnych. A dzięki temu każdy jest w stanie 
cieszyć się dobrym dźwiękiem dopasowanym do swojego stylu życia, 
do swoich wnętrz, swoich możliwości finansowych. Sposobów na to, aby 
go uzyskać, jest naprawdę dużo. Czytając iMagazine, na pewno jesteście 
w stanie to zauważyć, a jeśli potrzebujecie pomocy ekspertów, to warto 
zajrzeć do wyspecjalizowanych sklepów audio i tam też dostaniecie roz-
wiązania skrojone na miarę. 

Czas wrócić jednak do DALI OBERON C. Seria kolumn OBERON od 
Duńczyków z miejsca stała się hitem. Teraz producent postawił na jej 
aktywny wariant, a wśród nich zaprezentował niezwykle ciekawą propo-
zycję OBERON ON-WALL C, czyli parę aktywnych głośników przeznaczo-
nych do montażu na ścianie. I to właśnie tym konceptem się zajmiemy, 
ponieważ jest to świetna propozycja do współczesnych mieszkań, alter-
natywa dla soundbarów i wszelkich systemów Hi-Fi. 
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Kolumny OBERON ON-WALL C są aktywne, oznacza to, że potrzebujemy 
do każdej z nich przewodu zasilającego i podpięcia do gniazdka. Jeśli 
pomyślimy o tym na etapie projektowania wnętrza czy też remontu, 
jesteśmy w stanie uzyskać fantastyczne efekty i mieć głośniki bez żad-
nych widocznych przewodów. Można też zastosować maskownicę lub 
pokusić się o inne pomysły. Przede wszystkim jednak nie ma mowy 
o ciągnięciu kabli od wzmacniacza do głośników, co ułatwia nam tę 
konfigurację. Oprócz kolumn DALI oferuje bezprzewodowy przed-
wzmacniacz Sound HUB COMPACT. W nim znajdziemy podwójne wejście 
optyczne, liniowe wejście analogowe, wejście HDMI ARC. Ponadto hub 
posiada wyjście na subwoofer, a serwisowy port USB-A pozwala także na 
ładowanie/zasilanie urządzeń i w ten sposób możemy chociażby podpiąć 
w salonie Amazon Echo Dot czy Chromecast Audio. Jest też Bluetooth. 
Szkoda trochę, że zabrakło Wi-Fi i wsparcia na przykład dla AirPlay 2. 

Generalnie jednak widać, że Dali eksperymentuje i poszerza swoją 
ofertę aktywnych kolumn. Myślę, że już za parę lat pojawią się w Dali lub 
u innych producentów rzeczywiście sensowne, bezprzewodowe rozwią-
zania do tworzenia kompletnych systemów kina domowego. Na razie 
jest kilka takich pozycji na rynku, ale z upływem lat powinno być ich 
znacznie więcej. Do tego zmierza rynek audio.
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Ta idea jest naprawdę ciekawa, zwłaszcza w przypadku OBERON ON-WALL 
C, gdy mamy głośniki, które mogą konkurować z głośnikami instalacyj-
nymi, a jednocześnie ze wszystkimi standardowymi kolumnami w kwe-
stiach dźwiękowych. Nie mamy wielkiego wzmacniacza przy telewizorze, 
a całość jest intuicyjna jak korzystanie z soundbara, tylko możliwości 
dźwiękowe, zwłaszcza jeśli chodzi o słuchanie muzyki, są zupełnie inne.

Jak to gra w praktyce? Czy warto porównywać to właśnie do standardo-
wych głośników, czy też soundbara? O tym już wkrótce na łamach iMaga-
zine. Na razie zostawiam Was z samym konceptem, do zastanowienia się, 
czy widzicie w swoim salonie, a może sypialni, miejsce na tak atrakcyjny 
wizualnie i nietypowy pod względem konfiguracyjnym system audio.
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Słuchawki true wireless można traktować jako sprzęt, który po 
prostu tworzy nam tło do tego, co aktualnie robimy. Bang & Olufsen 
podszedł do nich tak, jak do każdego innego produktu, czego efektem 
są drogie i doskonale brzmiące Beoplay EQ.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bang & Olufsen Beoplay EQ – złote, a skromne  |  Paweł Hać

Bang & Olufsen Beoplay EQ 
– złote, a skromne
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Przetestowałem już wiele modeli słuchawek premium, wśród nich trafiały 
się też modele true wireless. Niby wiedziałem, czego spodziewać się po 
Beoplay EQ, ich specyfikacja nie zapowiadała żadnego przełomu, a jedynie 
solidny produkt, który z dużym prawdopodobieństwem trafi w moje gusta. 
Tymczasem słuchawki zaskoczyły mnie już na wstępie, gdy je rozpakowa-
łem (a później było tylko lepiej). O ile same „pchełki” są standardowych 
rozmiarów, to ich etui nie dość, że jest naprawdę małe, to na dodatek zro-
biono je z aluminium, a spód pokryto w całości gumą. Robi fenomenalne 
wrażenie, jest niezwykle lekkie i doskonale spasowane, na dodatek ma 
USB-C, dyskretną diodę sygnalizacyjną i ładuje się też bezprzewodowo 
(w standardzie Qi). Same słuchawki mają plastikowe korpusy, z okrągłą tar-
czą z logo producenta na zewnątrz. Pełni ona jednocześnie funkcję doty-
kowego przycisku. Po stronie skierowanej do wewnątrz ucha są natomiast 
piny ładowania oraz czujnik zbliżeniowy, tu umieszczono też diodę sygnali-
zującą stan danej słuchawki oraz jeden z mikrofonów. Każda ze słuchawek 
waży tylko 8 g, w połączeniu z dość anatomicznym kształtem i wysokiej 
jakości silikonowymi nakładkami (w komplecie są cztery komplety takich 
końcówek, a dodatkowo jedne pianki Comply) czyni je to niemal niewy-
czuwalnymi w uchu. Jakość wykonania jest bardzo wysoka, a ich wygląd 
wyróżnia się na tle innych takich urządzeń, zwłaszcza w kolorze Sand (choć 
bliżej mu do szampańskiego odcienia złota niż do piasku). Alternatywnie 
możemy wybrać stonowaną czerń. Do kompletu dostajemy też kabel 
USB-A–USB-C do ładowania.
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Beoplay EQ to nie tylko dobrze wyglądające słuchawki, ale i urządzenie 
o solidnej specyfikacji. Mają IP54, są więc wystarczająco odporne do upra-
wiania sportu, pot ani lekki deszcz nie jest im straszny. Obsługują pełny 
pakiet współczesnych kodeków, oprócz SBC mają też wsparcie dla AAC i aptX 
Adaptive. Dobrze wypada też czas pracy na akumulatorze, z włączonym 
ANC uzyskiwałem średnio około 6 godz. (producent deklaruje do 6,5 godz. 
przy średniej głośności, widocznie słuchałem głośniej). Przy wyłączonym 
ANC czas wydłuża się o godzinę. Pomimo niewielkich rozmiarów etui może 
wydłużyć ono pracę słuchawek do łącznego czasu 20 godz. – to już wynik 

pozwalający je zasilać nawet przez całą, długą podróż 
samolotem. Samo etui ładuje się bezprzewodowo 
w standardzie Qi przez około 2 godz., przewodowo 
jest nieznacznie szybciej (nie na tyle, by mając pod 
ręką ładowarkę bezprzewodową, szukać kabla). Nieźle 
wypada szybkie doładowanie słuchawek – po 20 min 
w etui grają przez dodatkowe 2 godz. Nie bez powodu 
wspomniałem o podróży samolotem, bo Beoplay 
EQ mają ANC, które wyróżnia się na tle konkurencji 
i może konkurować nawet z Bose QC Earbuds (to, jak 
na razie, dokanałówki z najlepszym ANC, jakie słysza-
łem). Samo wyciszenie pasywne jest już świetne, bo 
nie dość, że silikonowa końcówka dobrze dopasowuje 
się do kanału słuchowego, to ponadto osadzona jest 

w nim trochę głębiej dzięki odpowiedniemu kształtowi obudowy słuchawek. 
Ponadto słuchawki mają 6 mikrofonów, precyzyjnie zbierających dźwięk 
otoczenia. Jego poziom definiuje to, jak mocno działa ANC – w ciszy jest ono 
redukowane, by zmniejszyć jego wpływ na brzmienie, wzrasta proporcjo-
nalnie do hałasu. Myślałem, że różnica będzie mniejsza, ale po włączeniu go 
jakość dźwięku staje się odczuwalnie lepsza, o ile pozwalają na to warunki 
otoczenia. Szybkość adaptacji ANC jest bardzo wysoka, właściwie niezauwa-
żalna dla użytkownika. Gdy używałem słuchawek w niemal pustym (a więc 
i cichym) biurze, kolega musiał podejść i poklepać mnie po ramieniu, bym 
zwrócił na niego uwagę – ANC całkowicie wyciszyło to, co mówił. Prócz ANC 
równie istotnym dla mnie trybem jest pass-through, czyli przepuszczanie 
dźwięku otoczenia. Beoplay EQ radzą sobie z tym bardzo dobrze, nawet roz-
mawiając, wrażenie bycia „w studni” było stosunkowo niewielkie (co, biorąc 
pod uwagę świetną izolację pasywną, robi wrażenie). Świetnie działają też 

Mają IP54, więc są wystar-

czająco odporne do upra-

wiania sportu, pot ani 

lekki deszcz nie jest im 

straszny.
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mikrofony odpowiedzialne za rozmowy, zakłócenia z zewnątrz są wycinane 
tak, że do naszego rozmówcy docierają w bardzo ograniczonej ilości.

Słuchawki są na tyle złożonym produktem, że aplikacja nie jest jedynie 
przydatna, a wręcz potrzebna. Ta, którą opracował Bang & Olufsen, jest 
niemal wzorowa, jednak brak jest spory. Mimo kilku prób nie mogłem spa-
rować słuchawek ze smartfonem z Androidem, podczas gdy to samo na 
iOS nie stanowiło żadnego problemu. Program ma niezwykle przejrzysty 
układ, dający podgląd stopnia naładowania etui i każdej słuchawki osobno, 
ponadto ma prosty kontroler odtwarzania muzyki. Interesująco wygląda 
korektor dźwięku, który oprócz kilku gotowych presetów daje też możliwość 
samodzielnego ustawienia tego, jak słuchawki mają brzmieć. Wygląda bar-
dzo nietypowo, bo zamiast suwaków mamy okrąg, po którym przesuwamy 
punkt, a w zależności od tego, gdzie go ustawimy, uzyskujemy inny charakter 
brzmienia. Podoba mi się, bo można obsługiwać go samym kciukiem (na 
smartfonie to naprawdę ważne) i jest prosty do zrozumienia, niemniej puryści 
mogą być zawiedzeni. Producent mógł dorzucić też bardziej klasyczne suwaki 
do precyzyjnej konfiguracji. Oprócz tego apka pozwala zaktualizować opro-
gramowanie słuchawek, zmienić nazwę, pod jaką są wykrywane oraz ustawić 
wariant kolorystyczny urządzenia widoczny w menu programu (aczkolwiek 
aplikacja automatycznie wykrywa właściwy kolor).
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Dotykowe sterowanie w słuchawkach ma sporo sensu, aczkolwiek trudno 
znaleźć taki model, w którym rozwiązano je idealnie. W Beoplay EQ jest 
naprawdę nieźle, bo trudno zrobić tu coś przypadkiem. Każda słuchawka 
ma sporą powierzchnię dotykową, dobrze wyczuwalną pod palcem. Jej 
pojedyncze dotknięcie nie robi nic, więc bez problemu można poprawić 
sobie słuchawkę, gdy ta wysuwa się z ucha. Nie są też rozpoznawane żadne 
gesty. Dopiero dwukrotne dotknięcie wywołuje akcję: na prawej słuchawce 
jest to wstrzymanie i wznowienie odtwarzania, alternatywnie odebranie 
i zakończenie połączenia, na lewej natomiast przełącza ono ANC, pass-
-through i neutralny tryb pracy (w którym nie działa żadne przetwarza-
nie dźwięku z zewnątrz). Dotknięcie i przytrzymanie służy natomiast do 
regulowania głośności (prawa słuchawka ją zwiększa, lewa – zmniejsza). 
Sterowania nie można zmienić, trzeba się też do niego przyzwyczaić, 
konieczność podwójnego stuknięcia nie jest oczywista, ale takie rozwiąza-
nie znacznie poprawia komfort obsługi.

Bang & Olufsen jest bardzo popularną marką, rozpoznawalną nie tylko przez 
audiofilów, ale i konsumentów o raczej standardowych oczekiwaniach. Mimo 
tego ten producent nigdy nie wypuszczał produktów brzmiących tak, by 
wpasować się w gusta większości. Beoplay EQ brzmią z wyłączoną korekcją 
dźwięku bardzo neutralnie, trudno wskazać mi, które tony wychodzą tu na 

AUDIO 62



pierwszy plan. Świetne wrażenie robi góra, bardzo szczegółowa, momen-
tami nawet ostra, ale jest to kwestia utworu. Środek zachwyca doskonałą 
separacją i kontrolą, tu również nie brakuje detali. Dół nie jest wyjściowo 
tak wzmocniony, jak w większości podobnych słuchawek, dzięki czemu nie 
zakłóca brzmienia pozostałych pasm. Nie oznacza to jednak, że bas jest 
słaby – wręcz przeciwnie, uderza dokładnie wtedy, gdy trzeba, a jeśli wolimy, 
gdy jest go więcej, zawsze można ustawić go odpowiednio w korektorze 
(i wtedy słychać go zdecydowanie mocniej). Pod względem brzmienia blisko 
im do Devialet Gemini, szczególnie góra i scena są podobne, niemniej fran-
cuski producent nie oferuje tak zaawansowanego ANC.

Nie spodziewałem się, że Beoplay EQ zrobią na mnie aż takie wrażenie. 
O ile jakość dźwięku była do przewidzenia, to to, jak dobrze działa w nich 
ANC, znacznie przekroczyło moje oczekiwania. Bang & Olufsen ma już 
doświadczenie ze słuchawkami true wireless i to czuć – pod względem 
obsługi są świetne, nie popełniono tu żadnych błędów początkującego, 
przez co używa się ich bardzo komfortowo. To niezwykle solidny sprzęt, 
który, mimo że drogi, jest zdecydowanie wart tych pieniędzy.

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

 Plusy:
• fenomenalny dźwięk
• bardzo dobrze działające adapta-

cyjne ANC
• wygodne, nawet przy długim 

noszeniu

 Minusy:
• nietypowy korektor graficzny nie 

każdemu może się spodobać
• problemy z połączeniem 

z aplikacją na Androidzie
Cena: 1899 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Dzięki temu, że technologia Bluetooth jest dziś tak rozpowszechniona, 
mamy ogromny wybór sprzętów działających z jej pomocą. Tyczy 
się to również słuchawek. W ich przypadku bezprzewodowość to 
prawdziwa wygoda. Co najlepsze, nie musimy wydawać na nie, nie 
wiadomo ile, aby cieszyć się dobrą jakością dźwięku.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Jabra Elite 3 – basowe brzmienie w niezłej cenie  |  Maciej Skrzypczak

Jabra Elite 3 
– basowe brzmienie w niezłej cenie
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Świetnym przykładem jest tu nowy produkt 
duńskiej firmy Jabra. Elite 3 to przedstawi-
ciel słuchawek z kategorii „pchełek”, czyli 
dokanałowych miniprzekaźników. Dostępne 
są w czterech kolorach: jasnobeżowym, lilo-
wym, granatowym oraz ciemnoszarym. Do 
mnie trafiły te ostatnie.

W małym kartonowym pudełku znajdziemy 
oczywiście słuchawki razem ze specjalnym 
pudełkiem do przechowywania. Służy ono 
także jako stacja ładowania z własną baterią. 
Oprócz tego znajdziemy też wkładki żelowe 
w trzech rozmiarach – małe, średnie i duże, 
z czego średnie są założone. Nie zabraknie 
również kabla USB-C do ładowania. Nie 
uświadczymy za to samej ładowarki, ale do 
tego powinniśmy już przywyknąć.

Słuchawki i pudełko wykonane są z wyso-
kiej jakości plastiku. Te pierwsze są w więk-
szości jedną bryłą, z wyjątkiem płaskich 
powierzchni, które służą za przyciski. Tutaj 
warto się na chwilę zatrzymać. Przyciski, jak 
łatwo się domyślić, służą do sterowania. Co 
ciekawe, każdy z nich odpowiedzialny jest 
za kilka innych funkcji muzycznych. Krótkie 
wciśnięcie przycisku na prawej słuchawce 
włącza i wstrzymuje muzykę, dwukrotne 
– to przechodzenie do następnego utworu, 
trzykrotne – powrót do poprzedniego, 
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a przytrzymanie przycisku zwiększy poziom dźwięku. Z kolei jedno wci-
śnięcie w lewej słuchawce odpowiedzialne jest za włączanie i wyłączanie 
funkcji HearTrough (o której nieco dalej), podwójne uruchomi asystenta 
głosowego, a przytrzymanie – zmniejszy poziom dźwięku. Wszystko to 
jest bardzo sprytnie rozwiązane, a dzięki temu, że powierzchnia naci-
skowa przycisku znajduje się na wysokości wewnętrznej małżowiny ucha, 
to, kiedy wciskamy przyciski, to nie mamy uczucia, jakbyśmy wciskali je 
głębiej w uszy.

Skoro już wspomniałem o HearTrough, to warto uzmysłowić sobie, czym 
ta funkcja jest. Jej nazwa mówi w zasadzie wszystko. Słuchawki Jabra 
Elite 3 nie mają co prawda aktywnej redukcji dźwięków, ale sama doka-
nałowa natura sprawia, że i tak skutecznie wyciszają otoczenie. Z kolei 
HearTrough ma umożliwić usłyszenie tego, co dzieje się wokół nas. I robi 
to bardzo dobrze, czego zasługą jest technologia 4-mikrofonowa.

A co, jeśli chodzi o najważniejsze, czyli dźwięk? Muszę przyznać, że 
jest bardzo przyjemnie. Same słuchawki mają podbity bas, co zresztą 
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jest w ich przypadku reklamowane jako jedna z głównych zalet. Nie 
każdemu musi to przypaść do gustu, ale w moim przypadku się udało. 
Ponadto dzięki dobremu wyciszeniu nie trzeba słuchać głośno muzyki, 
żeby słyszeć ją bardzo dobrze. Same słuchawki leżą też bardzo komfor-
towo w uszach i nie wypadają, choć to jest często uzależnione od osobi-
stych preferencji.

Firma Jabra udostępnia do swoich produktów aplikację wspomagającą 
– Jabra Sound+. Dostępna jest zarówno w sklepie Google Play, jak i App 
Store. Umożliwia ona podgląd naładowania słuchawek, włączanie i wyłą-
czanie funkcji HearTrough czy też skorzystanie z dźwiękowego korektora 
graficznego. W trakcie połączenia telefonicznego pojawia się też dodat-
kowy przełącznik – Sidetone, czyli efekt lokalny odpowiedzialny za to, 
żebyśmy lekko siebie słyszeli. Z jednej strony rozmawia się nam wtedy 
bardziej naturalnie, bez uczucia mówienia w głuchym pomieszczeniu, ale 
z drugiej – kiedy Sidetone jest włączone, to odbiorca słabiej nas słyszy. 
Może uda się to załatać jakąś aktualizacją.

Jeśli chodzi o czas na baterii, to też jest bardzo dobrze. Same słuchawki 
mogą wytrzymać mniej więcej 7 godz. bez ładowania. Futerał może pomno-
żyć ten czas 4-krotnie, zanim będziemy musieli podpiąć wszystko do 
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gniazdka. Wystarczy jednak tylko 10 min 
ładowania, aby energii starczyło na najbliż-
szą godzinę. Całkiem nieźle, prawda?

Podsumowując, Jabra Elite 3 to bardzo 
fajne słuchawki dokanałowe. Oferują 
przyjemny, podbity basem dźwięk, 
dobrze leżą i oferują kilka rozsądnych 
rozwiązań. A przede wszystkim nie kosz-
tują, nie wiadomo ile. Można je zakupić 
za nieco ponad 300 PLN. Polecam!

Producent: Jabra
Cena: 319 PLN
Dostępne w x-kom

Ocena     
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Nóżki robią tup tup tup, a głośnik Samsunga robi Boom! Boom! Boom! 
Tak mogę sparafrazować dziecięcy wierszyk. Samsung Power Audio 
MX-T70 jest zabawką, ale dla dużych dzieci. To wielki sprzęt imprezowy, 
który stara się zrobić sporo szumu, a przy tym zachować się z klasą. Czy 
to jest możliwe? Sprawdziłem, chociaż niestety nie zrobiłem przy nim 
porządnej imprezy w ogrodzie, a na to ten sprzęt najbardziej zasługuje.

Samsung robi Boom! Boom! Boom! Power Audio MX-T70  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Samsung robi Boom! Boom! Boom! 
Power Audio MX-T70
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Imprezowe głośniki, czyli głośniki typu power 
audio, są dostępne na rynku od wielu lat, 
a obecnie przeżywają swój rozkwit. Zarówno 
Polacy, jak i reszta świata, zaczęli inwesto-
wać w ogród, przestrzeń domową, a życie 
towarzyskie z klubów i restauracji przeszło 
na domówki. Na poparcie tej tezy mamy 
przykład idealnego utworu pod test głośnika 
Samsunga Power Audio MX-T70 – „Szklanki”. 
Ten stał się prawdziwym hitem wiosny i lata 
2021 roku. Samsung MX-T70 wielkim sprzeda-
żowym hitem w Polsce raczej się nie stanie 
z racji na swoją cenę, natomiast zdecydo-
wanie sprzęt ma potencjał, możliwości, by 
sprawić, że imprezy na naszym domowym 
parkiecie czy w ogrodzie przez lata były nie-
zapomniane i mile wspominane przez gości. 
Trochę inaczej mogą widzieć to sąsiedzi.

MX-T70 to kolos, to gigantyczny sprzęt, co 
czuć, zwłaszcza gdy próbujemy go wyjąć 
z pudełka, a później w pojedynkę gdzieś 
przenieść. Ale też trzeba pamiętać, że 
podobnie sytuacja ma się z konkurentami. 
Przede wszystkim fizyki nie oszukamy. 
Chcemy, aby było głośno i dobrze dudniło? 
Muszą być odpowiedniej wielkości przetwor-
niki i membrany. Tu mamy 10-calowy subwo-
ofer i łączną moc głośnika na poziomie 1500 
W (RMS). Jest to więc prawdziwy gigant, także 
w swojej kategorii. 
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Jednocześnie trzeba przyznać, że Samsung 
podszedł do swoich głośników power audio 
(w ofercie jest jeszcze mniejszy MX-T50) 
w sposób rozsądny, praktyczny i casualowy. 
To nie jest sprzęt dla DJ-ów czy osób pro-
fesjonalnie zajmujących się nagłośnieniem 
i przygotowaniem imprez. To ma być rozwią-
zanie plug & play, intuicyjne, dla każdego, kto 
chce zrobić solidne zamieszanie dźwiękiem, 
a często na co dzień do odtwarzania muzyki 
korzysta tylko z telefonu. Na urządzeniu 
znajdziemy kilka podstawowych przycisków, 
pilot jest dość czytelny, a obsługa urządzenia 
banalnie prosta. Niezależnie od tego, czy 
głośnik zepniemy z odtwarzaczem prze-
wodami, czy też Bluetooth. To duża zaleta 
względem innych tego typu sprzętów, które 
owszem, pozwalają bawić się muzyką, ale 
przez to trudno się połapać i finalnie nie 
dość, że nie wykorzystujemy ich potencjału, 
to jeszcze zdarza nam się coś kliknąć. Tutaj 
nie ma o to obaw.

Drugim istotnym elementem w tym wzglę-
dzie jest kwestia estetyki. Głośniki power 
audio nie są może brzydkie, a nieco wulgarne 
w swym wzornictwie. Wynika to poniekąd 
z rynku docelowego, typu muzyki, jaki na nim 
odtwarzamy. To nie jest sprzęt do rozkoszo-
wania się grą Anne-Sophie Mutter. Tu ma rzą-
dzić Young Leosia, a z klasyki to co najwyżej 

AUDIO 71



możemy zapuścić „Another Brick in the Wall” Pink Floyd. Taka jest specy-
fika tego urządzenia i w większości głośników power audio odpowiednio 
dostosowany jest do tego wygląd, często nieco odpustowy. Na szczęście 
Samsung MX-T70 trochę przełamuje tę barierę i pokazuje, że można zrobić 
głośnik imprezowy ze smakiem. Nie brakuje tu kolorowego podświetlania, 
czerń i duże gabaryty też nie ułatwiają zachowania estetycznej formy. Jed-
nak całościowo ten głośnik prezentuje się naprawdę dobrze i spokojnie 
można go umieścić na dużym tarasie czy też w sporym salonie na czas 
imprezy. Nawet możemy połączyć ze sobą 10 takich głośników. Myślę, że 
jego estetyka jest na tyle ciekawa, że może być dobrą alternatywą dla 
zewnętrznych głośników instalacyjnych itp., przy czym go wyciągamy jedy-
nie na czas dużej imprezy. Głośnik jest odporny na zachlapania.

Jak gra? Tak jak obiecuje producent. Jest głośno, czysto i imprezowo. Basy 
mocno słychać w trybie standardowym, ale można je jeszcze podbić. 
Wyraźnie też rozróżnione jest stereo i generalnie świetnie słychać scenę 
muzyczną. Raz jeszcze jednak nadmienię, że ten sprzęt ma nam pozwolić 
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bawić się przy muzyce, a nie wnikać w jej detale i niuanse. Nie można mu 
jednak zarzucić niedostatków w wyrazistości, głębi i czystości dźwięku, 
nawet jeśli łączymy go raptem z iPhone’em po Bluetooth. Choć, zdecydo-
wanie, jeśli będziecie robić imprezę z takim sprzętem, pomyślcie o lep-
szym połączeniu. Nie przetestowałem trybu karaoke, nie zrobiłem z nim 
prawdziwej imprezy, więc ciężko mi podjąć taki ostateczny imprezowy 
werdykt. Sądzę natomiast, że głośnik zrobiłby robotę.

To sprzęt niszowy, który na sklepowej półce nie będzie miał łatwego 
życia. Przynajmniej jeśli założymy, że grupą docelową są młode osoby 
nastawione na robienie imprez. Myślę, że lepiej wypadnie, gdy pomyślimy 
o rezydencjach, małych barach, restauracjach, klubokawiarniach etc. 
Wszędzie tam, gdzie istotna jest duża moc, estetyczny wygląd oraz prosta 
obsługa, Samsung MX-T70 jest w stanie pokazać swój potencjał. I tylko 
szkoda, że do kolejnego lata tak daleko.
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Sonos Beam doczekał się odświeżonej wersji. Soundbar, który stał się 
kluczowym produktem w ofercie sprzętu do kina domowego firmy 
Sonos, teraz jest jeszcze lepszy. Zyskał wsparcie dla Dolby Atmos 
i oferuje lepszy dźwięk nie tylko według producenta, ale również 
według naszych testów.

Sonos Beam gen 2 
– Atmos w stylowej obudowie

Sonos Beam gen 2 – Atmos w stylowej obudowie  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

AUDIO 74

https://twitter.com/paweloko


W 2018 roku na rynku pojawił się Sonos 
Beam, pierwszy soundbar firmy z HDMI, 
grający naprawdę dobrze, a jednocze-
śnie wyglądający stylowo, o dość nie-
wielkich gabarytach. W zeszłym roku 
pojawił się Sonos Arc o szerokiej scenie 
dźwiękowej, pozwalający cieszyć się 
dźwiękiem Dolby Atmos. Oba sprzęty 
wprowadziły Sonosa w świat kina domo-
wego na miarę XXI wieku.

Teraz Sonos Beam doczekał się odświe-
żenia w postaci drugiej generacji. Zmiany 
w wykonaniu są kosmetyczne, więcej 
zadziało się wewnątrz, gdzie względem 
poprzednika poprawiono głębię i czy-
stość dźwięku. Ponadto głośnik wspiera 
technologię Dolby Atmos. Jednocze-
śnie Sonos poinformował o wsparciu 
DTS w swoich soundbarach. Kodek ten 
będzie wspierany przez Playbar, Play-
base, Amp, obie generacje Beama oraz 
Arc. Ponadto wspierany będzie też Dolby 
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Atmos Music oraz na wybranych urządze-
niach Amazon Music Ultra HD.

Nowy Sonos Beam (Gen 2) zadebiutuje 
w sklepach 5 października w cenie 2199 
PLN. Jest więc nieco droższy od swojego 
poprzednika, wciąż jednak znacznie bar-
dziej przystępny niż Sonos Arc. Myślę, 
że to ciekawa opcja do mniejszych salo-
nów i wszędzie tam, gdzie soundbar ten 
będziemy chcieli poszerzyć o głośniki 
Sonos One z tyłu i dodatkowy subwoofer. 
Taki zestaw powinien teraz grać jeszcze 
lepiej. Na pokładzie oczywiście nie zabra-
kło AirPlay 2.

Do mnie testowy egzemplarz Sonos Beam 
Gen 2 już dotarł i mogę podzielić się 
z Wami swoimi wrażeniami.
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EPOS reklamuje B20 jako mikrofon dla graczy i streamerów, więc 
naturalnie wyciągnąłem go z naturalnego środowiska i zestawiłem 
z mikrofonem, który nie jest promowany w tym środowisku. Wyniki 
były pozytywnie zaskakujące!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

EPOS B20  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n EPOS B20 
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Prywatnie od ponad półtora roku jestem szczęśliwym posiadaczem 
iPhone’a 11 Pro. W zasadzie to nie brakuje mi w nim niczego, co dziś 
mogłoby przekonać mnie do przesiadki na nowszy model. Czy 
tegoroczne smartfony od Apple są w stanie mnie do tego przekonać?

iPhone 13 
– pierwsze wrażenia

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

iPhone 13 – pierwsze wrażenia |  Jan Urbanowicz
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Rok temu, kiedy to zostały pokazane urządzenia z linii 12, z góry wiedzia-
łem, że nie będę zmieniał obecnego sprzętu. Było to spowodowane tym, 
że miałem swój telefon od niedawna i przede wszystkim nie posiadałem 
na to funduszy. Zresztą, po prezentacji okazało się, że zmian jest na tyle 
mało, że nie miałoby to żadnego sensu. Teraz, kilka tygodni po prezenta-
cji iPhone’a 13, kiedy mam go w swoich rękach na testach, dalej nie widzę 
racjonalnych argumentów do przesiadki. Czy to oznacza, że nowości Apple 
mi się nie podobają albo – o zgrozo – uważam, że firma z Cupertino się 
kończy? Absolutnie nie.

Na wstępie muszę napisać, że na pewno nie będzie to recenzja, a raczej 
moje obiektywne pierwsze wrażenia, ponieważ dwa dni to stanowczo za 
mało, by sprawdzić wszystko i jeszcze wyrobić sobie na ten temat zdecy-
dowane zdanie. Chciałbym napisać o trzech kwestiach, na które najbar-
dziej zwróciłem uwagę.

Bryła i rozmiar
To pierwsza rzecz, która rzuca mi się w oczy. Mój telefon ma bardziej 
obłe krawędzie i inaczej leży w dłoni. Co prawda na co dzień i tak noszę 
go w etui, co też dla mnie jest pewnego rodzaju nowością, bo wszystkie 
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wcześniejsze telefony wkładałem do nich raczej sporadycznie. Tutaj 
ma to związek z „dziwnymi” pleckami, jakie ma iPhone 11 Pro. Cho-
dzi mi o matowe szkło, którego faktury nie lubię i dlatego telefon jest 
w pokrowcu. Od zeszłorocznego modelu Apple jednak zmieniło bryłę 
i tym razem mamy powrót do przeszłości, czyli kanty, jakie ostatnim razem 
mieliśmy w modelach 5S i SE pierwszej generacji. O ile wiele się naczyta-
łem, jak złe to było posunięcie i jak ludziom te kanty przeszkadzają, o tyle 
sam jakoś nie miałem okazji tego sprawdzić. Gdy wziąłem do ręki model 
13, zacząłem się zastanawiać, o co w zasadzie ludziom chodzi. To naprawdę 
świetnie się trzyma w ręku i bardzo dobrze obsługuje. Gabarytowo „goła” 
słuchawka jest w zasadzie identyczna z moim 11 Pro w etui, więc nie mam 
zastrzeżeń do rozmiaru. Ba, bardzo mi on odpowiada, bo to jest większy 
ekran, a też sam kształt sprawia, że mógłbym znów wrócić do noszenia 
telefonu bez pokrowca. Innymi słowy, jestem na tak. Biorąc pod uwagę, że 
przy potencjalnej zmianie raczej wybrałbym model Pro, który ma dokład-
nie te same rozmiary, to nie miałbym się tu czego obawiać. No, może 
musiałbym jeszcze zweryfikować ułożenie Pro w rękach, gdyż ramki nie są 
w nim matowe i słyszałem, że są śliskie. Jednak jest to po prostu do spraw-
dzenia przy najbliższej okazji.
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Wagowo również na plus, bo jest tu o 15 g 
mniej niż w przypadku mojego telefonu, 
który dodatkowo noszę w etui, więc ostatecz-
nie różnica będzie większa.

Ekran
Drugą rzeczą, na jaką zwróciłem swoją 
uwagę, był ekran. Tak jak wspomniałem, jest 
większy, bo do dyspozycji mamy 6,1”, zaś 11 
Pro dysponuje ekranem 5,8”. Niby niewielka 
różnica, ale da się ją już zauważyć. Dodat-
kowo lepszy jest również sam wyświetlacz. 
Na papierze wygląda na to, że zmiany są 
niewielkie, jednak mając oba telefony obok 
siebie, można dostrzec różnice. Wydaje 
mi się, że iPhone 13 ma bardziej nasycone 
kolory, nieco przyjemniejsze dla oka. Piszę 
to oczywiście z perspektywy użytkownika 
modelu 11 – być może posiadacze iPhone’a 12 
nie dostrzegą tych różnic. 

Trochę żałuję, że podstawowy model nie 
dostał technologii ProMotion i odświeżania 
120 Hz, rozumiem jednak, dlaczego jest to 
teraz zarezerwowane dla linii Pro. Być może 
w przyszłym roku Apple zdecyduje się wpro-
wadzić to do wszystkich modeli. Dzisiaj mam 
wrażenie, że nie jest mi to potrzebne, jednak 
tak samo myślałem o ProMotion w iPadzie 
– teraz nie wyobrażam sobie bez tego życia.
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Aparat
Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Jak nietrudno się domyślić, aparat 
jest jeszcze lepszy, a zdjęcia są fajniejsze i ogólnie jest progres. Z tym że 
ja w zasadzie aż takiej różnicy nie widzę. A przynajmniej nie przy dobrych 
warunkach pogodowych, na słońcu itp. iPhone 11 Pro robi na tyle dobre zdję-
cia, że w zupełności mi wystarcza na spacerze przy ładnej pogodzie, iPhone 
13 zrobił zdjęcia, które, owszem, były lepsze, ale minimalnie. Przeskok, wbrew 
prezentacjom Apple, nie jest aż tak wielki. W podstawowym modelu wyraź-
nie brakuje mi teleobiektywu – nawet nie sądziłem, że aż tak to zauważę. 

Co innego, jeśli zrobimy zdjęcie w nieco gorszych warunkach oświetlenio-
wych. iPhone 11 był pierwszym modelem, który wprowadził tryb nocny i już 
wtedy dobrze sobie radził. Dwie generacje później Apple wyraźnie to udo-
skonaliło i zdjęcia wychodzą wyraźniejsze, ostrzejsze i w lepszych barwach.

Pisząc o aparacie, nie można nie wspomnieć o wideo. Tu wprowadzono 
nowość w postaci Trybu Filmowego i zmiany punktu ostrości podczas 
nagrywania filmu. Robi to wrażenie, ale wydaje mi się, że ta funkcja jest 
jeszcze nie w pełni dopracowana. Nie wiem, czy jest to kwestia oprogra-
mowania, czy może procesorów, które jednak nie dają sobie do końca rady, 
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ale nie jest to dla mnie jeszcze game changer. W przyszłorocznym modelu 
będzie już zdecydowanie lepiej. Ogólnie to ja sam wideo nie nagrywam 
wiele i raczej nie jestem odpowiednią osobą do wypowiadania się o tym, 
czy jest dużo lepiej. Moim zdaniem jest, ale chyba jeszcze nie na tyle, by 
mnie przekonać do zmiany. Przynajmniej nie na model podstawowy, bo 
zapewne w Pro można to bardziej odczuć.

Kupisz pan czy pan nie kupisz?
Po pierwszych wrażeniach przyjdzie jeszcze czas na dokładniejsze spraw-
dzenie jego możliwości, ale wydaje mi się, że chyba po prostu przeszło mi 
już to zachłystywanie się nowościami z roku na rok. Telefon stał się dla mnie 
przede wszystkim przedmiotem użytkowym i dopóki spełnia moje oczeki-
wania lub nowy model nie wprowadza rewolucyjnych funkcji, to nie widzę 
potrzeby częstej zmiany. Zwłaszcza że pomijając kilka ulepszeń czy wygod-
niejszą bryłę, to w codziennym żytku mój 11 Pro w niczym nie ustępuje 13-tce. 
Kupić bym mógł, ale poczekam sobie spokojnie do przyszłego roku.

PS Ten różowy kolor, choć nie mój, to zadziwiająco mi się podoba. 
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Gdy piszę te słowa, mam za sobą zaledwie trzy pełne dni 
z najnowszym iPhone’em 13 Pro. To za mało na pełną recenzję, ale 
wystarczająco na kilka wstępnych uwag na jego temat.

iPhone 13 Pro 
– pierwsze wrażeniaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone 13 Pro – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Rozmiar
Przesiadam się z iPhone’a 12 Mini, więc ten gabaryt jest dla mnie zdecydowa-
nie mniej praktyczny niż najmniejszy model w ofercie Apple. Niestety, nie 
jest to wygodny telefon i chociaż większość rzeczy jestem w stanie zrobić 
jedną ręką – przypominam o funkcji Reachability – to są takie, gdzie potrze-
buję dwóch rąk. 5,8” w iPhone 11 Pro w połączeniu z jego zaokrąglonymi 
ramkami był zdecydowanie bardziej praktyczny, chociaż nic nie przebije roz-
miaru Mini. Znacznie wyższą wagę telefonu również uważam za minus…

Notch
Wycięcie na moduł TrueDepth jest teraz „o 20% mniejsze”, jak twierdzi 
Apple. Wydaje się, że ma niemal identyczną wysokość, ale jest sporo 
węższe, co daje wizualne poczucie, że jest wyższe, chociaż tak nie jest. 
Generalnie nie robi mi to większej różnicy, ale węższy notch oznacza wię-
cej miejsca w górnych rogach ekranu, co całkowicie zmarnotrawiono, bo 
zamiast tę przestrzeń jakoś wykorzystać, to po prostu powiększono pad-
ding ikon. A mogli tam chociaż dać procentowy licznik baterii…

Ramki
Jak już głośno mówiłem przed rokiem przy okazji premiery 12 Pro, nie 
jestem fanem polerowanych stalowych ramek. Nadal uważam, że te 
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matowe aluminiowe w serii iPhone’ów 12 i iPhone’ów 13 wyglądają zde-
cydowanie lepiej. W 12-tkach nie dość, że wyglądały odpustowo (tak, to 
kwestia gustu, ale piszę tutaj o moich odczuciach), to zgarniały dodatkowo 
odciski palców szybciej niż Ted Lasso nagrody za pierwszy sezon tego 
wspaniałego serialu. W tym roku, w serii 13, Apple coś jednak poprawiło. 
Ramki są pokryte jakąś warstwą zapobiegającą zbieraniu odcisków pal-
ców, dzięki czemu dłużej wyglądają odpustowo, czytaj: czysto i błyszcząco. 
Pozostaje teraz pytanie, jak długo ta warstwa będzie się utrzymywała?

Bateria
Ta wydaje się zdecydowanie lepsza niż w zeszłorocznym 12 Pro. Apple 
twierdzi, że telefon zyskuje ok. 2,5 godz. na dobę na jednym ładowaniu 
i wartość ta wydaje się jak najbardziej do osiągnięcia, jeśli nawet nie prze-
skoczenia, zależnie od tego, co na telefonie robimy.

W niedzielę, po bardzo intensywnym i pełnym dniu z dala od Wi-Fi, pod-
czas którego robiłem sporo zdjęć i kręciłem sporo wideo, zobaczyłem 
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wartość 58% na liczniku, przy czym telefon odłączyłem z ładowarki ok. 
7:00 rano, a podłączałem około północy. Rewelacja. Przynajmniej dla mnie.

Ten dodatkowy czas pracy na baterii osiągnięto nie tylko dzięki bardziej 
oszczędnemu układowi Apple A15, ale również poprzez wciśnięcie więk-
szej baterii do wnętrza telefonu, co dodatkowo spowodowało pogrubienie 
bryły o 0,25 mm. Tak powinno być już rok temu.

Aparaty
To dobry moment na przesiadkę, jeśli kogoś przede wszystkim interesują 
możliwości fotograficzne iPhone’a. 13 Pro ma całkowicie nowe aparaty 
i matryce, które robią sporą różnicę dla krytycznego oka, nawet względem 
iPhone 11 Pro. Różnica względem 12 Pro jest mniejsza, ale nadal istnieje.

Osobiście jestem przede wszystkim fanem nowego teleobiektywu, który 
jest identyczny, jak w nowym 13 Pro, podobnie jak pozostałe aparaty. Ma 
77 mm i już nie odstaje tak bardzo jakościowo od aparatu standardowego 
(26 mm).

Tryb Portretowy nadal ma swoje wady i uważam, że w czasie, jaki minął 
od wprowadzenia go do iPhone’ów, powinien lepiej działać. LiDAR tutaj 
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pomaga, ale są sytuacje, w których nawet 
on „nie ogarnia” i niektóre elementy zdjęcia, 
które powinny być rozmyte, nie są. Jeśli jed-
nak nauczmy się tego, z czym sobie gorzej 
radzi, to możemy unikać takich błędów.

Tryb Cinematic, czyli tryb Portretowy dla 
wideo, jest ciekawą nowością, z której z pew-
nością będę korzystał, ale ten również nie 
jest idealny. Najbardziej brakuje mi funkcji 
nagrywania w 4K, 25 FPS-ach oraz możliwości 
regulacji szybkości przejścia między partiami 
ostrymi i nieostrymi. Liczę na to, że to zosta-
nie poprawione jeszcze w iOS 15, ale nadal 
niesamowite jest to, że można precyzyjnie 
edytować punkt ostrości po nagraniu wideo 
całkowicie dowolnie.

Ekran
Najbardziej się cieszę, że Apple w końcu 
dodało 120 Hz do ekranu iPhone’a. Konku-
rencja ma to od lat, zresztą podobnie jak 
iPady Pro i bardzo mi tego brakowało. Prze-
wijanie stron internetowych czy Twittera jest 
w końcu superpłynne!

W parze z szybszym odświeżaniem idzie 
też wyższa jasność ekranu niż w modelu 
13 i 13 Mini, która jest – co mnie zaskoczyło 
– wyraźnie zauważalna w słońcu. Osoby, 
które cierpią z powodu zbyt ciemnego 
ekranu w jasnych warunkach, z pewnością to 
bardzo docenią.
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Który model?
Apple w tym roku ma w swojej ofercie cztery iPhone’y z serii 13 – 13 Mini, 13, 
13 Pro i 13 Pro Max.

Model 13 Mini uważam za najlepszą opcję dla każdego, komu zbędna jest 
bardziej pojemna bateria, bo ma niemalże idealny rozmiar. Pracuje też o 1,5 
h dłużej na jednym ładowaniu niż 12 Mini, więc gdybym nie brał Pro, to zro-
biłbym upgrade z 12 Mini na nową 13-tkę Mini.

Model 13 uważam za świetny wybór dla osób, które jednak oczekują dłuż-
szego czasu pracy na baterii, a którym nie zależy ani na aparatach, ani na 
120 Hz odświeżaniu ekranu.

13 Pro to najlepszy kompromis dla osób, które jednak nie chcą nosić paletki 
do ping-ponga w kieszeni, a które pragną mieć najlepszy dostępny w iPho-
ne’ach ekran i aparaty.

13 Pro Max… Wy już wiecie, po co go kupujecie, a ja tego nie muszę rozu-
mieć. Ale chętnie poznam Wasze powody – nie krępujcie się kontaktować 
ze mną w tej sprawie.

Podsumowując, nadal chciałbym w ofercie zobaczyć iPhone’a 13 Pro Mini, 
który miałby 120 Hz ekran i system aparatów z 13 Pro, ale wymiary iPho-
ne’a 13 Mini. To byłby mój ideał, nawet kosztem pracy na baterii.
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Pierwszy raz, odkąd na rynku pojawił się iPhone, miałem sytuację, 
że nie zmieniłem telefonu i zostałem przez dwa lata z iPhone’em 11 
Pro Max. Nie zdecydowałem się na zmianę na 12, bo z jednej strony 
niewiele według mnie wnosił nowego, a z drugiej nie podobała mi 
się jego bryła. W tym roku postanowiłem spróbować przesiadki na 
iPhone 13 Pro Max. Zobaczymy, czy zostanę z nim na dłużej.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

iPhone 13 Pro Max – pierwsze wrażenia  |  Dominik Łada

iPhone 13 Pro Max 
– pierwsze wrażenia
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Żeby było jasne – w zeszłym roku miałem 12 Pro Max przez kilka dni, ale nie 
polubiliśmy się na tyle, abym go zostawił. Tegoroczny model, choć bardzo 
zbliżony formą do 12-tki, wprowadza tak dużo zmian, które mnie zaintereso-
wały, że postanowiłem dać tej nielubianej przeze mnie bryle drugą szansę.

Słowem wyjaśnienia, nie będzie to recenzja, bo telefonu używam dopiero 
drugi dzień i byłoby to nie w porządku w stosunku do Was i mojego sumie-
nia, ale jestem w stanie przedstawić Wam moje pierwsze wrażenia i roz-
terki. Oczywiście moje notatki spisywane są na bieżąco, przez co mogą 
być trochę chaotyczne, ale może to też pokaże, na co i w jakiej kolejności 
zwracałem uwagę.

• Rozmiar. iPhone 13 Pro Max, zresztą jak poprzednik, jest ogromny. Więk-
szy i to sporo od 11 Pro Max, który był dla mnie idealny, choć momentami 
trochę za duży. Tutaj mamy jeszcze większy rozmiar i przyznam się szcze-
rze, o ile byłem zawsze zwolennikiem dużych ekranów, to tutaj jest go dla 
mnie chyba jednak za dużo. Może to jest kwestia tej nieszczęsnej bryły 
i kantów? Ciężko, a raczej niewygodnie się go trzyma. Zdecydowanie 
wolałem obłe krawędzie.

• Błyszcząca ramka jest nadal dla mnie nie do zaakceptowania estetycz-
nie. Mam w testach jeszcze iPhone’a 13 z matową ramką i ta jest świetna, 
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śliczna. Nie wiem, dlaczego podjęta została decyzja, aby Pro miały błysz-
czące, odpustowe krawędzie. Koszmarnie, podkreślam: KOSZMARNIE się 
palcują. Obudowy robią robotę…

• Waga. No tu już polecieli mocno. 11 Pro Max ważył 226 g. Jego następca 
był raptem 2 g cięższy. Nie ma co się oszukiwać, to spory ciężar. Czuć go 
dobrze w ręku i kieszeni. Nowość waży aż 240 g. Uwierzcie, różnica jest 
bardzo wyczuwalna, choć to niby „tylko 14 g”.

• Bateria. Apple chwali się, że nowy iPhone 13 Pro Max działa 2,5 godz. dłu-
żej niż 12 Pro Max. Według serwisów, które już rozebrały nowość, ma on 
teraz baterię o pojemności 4352 mAh. W stosunku do 12 Pro Max, który 
miał 3687 mAh, to aż 665 mAh różnicy. Mało się mówiło o tym, że 12 Pro 
Max miał mniejszą baterię od 11 Pro Max (3969 mAh). Biorąc pod uwagę 
mniejszą prądożerność nowego procesora A15 Bionic, liczę, że faktycznie 
będzie lepiej. Na razie trudno mi to stwierdzić, bo po pierwsze cały czas 
konfiguruję, testuję, a w tle trwa synchronizacja i indeksowanie. Faktyczny 
czas pracy na baterii będę mógł potwierdzić dopiero za kilka dni, jak 
wszystko się uspokoi i przejdę do standardowego trybu używania. Więk-
sza bateria to też oczywiście większa waga i więcej miejsca w środku tele-
fonu – z czegoś biorą się te różnice.
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• Ekran. ProMotion, czyli znane nam z iPadów Pro 120 Hz adaptacyjne, robi 
świetne wrażenie. Na to czekałem od bardzo dawna. Androidy miały to 
od lat. Nie rozumiałem, dlaczego Apple wprowadziło to w iPadzie, a tyle 
zwlekało z iPhone’ami. Przesiadka z iPada na iPhone’a była bolesna dla 
oczu. Od razu było widać różnicę, choć zdaję sobie sprawę, że pewnie 
większość jej do końca nie widziała, w szczególności ci, którzy nie mają 
iPadów Pro. Dla mnie to wielka zmiana na plus.

• Wracając jeszcze do rozmiaru. Większa bateria i przede wszystkim więk-
sza wyspa z aparatami, do tego przesunięte przyciski powodują, że nie 
pasują obudowy z iPhone 12 Pro Max. To samo tyczy się wersji Pro.

• Wracając do ekranu, to mamy zmieniony notch. Nadal jest. Niestety. Jest 
on mniejszy, a konkretniej krótszy, jednocześnie będąc grubszym. Nie 
rozumiem, dlaczego Apple nie zdecydowało się wykorzystać miejsca np. 
na podanie % naładowania baterii.

• Wyspa aparatów. Jest teraz ogromna. Duuużo większa niż była w 11 Pro. 
Jest nie tylko większa, ale też grubsza. Obiektywy bardziej wystają z bryły 
telefonu. Nowy kolor i wyspa to od razu widoczne zmiany względem 
poprzednika. Zatem jeśli chcecie, aby widać było, że macie nowy telefon, 
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to koniecznie musi być w kolorze Górskiego Błękitu, bo tego, że macie 
w nim nawet 1 TB pojemności, nikt nie zobaczy

• Wynik baterii na koniec dnia – poddałem się o 1:50 z 19% baterii. Cały 
dzieńbył praktycznie non stop używany, wręcz katowany. Wynik według 
mnie świetny.

• Zdjęcia będę wrzucać w osobnych wpisach, ale wyniki według mnie są 
fenomenalne. Widać różnicę na plus względem 12 Pro mojej żony.

SPRZĘT 95

https://www.youtube.com/watch?v=6fESkgkKceQ


• Filmy. Nie jestem typem filmowca. Nie będę udawać, że kręcę filmy, 
skoro nie kręcę. Najlepiej robi to Wojtek. Popatrzcie na jego pierwsze 
wrażenia z iPhone 13 Pro, gdzie pokazał możliwości filmowe. Generalnie 
to jest odlot. Przewiduję w najbliższym czasie wysyp filmów z zacię-
ciem reżyserskim i operatorskim, wykorzystujących w pełni możliwości 
trybu Cinematic.

• Filmowcy docenią możliwość nagrywania w ProRes. Ale uwaga, tu jest 
haczyk. ProRes dostępny jest tylko w modelach o pojemności 256 GB+. 
Czyli najtańszy model z pojemnością 128 GB nie będzie nagrywać w Pro-
Res. Życie. ProRes nie jest jeszcze dostępny. Apple udostępni go prawdo-
podobnie dopiero w kolejnych update’ach systemu.

• Zdjęcia. Pierwsze, co mi się spodobało, to funkcja makro. W końcu. 
Możemy łapać ostrość z ok. 2 cm. Świetne. Gdy przybliżamy aparat do 
obiektu, automatycznie przełącza się na obiektyw szerokokątny i w tym 
trybie ostrzy. Wiecie, do czego to wykorzystałem w pierwszej kolejno-
ści? PESEL-ica… Nie mogłem przeczytać małego druku, bardzo małego 
druku na ładowarce dołączonej do iPada mini. Tryb makro pomógł 
mi w problemie… To, co mnie irytuje, to niestety pełen automat. Nie 
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Dziękujemy bardzo firmie 

Cortland za dostarczenie 

nam sprzętu do testów.

znajdziemy przełącznika włączającego tryb 
makro. Przydałby się jakiś przycisk.

• Tele wreszcie ma 3x. To spora różnica wzglę-
dem 2x, ale nadal mało w porównaniu np. 
do Samsungów czy Xiaomi z optycznymi 
zoomami 5x, czy nawet 10x.

• Aparat pokazuje pazury przede wszystkim 
podczas zdjęć nocnych, ale też portreto-
wych, tele. 

• Wkurzyło mnie, że przestała dzia-
łać mi funkcja odblokowywania tele-
fonu z Apple Watch podczas noszenia 
maseczki. W moim 11 Pro Max na iOS 15 
wszystko działa, tutaj nie. Niestety, jest to 
powszechny problem na nowych telefo-
nach. Czekamy na update.

Znów wygląda na to, że taki właśnie powi-
nien być od razu 12 Pro. Tak jak to było 
w przypadku 6S czy 8, kolejny model z „serii” 
był tym finalnym, docelowym. Niestety oba-
wiam się, że to było wyrachowane i w pełni 
świadome wprowadzanie „nowości”. W tym 
kontekście iPhone 13 Pro Max jest dobrym 
wyborem dla posiadaczy starszych modeli. 
Ja, przesiadając się z 11 Pro Max po dwóch 
latach, widzę, że zmiana ma sens.

Lecę dalej testować.
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Ależ to jest sztos. Takiego iPada jak nowy mini brakowało w portfolio. 
Oczywiście był mini, ale w starej formie, przez co w kontekście 
wyglądu Pro i ostatniego Air mocno odbiegał designem.

iPad mini 
– pierwsze wrażeniaDOMINIK ŁADA

@dominiklada

iPad mini – pierwsze wrażenia  |  Dominik Łada

SPRZĘT 98

https://twitter.com/dominiklada


Podobnie jak w przypadku iPhone 13 Pro 
Max [link wewnętrzny do artykułu], krótko 
testuję iPada mini. Nie przedstawiam 
Wam recenzji, tylko moje wnioski po 
dwóch dniach używania.

• Size does matter, ale… z drugiej strony 
akurat właśnie w tym przypadku nie 
chodzi o jego rozmiar, lecz o to, jak i do 
czego będziemy go używać.

• Rozmiar. Świetna forma. Idealnie mie-
ści się w torbie, a przede wszystkim 
kieszeni. To moje ulubione miejsce do 
noszenia miniaka.

• Mini to idealna miniwersja mojego 
Pro z 2018. Kształt, kolor, nawet aparat 
wygląda identycznie.

• Lekki, metalowy, perfekcyjna 
konstrukcja.
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• Męczą mnie małe ikony i małe literki… Pierwszy raz musiałem powiększyć 
sobie rozmiar czcionki, a zazwyczaj ją pomniejszałem. Cóż, PESEL-ica…

• Jego rozmiar jest idealny do czytania książek, choć oczywiście zaraz 
znajdą się głosy, że świecący ekran tabletu jest niezdrowy i o niebo lepszy 
do tego celu jest Kindle. OK, z jednej strony racja, z drugiej jestem osobą, 
która bardzo lubi ograniczać liczbę posiadanych przedmiotów, a kolejny 
sprzęt TYLKO do czytania trochę nie pasuje do mojej filozofii. W tym 
kontekście iPad mini jest świetnym wyborem.

• Nie wyobrażam sobie na nim pracy jak na moim iPadzie Pro, ale jako 
większy ekran przy małym telefonie to świetna opcja. Idealny kompan 
dla posiadaczy iPhone’ów mini.

• Wsparcie dla Apple Pencil 2. Mała tabliczka do notowania. Świetna opcja.
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• Przez Apple Pencil i miejsce do jego „dockowania” przyciski głośności 
zostały przeniesione na krótszy bok. To nawet jest wygodne!

• Jak już jesteśmy przy przyciskach, to w nowym mini mamy Touch ID 
w przycisku, tak jak w nowym iPadzie Air. Albo jestem nieprzyzwyczajony, 
albo źle tego używam (czyt.: źle przykładam palec), ale nie działa to jakoś 
w moim odczuciu superszybko.

• Tak jak wspominałem w unboksingu, nie mogę zrozumieć podwójnych 
standardów Apple odnośnie ekologii. W pudełkach od iPhone’ów brakuje 
folii – tutaj folia jest. W pudełkach od iPhone’ów nie ma ładowarki. Tutaj 
jest. Jak rozumiem, czy kwestia ekologii dotyczy tylko telefonów, a nie 
tabletów? Telefonów sprzedaje się więcej, jest wokół ich większy hype, 
zatem dla uspokojenia publiki i lepszego PR tam będziemy eko, a w resz-
cie produktów możemy być tacy pół-eko albo coś w tym guście.

• Gry. iPad mini bardzo dobrze, baaaardzo dobrze sprawdza się w grach. 
PUBG śmiga bardzo wygodnie na najwyższych detalach.

iPad mini to genialne, małe urządzenie. Wszędzie go ze sobą zabierzemy. 
Zmieści się nawet w kieszeni. Jednak nie jest to produkt dla wszystkich. To 
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zdecydowanie „czytnik”, nie „komputer”, 
jak w przypadku iPadów w większym roz-
miarze. Bardzo mi się podoba, ale dla mnie 
iPad jest narzędziem pracy, a mini nim by 
nie był. iPad mini to urządzenie przezna-
czone według mnie do czystej rozrywki. 
Ale może się mylę, może mam wypaczone 
spojrzenie przez lata używania większych 
iPadów do codziennej pracy.

Polecam przed zakupem obejrzeć go na 
żywo, np. w salonach Cortland, i przeko-
nać się, czy to jest produkt dla Was.

Dziękujemy bardzo firmie 

Cortland za dostarczenie 

nam sprzętu do testów.
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Zaokrąglone na bokach wyświetlacze powoli przestają być sposobem, 
by wyróżnić się designem. Producenci wracają do prostszych kształtów, 
czego przykładem jest OPPO Reno6 5G. Już dawno nie zdarzyło się, by 
urządzenie ze średniej półki wyglądało lepiej niż flagowiec.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

OPPO Reno6 5G – lśniący przykład  |  Paweł Hać

OPPO Reno6 5G 
– lśniący przykład
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Do niedawna telefony OPPO były do siebie bardzo podobne – zaokrąglony 
tył, a czasem też front czyniły je bardzo smukłymi, choć niewyróżniającymi 
się z mnóstwa podobnych konstrukcji. OPPO Reno6 5G, czyli najnowszy 
średniak w ofercie tego producenta, zrywa z tym designem na rzecz pła-
skich boków, tylnego panelu oraz wyświetlacza. Urządzenie wykończono 
zgodnie z założeniami OPPO Reno Glow – nowych wytycznych opracowa-
nych przez firmę. Aluminiowa ramka jest matowa, podobnie jak szklany 
tył. Ten dodatkowo mieni się, jakby zatopiono w nim brokat. Efekt jest 
niesamowity, poza tym smartfon się po prostu nie brudzi – odciski pal-
ców zostają jedynie na wyświetlaczu, wypełniającym niemal cały front. 
Urządzenie jest bardzo smukłe, ma 7,6 mm grubości i waży 182 g – tego 
akurat nie czuć, telefon wydaje się znacznie lżejszy. Reno6 oferuje bardzo 
standardowy układ portów i przycisków – jeden do blokowania ekranu po 
prawej i dwa do regulacji głośności po lewej stronie ekranu. Na dole mamy 
USB-C i głośnik, niestety mono. Głośnik rozmów umieszczono w krawędzi 
nad ekranem. Przednia kamera jest niewielkim oczkiem w wyświetlaczu, 
z tyłu mamy natomiast tylko lekko wystającą wyspę z trzema obiekty-
wami. Obudowa jest uszczelniona i ma klasę ochrony IP52. To niewątpli-
wie jeden z najładniejszych telefonów, jakie ostatnio wpadły mi w ręce, 
pomimo dużego ekranu jest niesamowicie zgrabny, ponadto pewnie 
leży w dłoni, nie miałem obaw, że mi się z nich wysunie. W komplecie 
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z telefonem dostajemy niezłe silikonowe etui, ładowarkę (i to o mocy 65 
W) oraz słuchawki na USB-C, na ekranie jest też fabrycznie naklejona folia. 
Nie poraża jakością, ale fajnie, że ją dodano.

Jak już wspominałem, wyświetlacz dobrze wypełnia front urządzenia. 
Ma bardzo wąskie boczne ramki i nieco szersze na górze i na dole. Jego 
przekątna to 6,4”, rozdzielczość wynosi natomiast 2400 × 1800 pikseli. To 
AMOLED, aczkolwiek skalibrowany dość chłodno. Mam wrażenie, że paleta 
barw jest przesunięta nieco w stronę niebieskiego (przy domyślnych usta-
wieniach ekranu). Ustawienia ekranu pozwalają na jej ocieplenie i zmianę 
nasycenia kolorów, więc da się to wyrównać. Częstotliwość odświeżania 
ekranu to 90 Hz, co przekłada się na bardzo komfortowe przewijanie treści. 
W telefonie w tej cenie to wcale nieoczywista funkcja. Reno6 wyróżnia się 
też baterią, a konkretniej tym, jak szybko się ładuje. Co prawda nie ma tu 
ładowania bezprzewodowego, ale to po kablu nadrabia niesamowitą pręd-
kością. Od 0 do 100% akumulator ładuje się w około 30 min, a pierwsze 
25% pojemności zyskujemy już w 5 min. Jest to osiągalne na dołączonej 
ładowarce, obsługującej opracowany przez OPPO standard SuperVOOC 
2.0 (pamiętajcie też o używaniu dołączonego kabla, nie każdy przewód 
pozwoli na taką prędkość ładowania). Bateria ma pojemność 4300 mAh 
i pozwala na intensywną pracę przez cały dzień, kończyłem go zazwyczaj 
z 20–30% pozostałego ładunku.

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 900, niecieszący 
się jeszcze zbyt dużą popularnością. Wykonano go w litografii 6 nm, co 
przekłada się na mniejsze zużycie energii względem starszych konstrukcji. 
Do codziennej pracy jest wystarczający, smartfon działa szybko i płynnie, 
dobrze radzi sobie z przeglądaniem dokumentów (aczkolwiek potrze-
buje chwili na otwarcie mających kilkadziesiąt megabajtów plików). Jest 
wystarczająco wydajny w grach, pozwala pograć w PUBG na wysokich 

Smartfon się po prostu nie brudzi – odciski palców zostają 

jedynie na wyświetlaczu.
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detalach z zadowalającą płynnością. Urządzenie ma 8 GB pamięci RAM i 128 
GB pamięci ROM, dodatkowo pozwala na rozszerzenie RAM-u o kolejne 
5 GB, wykorzystując do tego ROM. Miejsca na dane nie da się niestety 
rozszerzyć, ponadto smartfon nie występuje w wersji z większą pamię-
cią (ta zarezerwowana jest tylko dla wersji Pro). Jest za to fizyczny dual 
SIM, obsługa Wi-Fi 6 oraz szybki skaner odcisku palca umieszczony pod 
ekranem. W Reno6 zastosowano również silnik haptyczny, sprawdzający 
się znacznie lepiej niż klasyczna wibracja. Nie spodziewałem się takiego 
rozwiązania w urządzeniu ze średniej półki. Telefon działa na Androdzie 
11 z nakładką Color OS 11.3. Umożliwia ona mocną personalizację systemu 
(od treści wyświetlanych na always-on display po wygląd ikon i animacje), 
ma też bazowo zainstalowanych kilka zbędnych aplikacji pokroju Booking.
com, Amazon Music, Shopping i Prime Video czy TikTok – da się je wszyst-
kie usunąć. Ogólnie jednak nie zmienia Androida w znaczący sposób. Naj-
widoczniejszą różnicą jest aplikacja Menadżer telefonu, służąca do ogólnej 
optymalizacji systemu.

Od lat aparaty w smartfonach OPPO wspomagane są mocno przez AI. Tym 
razem producent postawił bardziej na funkcje wideo, niemniej pojawiło 
się też kilka nowych opcji fotograficznych. OPPO Reno6 5G ma sensowny 
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zestaw obiektywów. Główny aparat połączono z matrycą o rozdzielczo-
ści 64 MP i o ile można ją wymusić, o tyle standardowo zdjęcia robione 
są w rozdzielczości 16 MP (z czterech punktów na matrycy składany jest 
jeden). Oprócz niego mamy obiektyw szerokokątny (matryca 8 MP) i makro 
(2 MP). Zabrakło tele, ale zastąpienie go makro uważam za sensowny kom-
promis. Nowością jest sensor temperatury barwowej, ustawiający właściwą 
kolorystykę zdjęcia. Trudno powiedzieć, jak mocny jest jego wpływ na 
rezultat, widać jednak (zwłaszcza po zdjęciach w sztucznym, ulicznym 
świetle sodowym), że smartfon naprawdę dobrze odwzorowuje naturalną 
kolorystykę fotografowanego obiektu. Kamera przednia ma natomiast 
32 MP i do rozmów wideo wystarcza, kąt jest wystarczająco szeroki, by 
zmieścić w nim więcej niż jedną osobę. Telefon może nagrywać wideo 

nawet w 4K przy 30 FPS bądź też w 1080p i 60 FPS. 
Jakość zdjęć jest dobra w ciągu dnia, choć są tro-
chę ciemne. Kolory są czasem zbyt mało nasycone, 
o dziwo, tyczy się to też zdjęć w dobrym świetle, nie 
brakuje za to detali. Bardzo podobają mi się zdjęcia 
z bliska (ale nie ze specjalnego trybu makro), mają 
ładne i naturalne bokeh, nie wzmacniane dodatkowo 
oprogramowaniem. Dobre są również zdjęcia nocne, 
zwłaszcza w specjalnym trybie Ultra Night, aczkol-
wiek do uzyskania najlepszych efektów, zwłaszcza 
po zmroku, potrzebny jest statyw.

Aplikacja aparatu nie różni się praktycznie w ogóle od tej, którą znamy 
z poprzednich modeli. Suwak powiększenia wprowadza nieco w błąd 
z uwagi na brak zoomu optycznego, dostępny jest natomiast nawet 
10-krotny zoom cyfrowy. Obiektywy nie mają optycznej stabilizacji obrazu, 
telefon oferuje cyfrową, lecz wycina ona znaczną część kadru. Bardzo 
dobrze wychodzą portrety. Co prawda reklamowany tryb portretu bokeh 
to po prostu jeden z filtrów do wyboru i nie różni się specjalnie od standar-
dowego trybu portretowego, ale już AI Color Portrait, który również trafił 
do filtrów, działa doskonale. Generuje on zdjęcie, w którym tylko fotogra-
fowane na pierwszym planie osoby są w kolorze, natomiast reszta obiek-
tów jest przedstawiona w skali szarości. To właśnie w tym trybie widać, jak 
dobrze telefon radzi sobie z wycinaniem tła – podejrzewam, że wynika to 
nie tylko z dobrych algorytmów, ale też z zastosowania dwóch podobnych 

Od 0 do 100% akumulator 

ładuje się w około 30 min, 

a pierwsze 25% pojemności 

zyskujemy już w 5 min.

SPRZĘT 107



obiektywów (a nie szerokiego kąta i tele). Reno6 ma również rozbudowane 
funkcje wideo, wliczając w to wideo z bokeh bądź wyszarzeniem tła, ale 
działa to dość słabo. W przypadku koloru widać wyraźnie miganie elemen-
tów na skraju pierwszego planu, natomiast w bokeh są problemy z kolorem 
filmowanych obiektów, jeśli z pierwszego planu trafiają na drugi. Producent 
sugeruje co prawda, by nagrywać wyłącznie jeden obiekt, ale bardzo ogra-
nicza to zakres zastosowań tego trybu. Dobrze działa natomiast blokowa-
nie ostrości na obiekcie.

Wyciągając z pudełka OPPO Reno6 5G, nie czytałem o nim nic i do głowy 
by mi nie przyszło, że wcale nie trzymam w rękach flagowca. Telefon jest 
piękny i świetnie wykonany, na dodatek ma 90-hercowe odświeżanie 
ekranu i błyskawiczne ładowanie przewodowe. Na co dzień działa płynnie 
i radzi sobie ze wszystkimi dokumentami, jakie zazwyczaj otwieramy na 
smartfonie. Szkoda jedynie, że nie da się rozszerzyć dostępnej pamięci ani 
kupić go w wersji z przynajmniej 256 GB ROM. W tej cenie trudno jednak 
narzekać – za 2500 PLN trudno znaleźć lepszego, a przede wszystkim lepiej 
wyglądającego smartfona.

• OPPO  Reno6 5  

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

 Plusy:
• bardzo lekki
• piękny design
• rozbudowane opcje wideo

 Minusy:
• chłodny ekran
• tylko jedna pojemność i brak 

obsługi microSD

Cena: około 2500 PLN

SPRZĘT 108



Deco i światłowód to dwie rzeczy, które totalnie zmieniły mój 
internet domowy. Gdy przeprowadziłem się do swojego domu, przez 
miesiąc walczyłem z różnymi rodzajami routerów i access pointów. Aż 
wreszcie pojawiło się Deco. Teraz nadszedł czas na DECO X90, które 
jest kolejnym krokiem milowym w zakresie swobodnego i niezwykle 
szybkiego internetu bezprzewodowego w domu.

Deco X90 

Deco X90  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Deco M5 kupiłem przez niemiecki Amazon, gdy w Polsce sprzęt nie był 
jeszcze nawet dostępny, i z miejsca stałem się jego fanem. To, że obcujemy 
z produktem z innej ligi niż typowe routery, było widać już w momencie 
wyjmowania z pudełka; wrażenie robiło też zasilanie przez USB-C oraz same 
malutkie routery. Trzy Deco M5 objęły zasięgiem cały dom i zdecydowaną 
większość ogrodu. Fantastyczna sprawa, która zapewniła mi spokój. Intu-
icyjna aplikacja była dodatkowym atutem. Stałem się prawdziwym amba-
sadorem Deco, zarówno w sieci, jak i wśród najbliższych. Cała najbliższa 
rodzina nabyła Deco, a także wielu znajomych. Nie dość, że skończyły im się 
problemy z zasięgiem, to jeszcze ja byłem zbędny przy konfiguracji i w póź-
niejszym użytkowaniu. To potwierdza prostotę działania TP-Link Deco.

Rodzina sprzętów Deco od 2017 roku rozrosła się, pojawiły się produkty 
przystępniejsze cenowo. Ale są też nowe produkty, przenoszące internet 
domowy na jeszcze wyższy poziom. I tak jest w przypadku X90, nowego 
flagowego modelu z rodziny Deco. To trzypasmowy system Wi-Fi 6 
w standardzie AX6600. Mamy więc przynajmniej techniczną możliwość 
uzyskania prędkości około 6600 Mb/s. Nowe Deco radzi sobie z 200 urzą-
dzeniami w sieci, ma port RJ-45 2,5 Gb i wszystko to, co powinien ofero-
wać najbardziej zaawansowany router/system Mesh w 2021 roku. A dwa 
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urządzenia mają pokryć nawet ponad 400 m2. Tak to wygląda w specyfi-
kacji, a jak jest w praktyce?

Po pierwsze, nowe Deco X90 są duże, bardzo duże. Deco M5 to małe 
krążki, niemal niezauważalne. Deco X90 nie da się nie zauważyć. Ale 
jednocześnie TP-Link zadbał o stylistykę. Wyglądają jak wazon albo przy-
najmniej bezprzewodowy głośnik, są estetyczne i spokojnie mogą stać 
w widocznych miejscach. Dobrze się komponują obok kwiatów w domo-
wym zaciszu. Plus za wygląd, ale też jasny sygnał, że te duże zasięgi 
i możliwości nie biorą się z niczego, potrzebne są anteny i odpowiednia 
konstrukcja, aby zapewnić wysoką wydajność.

Po wyjęciu z pudełka przyszła pora na instalację. TP-link jeszcze nie pomy-
ślał o migracji pomiędzy starszymi generacjami Deco na nowe, ale myślę, 
że to kwestia czasu. Na razie zrobiłem to niemal bezboleśnie: usunąłem 
na początku jedno stare urządzenie i pozostawiłem dwa w domu, dodając 
zarazem nowe urządzenia Deco do systemu, aby ten zasięg był naprawdę 
dobry wszędzie. Przetestowałem zasięg dwóch Deco X90 – z powodzeniem 
broni się względem trzech Deco M5, jest jeszcze lepszy. Natomiast w połą-
czeniu z pozostałymi udało mi się stworzyć takie nasycenie sieci, aby 
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efekty w całym domu były więcej niż zadawalające. Umówmy się, zasięgi 
maksymalne podawane są dla idealnych terytoriów i „ścian z dykty”. Nasze 
domy z dużą ilością zbrojenia albo starsze budownictwo to zupełnie inne 
przeszkody dla sieci Wi-Fi i trzeba mieć świadomość, że te zasięgi nieko-
niecznie oddają realia polskiego budownictwa. 

I jak jest z Deco X90 przy łączu 600 Mb/s? Szybko, bardzo szybko, bajecz-
nie szybko. Naprawdę tam, gdzie jeszcze niedawno w domu wyciągałem 
30–70 Mb/s, teraz osiągam ponad 200. Korzystanie z sieci na iPhonie 12 Pro 
to naprawdę pełna przyjemność. Wreszcie koniec z białymi plamami czy 
miejscami, gdzie internet owszem, był, ale na styk. To jest szalenie istotne 
w inteligentnym domu, gdy kotłownie mam na skraju domu względem 
głównego routera. A przecież piec też ma swoją aplikację podłączoną do 
sieci, podobnie jak brama garażowa czy wjazdowa i wideodzwonek. Te 
zasięgi sieci wewnątrz i na zewnątrz budynku są naprawdę ważne, gdy 
sprzętów jest kilkadziesiąt, a pewnie za chwilę będą przybywać kolejne, 
ponieważ wciąż rozbudowuję swój SmartHome.

Wciąż dużym plusem Deco jest aplikacja, ta sama, co wcześniej, ale nadal 
rozbudowywana. Dla serii X oferuje HomeShield (w wersji darmowej 
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i poszerzonej płatnej w modelu subskrypcyjnym). Dzięki temu mamy jesz-
cze lepszą kontrolę nad siecią, możemy ją szybko optymalizować, a przede 
wszystkim jest zabezpieczona antywirusem, firewallem oraz dodatkowymi 
rozwiązaniami od TP-Link. Raporty, kontrola rodzicielska, wygodne przypi-
sywanie nazw urządzeniom etc. to tylko miłe dodatki.

TP-Link Deco jest dla mnie pewniakiem, gwarantem wysokiej jakości, sta-
bilnego łącza. Warto wybrać Deco odpowiadające naszym potrzebom 
i naszemu portfelowi. Do sprawnego internetu w mieszkaniu spokojnie 
wystarczy nam model E4, w przypadku skomplikowanego domu warto 
wyposażyć się w Deco hybrydowe z łącznością powerline, jak model 
P9. Osoby szukające najwyższych prędkości i chcące się cieszyć Wi-Fi 6 
powinny rozmyślać o modelach X60 i X90. Wkrótce w ofercie pojawi się 
Deco X20 ze wsparciem dla 4G+. Rodzina Deco wciąż się powiększa, a ja 
wiem, że jeśli będę potrzebował w przyszłości więcej, to na pewno taki 
sprzęt w ofercie TP-Link się pojawi.
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Odkąd mogę ładować smartfona indukcyjnie, kabel podpinam 
właściwie tylko w samochodzie, gdy używam CarPlay. Mophie, które 
znane jest ze swoich rozwiązań zapewniających energię, wypuściło 
ostatnio dwie ładowarki, tworzące świetny zestaw dla osób będących 
często w podróży.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Dual Wireless Charging Pad  |  Paweł Hać

Dual Wireless 
Charging Pad
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Mophie Dual Wireless Charging Pad + Global Powerstation Hub – energia 
w domu, energia w drodze

Wydawać by się mogło, że nie ma prostszego akcesorium niż ładowarka 
indukcyjna. Ot, wystarczy plastikowa płytka z kablem, na której kładziemy 
telefon. Miałem sporo takich ładowarek i dopiero Dual Wireless Charging 
Pad wprowadził porządek na mojej szafce nocnej. Ta płaska, podwójna 
ładowarka zrobiona jest w całości z przypominającego gumę tworzywa, 
które nie przesuwa się na blacie, nawet gdy nie jest mocno dociążone. Od 
góry pokryto ją natomiast miękką, przyjemną w dotyku tkaniną, przypomi-
nającą welur. Na górze umieszczono też dodatkowe paski gumy, stabilizu-
jące leżące na ładowarce urządzenia. Dual Wireless Charging Pad wymaga 
specjalnej ładowarki – ta, która jest w komplecie, ma sporych rozmiarów 
obudowę, ale dzięki temu, że wtyczka jest na jej boku, nie odstaje mocno 
od ściany, więc łatwo zmieścić ją za dowolną szafką. Urządzenie ma jeden 
port USB-A, z którego można ładować sprzęt przewodowo, sam podpiąłem 
do niego ładowarkę do Apple Watcha.

Dual Wireless Charging Pad idealnie sprawdza się na szafce nocnej bądź 
na biurku. Zasilacz nie ma jednak przesadnie długiego kabla (ok. 1,5 m), 
wystarczy on, gdy listwa zasilająca leży na ziemi i musimy sięgnąć z niej 
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do umieszczonego wysoko blatu, gdy jednak musimy prowadzić przewód 
dodatkowo w poziomie, zaczyna robić się trudno. Szkoda, że samego 
kabla nie można odłączyć (przydałoby się to również w przypadku ewen-
tualnego uszkodzenia). Pola ładowarki „łapią” telefon, który nie trafia 
w nie perfekcyjnie, oczywiście im bliżej środka cewki się znajdzie, tym 
szybsze będzie ładowanie, niemniej odkładając telefon po ciemku, nie 
ma obaw, że rano okaże się rozładowany. Proces ładowania sygnalizo-
wany jest przez dwie podłużne diody na krawędzi obudowy, zaświecają 
się na biało po rozpoczęciu ładowania i gasną po kilkunastu sekundach. 
Dzięki temu mamy pewność, że trafiliśmy we właściwe miejsce. Miganiem 
sygnalizują natomiast problem z ładowaniem (czyli na przykład meta-
lowy przedmiot, który wstrzymuje proces).

Choć w przypadku ładowarek indukcyjnych prędkość nie zawsze jest naj-
istotniejszym elementem, to ta oferowana przez Dual Wireless Charging 
Pad jest niezła. Urządzenie obsługuje standard Qi (a więc większość smart-
fonów, w tym iPhone’a) i pozwala ładować sprzęt z mocą do 10 W na każ-
dym polu, nawet jeśli na ładowarce położymy dwa smartfony. Dodatkowy 
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port USB-A ma na wyjściu do 5 W mocy, czyli tyle, co dodawana do nie-
dawna do iPhone’a standardowa ładowarka. Szału nie ma, ale przez noc 
naładuje każde urządzenie.

Global Powerstation Hub
Wyjazd na weekend sprawia, że do torby wrzucam przynajmniej dwie 
ładowarki, powerbank i kilka kabli do różnych urządzeń. Telefon i zegarek 
ładuję równolegle, więc potrzebuję przynajmniej dwóch portów, często 
muszę też dodatkowo zasilić iPada. Jeśli natomiast nocuję w hotelu, nie 
zawsze mam gwarancję, że gniazdko znajdzie się w dogodnym miejscu. 
Global Powerstation Hub to akcesorium właśnie na takie okazje – to, co 
z pozoru wydaje się dużym zasilaczem z kilkoma gniazdami, w istocie 
okazuje się ładowarkowym scyzorykiem, który znacznie ograniczy bagaż 
nawet w dłuższej podróży.

Pomysł dodania opcji ładowania indukcyjnego do powerbanka bardzo mi 
się podoba. Owszem, to rozwiązanie jest obarczone większymi stratami 
energii niż przy ładowaniu przewodowym, więc taka bateria pozwoli na 
mniejsze doładowanie urządzenia, niemniej jeśli nie musimy oszczędzać, 
staje się to po prostu wygodniejsze. Global Powerstation Hub ma sporą 
obudowę, wykonaną głównie z matowego plastiku zapobiegającego 

SPRZĘT 117



ślizganiu się i mającą trzy porty USB (dwa USB-A oraz jeden USB-C). Nie-
wielki fragment jest jednak błyszczący, przez co całkiem łatwo zbiera rysy 
(po tygodniu zobaczyłem pierwsze na swoim egzemplarzu). Urządzenie 
ma wymienne wtyczki do gniazdka, a w komplecie dostajemy ich pięć, od 
europejskiej, przez brytyjską, po amerykańską.

Główną zaletą Global Powerstation Hub jest funkcja ładowania indukcyj-
nego. Wspiera standard Qi i może ładować z maksymalną mocą 5 W. Cewka 
umieszczona jest na większym boku, co wymaga położenia ładowarki 
bokiem. Opiera się ona wtedy na wtyczce i o ile te mniejsze nie wystają 
zbyt mocno, to już w przypadku brytyjskiej telefon trzeba odpowiednio 
ułożyć, by się nie zsunął. W komplecie jest zaślepka gniazda wtyczki, ale ze 
względu na to, że nie można jej zaczepić do obudowy w momencie, gdy już 
mamy założoną wtyczkę, wątpię, by ktokolwiek z niej korzystał. Szkoda, że 
nie da się obrócić wtyczki o 90°, by urządzenie po podłączeniu do gniazdka 
było w poziomie – pozwoliłoby to ładować jednocześnie smartfona.

Akumulator Global Powerstation Hub ma pojemność 6100 mAh i zgodnie 
z zapewnieniami producenta zapewnia do 36 godz. dodatkowej pracy 
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urządzeń. W praktyce przewodowo 
pozwala dwa razy doładować iPhone’a od 
20 do 80% i zostaje jeszcze trochę energii 
na inne sprzęty. Ładowanie wywołuje się 
przyciskiem, który jednocześnie pozwala 
wyświetlić na diodowym wskaźniku sto-
pień naładowania akumulatora. Prędkość 
ładowania jest zadowalająca – bezprze-
wodowo moc to maksymalnie 5 W, port 
USB-C obsługuje Power Delivery (maksy-
malnie 18 W), a porty USB-A do 15 W. To 
wystarczy do naładowania nie tylko smart-
fona i tabletu, ale nawet komputera (fakt, 
wolno, ale się da). Po podłączeniu dwóch 
i więcej urządzeń moc 18 W rozkłada się 
pomiędzy je wszystkie.

Podsumowanie
Najprostsze rozwiązania często okazują 
się tymi najlepszymi. Mophie ekspe-
rymentuje z formą znanych urządzeń 
i ulepsza je, dodając niespodziewane, ale 
przydatne funkcje. W przypadku Dual 
Wireless Charging Pad jest to dodatkowy 
port USB-A, w Global Powerstation Hub 
mamy natomiast ładowanie indukcyjne. 
Oba te urządzenia łączy porządek, jaki 
wprowadzają na blacie czy też w bagażu. 
Owszem, nie są bez wad – w tym pierw-
szym może przeszkadzać niewymienny 
i nieprzesadnie długi kabel do zasilacza, 
w tym drugim rzucają się w oczy rysy na 
błyszczącym plastiku i bujająca się na 
wtyczce obudowa. Ich funkcjonalność 
w pełni wynagradza te niedogodności, 
zwłaszcza że zamiast kilku urządzeń 
korzystam teraz jedynie z dwóch.

Dual Wireless   
Charging Pad  

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

 Plusy:
• duży zasięg pól ładujących
• dodatkowy port USB
• bardzo dobrze dobrane materiały

 Minusy:
• niewymienny kabel zasilacza

Cena: około 350 PLN

Dystrybutor w Polsce: iCorner

Global Powerstation  
Hub     

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

 Plusy:
• ładowanie indukcyjne   

w standardzie Qi
• trzy porty USB
• wszechstronny zestaw wtyczek

 Minusy:
• bujająca się na wtyczce obudowa
• błyszczący plastik

Cena: około 400 PLN

Dystrybutor w Polsce: iCorner
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Oryginalne obudowy ochronne marki Speck to nie tylko najwyższy 
poziom ochrony. 

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Speck prezentuje nowe obudowy dla całej linii iPhone 13  |  Dominik Łada

Speck prezentuje nowe obudowy 
dla całej linii iPhone 13

SPRZĘT 120

https://twitter.com/dominiklada


Przy współpracy z liderem rozwiązań bakteriobójczych MICROBAN® 
firma stworzyła bogatą ofertę etui posiadających powłokę antybakteryjną. 
Ponad 25 sprawdzonych technologii w portfolio firmy skutecznie hamuje 
gromadzenie się bakterii i drobnoustrojów na ich powierzchni. Działając 
na poziomie komórkowym, nieprzerwanie zapobiegają powstawaniu plam 
i nieprzyjemnym zapachom, zapewniając dożywotnią ochronę. Kolejna 
generacja produktów jest również zdecydowanie cieńsza od poprzedni-
ków, a dzięki zastosowaniu technologii Armor Cloud™ gwarantuje ochronę 
podczas upadku nawet z 4 metrów.

PRESIDIO® 2 GRIP 
Udoskonalona wersja kultowego modelu etui firmy Speck. Dzięki zastoso-
waniu nowej technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, etui Grip jest teraz 
o 20% cieńsze. Nowa konstrukcja umożliwia też stosowanie z etui łado-
warki oraz akcesoriów MagSafe.

Frezowane powierzchnie w znaczący sposób poprawiają komfort korzysta-
nia z telefonu niezależnie od rozmiaru wyświetlacza. Nawet w przypadku 
modelu iPhone 13 Pro Max, trzyma się go bardzo wygodnie i nie wyślizguje 
się on z ręki.

Najważniejsze cechy:
• Technologia Armor Cloud™
• Wytrzymuje upadki z wysokości 

prawie 4 metrów
• Anty-poślizgowa konstrukcja 

z uchwytami Grip
• Aktywna ochrona antybakteryjna 

MICROBAN® 
• Podwyższony rant wyświetlacza
• Dostępne również w wersji 

MagSafe

Cena: 129 PLN
Dostępne do kupienia TUTAJ.
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PRESIDIO® 2 PRO 
Etui wykonane w technologii Armor Cloud™, która chroni telefon nawet 
podczas upadków z wysokości 4 metrów. Specjalna konstrukcja zabezpie-
cza dodatkowo narożniki iPhone’a, na które najczęściej spada telefon.

Nowa generacja etui Speck jest też o 10% cieńsza, a zastosowana w nim 
aktywna ochrona antybakteryjna firmy MICROBAN® zwalcza nawet 99% 
baterii, które w ciągu dnia gromadzą na powierzchni etui.

Najważniejsze cechy:
• Technologia Amor Cloud™
• Wytrzymuje upadki z wysokości 

prawie 4 metrów
• Aktywna ochrona antybakteryjna 

MICROBAN® 
• Powstrzymuje 99% bakterii na 

powierzchni etui
• Podwyższony rant wyświetlacza
• Dostępne również w wersji 

MagSafe

Cena: 179 PLN
Dostępne do kupienia TUTAJ.
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PRESIDIO® PERFECT-CLEAR WITH GRIPS
Doskonała propozycja dla użytkowników, którzy nie chcą zakrywać swo-
ich iPhonów. Perfect-Clear with Grips firmy Speck to jednak coś więcej niż 
zwykłe przezroczyste plecki na smartfona. 

Specjalne rowki ulokowane z tyłu i po bokach obudowy sprawiają, że tele-
fon świetnie leży w dłoni i nie wyślizguje się np. podczas robienia zdjęć lub 
nagrywania filmów.

Najważniejsze cechy:
• Tworzywo IMPACTIUM Clear
• Wytrzymuje upadki z wysokości prawie 4 metrów
• Anty-poślizgowa konstrukcja z uchwytami Grip
• Aktywna ochrona antybakteryjna MICROBAN® 
• Podwyższony rant wyświetlacza
• Dostępne również w wersji MagSafe

Cena: 179 PLN
Dostępne do kupienia TUTAJ.
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Sprzęt o wysokiej odporności na niekorzystne warunki praktycznie nigdy 
nie jest smukły i zgrabny. Widać to w branży budowlanej, w motoryzacji 
czy nawet w akcesoriach do elektroniki. UAG zauważyło ten problem 
i stworzyło linię produktów [U], mającą być bardziej kobiecą i wyróżniać 
się lżejszym wzornictwem przy zachowaniu wytrzymałości.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

U by UAG – mocne, ale zgrabne  |  Paweł Hać

U by UAG 
– mocne, ale zgrabne
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[U] DOT Silicone Case
Etui na etui brzmi głupio, póki to pierwsze nie pokryje się rysami bądź 
nie pęknie po upadku. Plastik, z którego są zrobione etui AirPodsów, 
jest całkiem trwały i dobrze spasowany, ale rysuje się szybko. [U] DOT 
Silicone Case ma temu zapobiec – ten gumowy pokrowiec zabezpie-
cza niemal całą powierzchnię obudowy, a dzięki materiałowi, z jakiego 
go zrobiono, powinien też absorbować uderzenia. Ma lekko porowatą 
powierzchnię, dzięki czemu lepiej trzyma się go w wilgotnej dłoni, 
zadbano też o to, by miejsca, w których przykrywa on przycisk do paro-
wania, odznaczały się pod palcem. Nie zabrakło również uchwytu na 
karabińczyk, ten dostarczany jest w zestawie.

Etui występuje w czterech kolorach i dwóch wariantach, przeznaczonych 
odpowiednio zwykłym AirPodsom oraz ich wersji Pro. Do testu otrzyma-
łem jasnoniebieską wersję, do której dodawany jest czarny karabińczyk. 
W przeciwieństwie do pozostałych etui z oferty UAG [U] Dot Silicone 
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Case jest naprawdę cienkie i obłe, nie 
ma żadnych wystających elementów. 
Karabińczyk natomiast ma bardzo pro-
sty kształt, jest też całkiem cienki. Etui 
bez trudu mieści się do kieszeni, choć 
nosiłem je też przyczepione do ple-
caka. Oczywiście nie zabezpiecza przed 
wodą czy piachem, niemniej sprawdzi 
się, jeśli AirPodsy upadną nam na chod-
nik. Zauważyłem, że część mocowana 
na pokrywie etui słuchawek potrafi się 
lekko przesuwać i trzeba ją poprawiać 
– może wynika to z tego, w jaki spo-
sób otwieram obudowę. Bez problemu 
działa w nich natomiast ładowanie 
bezprzewodowe.

[U] DOT           
Silicone Case   

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

 Plusy:
• nie powiększa znacząco etui 

AirPodsów

 Minusy:
• górna część lekko się przesuwa

Cena: 130 PLN

Dystrybutor w Polsce: iCorner

SPRZĘT 126

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/uag-dot-u-obudowa-silikonowa-do-airpods


[U] DOT Silicone Strap
Pasek do zegarka wydaje się bardzo prostym akcesorium – w końcu 
jego funkcją jest jedynie trzymanie urządzenia na nadgarstku i ma 
przede wszystkim dobrze wyglądać. Owszem, wzornictwo jest ważne, 
niemniej jeśli korzystamy ze smartwatcha, uprawiając sport, niezmiernie 
istotne staje się to, jak będzie zachowywał się na wilgotnej od potu skó-
rze po dłuższym czasie. [U] DOT Silicone Strap wykonano z przyjemnej 

w dotyku i bardzo elastycznej gumy, 
która (podobnie jak [U] DOT Silicone 
Case) usiana jest niewielkimi wgłębie-
niami. Nawet po godzinie treningu, 
gdy jest zapięty ciaśniej niż zwykle, nie 
powoduje obtarć czy dyskomfortu.Na nadgarstku wygląda bardzo 

lekko, ma jedynie 18 mm szerokości.
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[U] DOT Silicone Strap występuje 
w wariantach, dopasowanych zarówno 
do mniejszego, jak i większego Apple 
Watcha, natomiast niezależnie od koloru, 
zawsze ma czarną sprzączkę. Pasek ma 
klasyczne zapięcie i dodatkową szlufkę, 
by chwycić jego nadmiar. Producent nie 
pozwala wybrać długości paska, ale ten 
ma otworowanie na znacznej części, więc 
nie powinno być problemu z dopasowa-
niem go na większość nadgarstków. Nad-
wyżka paska może jednak nie wyglądać 
dobrze. Na nadgarstku wygląda bardzo 
lekko, ma jedynie 18 mm szerokości – to 
mniej niż większość wzmocnionych 
pasków do smartwatchy. Jest też od nich 
zauważalnie lżejszy.

[U] DOT           
Silicone Strap  

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

 Plusy:
• wysokiej jakości guma
• łagodny design

 Minusy:
• dostępny jedynie z czarną 

sprzączką
• brak różnych długości do wyboru

Cena: około 140 PLN

Dystrybutor w Polsce: iCorner
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[U] Mouve Backpack
Jeśli w plecaku mam przenosić laptopa, 
to musi on go solidnie chronić. [U] Mouve 
Backpack to zgrabny, miejski plecak, 
który pomieści komputer o przekąt-
nej nawet 16’’, a oprócz niego pozwoli 
przenieść jeszcze sporo akcesoriów, 
bidon, a nawet zmieści w środku kurtkę. 
Wykonano go z odpornego na przetar-
cia materiału i zszyto bardzo starannie, 
wątpię, by z czasem cokolwiek rozerwało 
się samo z siebie. Plecak ma bardzo 
prostą konstrukcję, szelki są regulo-
wane w dużym zakresie, mają też cienką 
warstwę gąbki. Ta pojawia się również 
w części stykającej się z plecami – nie 
ma jej zbyt wiele, ale wystarczy, o ile nie 
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planujemy nosić w plecaku obciążenia 
większego niż kilka kilogramów.

Rzeczy możemy rozłożyć w dwóch 
dużych komorach. Ta bliżej pleców 
ma kieszeń na komputer z pogrubioną 
ścianą, chroniącą urządzenie przed 
rzeczami przenoszonymi luzem. Na 
przeciwległej ścianie mamy natomiast 
siatkową kieszeń na suwak, wypełnia-
jącą całą przestrzeń w pionie. Wolał-
bym, by była ona trochę mniejsza, by 
nie trzeba było sięgać na dno zapako-
wanego plecaka po umieszczone w niej 
klucze. W drugiej komorze znalazły się 
natomiast trzy kieszenie do porządko-
wania płaskich przedmiotów. Tu z kolei 
zabrakło mi zaczepu na brelok z klu-
czami. Na jeden z boków trafiła kieszeń 
na bidon (można ją zacisnąć paskiem), 
na drugim mamy natomiast elastyczne 
taśmy i metalowe kółko (zaczepiam do 
niego etui z AirPodsami).

Plecak zapewnia niezłe możliwości 
organizacji, aczkolwiek brakuje mi 
w nim kilku drobnych elementów, które 
z powodzeniem mogłyby się w nim 
znaleźć bez szkody dla mobilności czy 
wzornictwa. Jego niewątpliwą zaletą 
jest lekkość i prosty, wręcz niepozorny 
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design, zdecydowanie nie wygląda na 
plecak, w którym ktoś może nieść lap-
topa. Używam go podczas dojazdów 
do pracy rowerem i bez trudu mieszczę 
w nim wszystkie niezbędne akceso-
ria biurowe oraz sporego multitoola. 
O dziwo nie brakuje mi też klamry spina-
jącej szelki na klatce piersiowej, plecak 
jest stabilny i nie przesuwa się na ple-
cach podczas ruchu.

[U] DOT  Mouve   
Backpack         

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

 Plusy:
• lekki i wytrzymały
• prosta, ale praktyczna konstrukcja

 Minusy:
• mógłby dawać możliwości 

organizacji

Cena: około 350 PLN

Dystrybutor w Polsce: iCorner
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Odrobina miejsca na biurku więcej bywa zbawienna. Seria podstawek 
Curve pozwala je odzyskać, a jednocześnie umieścić komputer 
w optymalnej pozycji.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Twelve South Curve SE – ekran wyżej, miejsca więcej  |  Paweł Hać

Twelve South Curve SE 
– ekran wyżej, miejsca więcej

SPRZĘT 132

https://twitter.com/pawelhac


W pracy korzystałem z najróżniejszych konfiguracji laptopa i zewnętrznego 
ekranu. W przypadku gdy jednocześnie używam obu wyświetlaczy, jedną 
z najistotniejszych rzeczy jest to, by oba znajdowały się na tej samej wyso-
kości. Podstawka Curve SE stworzona została z myślą o sytuacji, w której 
korzystamy z myszy bądź zewnętrznego trackpada i klawiatury, a do kla-
wiszy laptopa sięgamy sporadycznie. Wykonana z metalu rama nie ma 
żadnych ruchomych elementów, nie daje tym samym możliwości regulacji 
wysokości czy nachylenia komputera. Oznacza to, że lepiej mieć moni-
tor z regulacją wysokości, by dopasować go do postawionego na Curve 
SE urządzenia. Pasuje do szerokiej gamy laptopów, zmieści zarówno nie-
wielki, 12-calowy komputer, jak i znacznie większy, z ekranem o przekątnej 
16–17 cali. Podstawka jest dostępna w dwóch kolorach, dopisek SE oznacza 
wersję białą (wcześniej w sprzedaży był już dostępny czarny wariant).

Pomimo sporych wymiarów Curve SE jest dość lekka. Gumowe elementy 
na stopie mają zapobiegać przesuwaniu się jej po blacie i faktycznie tak 
jest, o ile jest dociążona. Po zdjęciu z niej komputera przemieszcza się 
już całkiem łatwo, co może być uciążliwe, jeśli często zdejmujemy z niej 
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komputer. Gumą pokryto nie tylko 
spód, ale i górną część, która styka się 
ze spodem laptopa. Nie ma ryzyka, by 
ten porysował się od podstawki. Co wię-
cej, końce Curve SE są zagięte i również 
zabezpieczone gumową podkładką, dzięki 
czemu komputer z niej się nie zsunie. 
Górna krawędź ekranu laptopa podnosi 
się o około 15 cm, to robi ogromną różnicę 
względem ustawienia go bezpośrednio na 
blacie. Podczas korzystania z klawiatury 
komputera podstawa lekko się ugina pod 
ciężarem nadgarstków (o ile oprzemy 
je o obudowę), jednak nie na tyle, by 
utrudniać pisanie. Prędzej zrezygnujemy 
z tego z uwagi na konieczność trzymania 
rąk bez podparcia łokci i z wygiętymi 
nadgarstkami.

Curve SE nie tylko poprawia ergonomię 
pracy, ale pozwala też zyskać dodatkowe 
miejsce na biurku. Co prawda wygięta 
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w kształt litery U stopa przeszkadza trochę w zmieszczeniu tam wszyst-
kiego, to jednak wsunięcie pod spód klawiatury po skończonej pracy czy 
dokumentów nie stanowi problemu. Miejsce to można wykorzystać też na 
huba. Oderwanie komputera od blatu ma jeszcze jedną zaletę: poprawia 
się cyrkulacja powietrza. Odczują to zwłaszcza te osoby, które korzystają 
z komputerów wyłącznie z pasywnym chłodzeniem (jak choćby MacBooki 
Air z M1 czy MacBooki o przekątnej 12 cali).

Podstawka pod laptopa nie jest niezbędnym dodatkiem, ale z pewno-
ścią ułatwia pracę. Curve SE nie ma regulacji i to chyba jej jedyna istotna 
wada. Jest stabilna i zapewnia dodatkowe miejsce na biurku, ponadto 
komputer z pewnością się z niej nie ześlizgnie ani o nią nie porysuje. 
Biała wersja wyróżnia się wśród podobnych akcesoriów, trudno znaleźć 
je właśnie w tym kolorze.

Twelve South   
Curve SE  

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

 Plusy:
• podnosi wysoko laptopa
• dodatkowa przestrzeń pod 

spodem

 Minusy:
• brak regulacji wysokości

Cena: około 60 USD

Dystrybutor w Polsce: iCorner

SPRZĘT 135

https://www.icorner.alstor.pl/produkty/twelve-south-curve-podstawka-do-macbook-se


Lato przeminęło, nastała jesień, która powitała nas nad wyraz 
chłodno. A to oznacza, że lada moment wszystkie kopciuchy w okolicy 
pójdą w ruch. Czas zadać sobie pytanie, jaki oczyszczacz powietrza 
kupić? Jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, to dobrą opcją może być 
trio nowych oczyszczaczy Roger 2 od firmy Stadler Form. My właśnie 
te modele przetestowaliśmy.

Alles Roger? Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger 2  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Alles Roger? 
Oczyszczacz powietrza 
Stadler Form Roger 2
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Problem ze złej jakości powietrzem 
jest w Polsce powszechny i dotyczy 
niemal każdego zakątka naszego kraju. 
W dużych aglomeracjach panuje smog 
i przeróżne inne zanieczyszczenia. Nato-
miast na terenach podmiejskich i wsiach 
nie brakuje amatorów palenia w piecu 
czym popadnie. I mimo wszystkich ini-
cjatyw ta sytuacja jeszcze będzie trwać 
przez długi czas. Dobry oczyszczacz 
zadba o naprawdę dobre powietrze, 
bez wielu bakterii i wirusów. Testowany 
Roger jest w stanie wyłapać 99,9% wirusa 
SARS-COV-2 (czyli popularnego COVID-
19) w pomieszczeniu. To zawsze jeszcze 
jedno narzędzie pozwalające nam zmi-
nimalizować ryzyko. Dotyczy to także 
wielu innych chorób. Może nie wszyst-
kich przeziębień unikniemy, ale mając 
w domu dobry oczyszczacz powietrza 
i oddychając czystszym powietrzem, 
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mamy szansę na zdrowie i ogólnie lepszą atmosferę w domowym zaci-
szu. A to niezmiernie ważne. 

Dlatego jeśli nie posiadamy klimatyzacji z oczyszczaniem powietrza, 
zaawansowanego systemu rekuperacji, powinniśmy zainwestować 
w oczyszczacz powietrza. Na łamach iMagazine, testując lub opisując 
premiery wielu takich produktów, staramy się edukować w tym zakresie. 
Popularność oczyszczaczy powietrza rośnie. Jeśli chcemy dbać o swoje 
zdrowie i chronić się często przed realnym zagrożeniem uszczerbku na 
zdrowiu, oczyszczacz stanowi taki sam must have, nawet nie tyle jak 
zmywarka, ale jak pralka, a nawet po prostu mydło w umywalce. Oczysz-
czacz powietrza tam, gdzie to powietrze naprawdę jest zanieczyszczone, 
potrafi znacząco wpłynąć na poprawę komfortu naszego życia.

Wróćmy jednak do nowości Stadler Form, czyli drugiej rodziny oczysz-
czaczy Roger. Wszak oczyszczaczy na rynku jest dużo i każdy producent 
stara się czymś zachęcić do swoich urządzeń, jakoś wyróżnić się na 
rynku. Co zatem oferuje w tej kwestii Roger 2?
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Rodzina Roger 2 to trio – Little, Big i po prostu Roger 2. Najmniejszy 
model pozbawiony Wi-Fi jest w stanie w ciągu godziny trzy razy wymie-
nić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 33 m2., Roger 2 radzi 
sobie w tym samym czasie z pomieszczeniami 66-metrowymi, a Roger 
Big 2 ma dwa filtry, kółka transportowe do łatwego przejazdu pomiędzy 
pomieszczeniami i radzi sobie z powierzchnią do 104 m2. Model Big więc 
spokojnie może działać w dużym otwartym salonie z kuchnią i będzie 
sobie dawał radę.

Stadler Form to nacisk na jakość i funkcjonalność – Szwajcarzy – podob-
nie jak nasi zachodni sąsiedzi – stawiają na praktyczność i solidność nie 
od dziś. Jak działa filtrowanie powietrza w oczyszczaczach Roger?

Na pierwszym etapie zmywalny, tekstylny filtr wstępny z wbudowaną 
funkcją zapewnienia higieny – Sanitized – zatrzymuje większe czą-
steczki kurzu i zanieczyszczenia. Dzięki temu chroni i przedłuża żywot-
ność drugiego i najważniejszego elementu – filtra Dual Filter. Został 
on zaprojektowany tak, by skutecznie usuwać z powietrza drobny 
kurz, pyłki, bakterie i wirusy. Efektywność działania Dual Filter od 
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Stadler Form osiągana jest przez połącze-
nie dwóch rodzajów filtracji – HEPA oraz 
aktywnego węgla. Istotna jest ta szybkość 
pracy i fakt, że Roger w ciągu godziny jest 
w stanie trzykrotnie wymienić powietrze 
w pomieszczeniu. 

Oczyszczaczem Roger 2 można sterować 
za pomocą przycisków na górze, które, 
co istotne, są widoczne dopiero po pod-
świetleniu, więc górny panel jest szalenie 
estetyczny. Zresztą podobnie jak całe urzą-
dzenie, ale o tym za chwilę. Przede wszyst-
kim do obsługi sprzętu służy aplikacja Smart 
Life. Dodanie tam Rogera jest proste i bez-
problemowe, sterowanie nim również. Wła-
ściwie całość ograniczona jest do jednego 
panelu, gdzie widzimy poszczególne opcje 
oraz wskaźnik zanieczyszczenia powietrza. 
Oczywiście nie zabrakło opcji tworze-
nia harmonogramów, możemy wyłączyć 
też podświetlanie. Sprzęt ma dwie wady 
– przynajmniej na razie nie wspiera Apple 
HomeKit (choć sama aplikacja Smart Life 
się integruje, więc daje to jakieś nadzieje na 
przyszłość) oraz nie posiada szybkiego przy-
cisku do trybu nocnego. Owszem, jest opcja 
wyłączenia światełka, ale przydałby się taki 
tryb, gdzie wyłączony jest nie tylko status 
urządzenia, ale też znacząco zniwelowana 
prędkość, a co za tym idzie – hałas.

Roger 2 ma pięć poziomów mocy. Na pierw-
szym jest niemal bezgłośny, na trzecim 
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dźwięk jest komfortowy, natomiast piąty 
poziom to wręcz istna wentylacja i myślę, 
że właśnie tak ją należy traktować. To dobry 
tryb przed, po, a czasem i w trakcie więk-
szego spotkania czy imprezy.

Istotnym atutem Roger(ów) jest ich wyko-
nanie i idący za tym wygląd. Konstrukcja 
jest prosta, łatwo otworzymy pokrywę, 
aby wymienić filtr. Sterowanie na górnym 
panelu jest dziecinnie łatwe i dobrze ukryte. 
W dodatku z aplikacji możemy na przykład 
wprowadzić blokadę rodzicielską. Całość 
wygląda dobrze w pokoju, nie przeszkadza 
i nie rzuca się w oczy, jak większość oczysz-
czaczy powietrza. Jest bardzo neutralny, 
nawet względem wielu modeli, które też 
starają się być estetyczne, ten wyraźnie 
przoduje. Myślę też, że dużym plusem 
Rogera jest dostępność w ciemnym kolo-
rze. Dzięki temu pasuje on do wielu wnętrz, 
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gdzie białe oczyszczacze po prostu 
wyglądają jak jakiś klimatyzator w rogu 
pokoju. Tutaj jest to co najwyżej este-
tyczny cokół. 

Zdecydowanie trio oczyszczaczy Roger 
2 warto brać pod uwagę w swoich roz-
ważaniach o zakupie. Przede wszystkim, 
jeśli jeszcze nie macie oczyszczacza, 
a macie choć odrobinę podejrzenia o zły 
stan powietrza w swoich wnętrzach, to 
zacznijcie się za takim sprzętem rozglą-
dać. To, na co należy zwrócić uwagę, to 
w pierwszej kolejności wydajność urzą-
dzenia (powierzchnia, jaką jest w stanie 
obsłużyć), oferowane przez sprzęt filtry 
i ich skuteczność, sposoby obsługi i moż-
liwości programowania oraz ostatecznie 
design. Roger 2 spełnia wszystkie te zało-
żenia wręcz z nawiązką.
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Oświetlenie, prócz dawania światła, może być też ozdobą. LED-y 
dają wiele możliwości tworzenia różnych form źródeł, już dawno 
przestaliśmy być ograniczeni do klasycznej żarówki. Nanoleaf od 
lat produkuje różnego rodzaju rozwiązania oświetleniowe, które 
pozwalają nie tyle sterować światłem, ile bawić się nim, upiększając 
jednocześnie dom.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Nanoleaf Essential Lightstrip & Hexagon Starter Kit – zabawa światłem  |  Paweł Hać

Nanoleaf Essential 
Lightstrip & Hexagon Starter 
Kit – zabawa światłem
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Oferta Nanoleaf jest bardzo szeroka, dzieli się na prostsze produkty, 
takie jak paski LED czy pojedyncze źródła światła, jak i na własne roz-
wiązania, takie jak rodzina Shapes. Są to elementy, które układamy jak 
kafelki, a następnie programujemy je tak, by otrzymać żądany efekt. Na 
początku w ofercie pojawiły się kafelki w kształcie trójkątów w dwóch 
rozmiarach, później dołączyły do nich elementy kwadratowe i heksago-
nalne. To właśnie te ostatnie testowałem. Są one w pełni kompatybilne 
z innymi kształtami, więc można bez ograniczeń tworzyć z nich własne 
kompozycje. Drugim testowanym sprzętem jest pasek z serii Essentials, 
który można z łatwością przykleić w wybranym miejscu oraz skrócić 
(da się go ciąć co około 30 cm). Pasek ma znacznie mniejsze możliwości, 
bo o ile tak samo dobrze radzi sobie z odwzorowaniem kolorów, o tyle 
nie obsługuje już dynamicznych scen. Oba urządzenia są kompatybilne 
z wieloma rozwiązaniami inteligentnego domu, od HomeKit, przez Asy-
stenta Google i Alexę, po Samsung SmartThings oraz IFTTT. Ponadto 
wspierają one technologię Thread.

Instalacja kafelków Shapes oraz paska jest dość prosta. W przypadku 
paska wystarczy użyć naklejonej już na nim taśmy dwustronnej i pod-
łączyć pilota, a następnie zasilanie. Bazowy pasek ma 2 m długości 
i można wydłużyć go aż do 10 m, ale wpływa to na maksymalną jasność, 
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jaką można uzyskać. Końcówki są zarobione 
wtyczkami, co ułatwia dołączanie kolej-
nych segmentów. Pasek ma też pilota do 
sterowania scenami, jasnością i wyłączania. 
W przypadku Shapes jest już zdecydowa-
nie trudniej; kafelki trzeba przytwierdzić 
do ściany za pomocą dołączonej taśmy 
dwustronnej, alternatywą jest przykręcenie 
ich mocowań wkrętami. To jednak osta-
teczność, bo są lekkie i taśma powinna bez 
problemu utrzymać ich ciężar. Elementy 
łączą się za pomocą uniwersalnych złączek, 
ponadto trzeba podłączyć do nich zasilanie 
oraz element sterujący. W przypadku heksa-
gonów jest to wąski, plastikowy pasek, który 
ma dotykowe przyciski opatrzone diodami 
(świecą się jedynie podczas nawiązywania 
połączenia oraz wciskania ich).

Światła są widoczne bezpośrednio w Home-
Kit, ale polecam dodać je przez aplika-
cję Nanoleaf. Jeśli tego nie zrobimy, nie 
będziemy mogli konfigurować zaawanso-
wanych funkcji. Tych jest sporo, szczególnie 
w przypadku Shapes. Musimy połączyć 
je z siecią Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz 
– niestety 5 GHz nie jest obsługiwana. 
Oświetlenie obsługuje oczywiście ustawiane 
ręcznie sceny statyczne i dynamiczne, z ani-
macjami bądź reakcją na dotyk i dźwięk. 
Aplikacja ma też wiele predefiniowanych 
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ustawień, z których możemy skorzystać. Zaimplementowany edytor 
scen jest świetny i bardzo prosty w użyciu, wybieramy typ sceny, kolory 
i obsługiwane interakcje. Można na przykład wywołać zmianę koloru 
kafelka po dotknięciu go bądź animację kolorów przy odpowiednim 
rytmie muzyki (urządzenie ma wbudowany mikrofon). Shapes dosko-
nale reaguje na dźwięk, a im większą powierzchnię z nich zbudujemy, 
tym lepszy efekt uzyskamy. W przypadku paska funkcji jest znacznie 
mniej – też możemy ustawiać sceny z płynną zmianą barwy i ściemniać 
go, a także przypisać do stref. Nie można natomiast ustawić dla niego 
harmonogramu pracy, co jest dla mnie niezrozumiałą decyzją (w aplika-
cji Nanoleaf do wyboru były tylko kafelki). Aplikacja oferuje też obsługę 
rytmu cyrkadialnego, czyli zmianę temperatury światła zależnie od pory 
dnia, by zbliżyć ją do naturalnej. To szczególnie przydatne w niedoświe-
tlonych pomieszczeniach, w których dłuższe przebywanie może zakłócić 
dobowy rytm organizmu.

Zaimplementowany edytor scen jest świetny i bardzo prosty 

w użyciu
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Rozmieszczenie kafelków na ścianie uła-
twia asystent, działający w AR. Najpierw 
na ekranie smartfona układamy wybraną 
kompozycję, a następnie nakierowujemy 
aparat na wybraną powierzchnię, by zoba-
czyć, jak będzie wyglądać z Shapes. Jestem 
pod wrażeniem, jak dobrze działa ta funkcja, 
zwłaszcza że płaska ściana nie zawiera zbyt 
wiele punktów odniesienia i osadzenie na 
niej czegokolwiek może stanowić dla algo-
rytmów AR problem. Konfiguracja Shapes 
jest prosta z jeszcze jednego względu: ich 
wzajemne położenie jest automatycznie 
wykrywane, naszym jedynym zadaniem jest 
ewentualne obrócenie w aplikacji układu 
tak, by pasował do rzeczywistości. W ten 
sposób oszczędzamy mnóstwo czasu, 
zwłaszcza na początku, gdy planujemy 
rozmieszczenie elementów na stole lub 
podłodze. Nanoleaf nieźle zaprojektowało 
też samą topologię systemu: jeden zasilacz 
wystarcza na maksymalnie 21 kafelków, 
natomiast pojedynczy element sterujący 
obsłuży ich nawet 500. Świetnie wypadają 
też kolory: nie dość, że są doskonale nasy-
cone, to nie miałem problemu z uzyskaniem 
żadnej barwy (a nie zawsze jest to oczy-
wiste). Pasek ma bardzo dobre soczewki 
i nawet oświetlając ścianę z odległości 
kilkunastu centymetrów, światło odkłada 
się na niej równomiernie, bez widocznych 
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pojedynczych punktów świetlnych. Nie zauważyłem również migotania 
podczas pracy. To, co można natomiast wychwycić, to skokowe ściem-
nianie paska, jeśli regulujemy jasność ręcznie. Efekt ten nie występuje 
podczas działania scen. Problem – i to spory – jest też z kafelkami. 
Heksagonalny kształt tyczy się całej obudowy, natomiast świecąca 
powierzchnia ma ucięte narożniki, bardzo ją to zaokrągla. Pomiędzy 
powierzchniami tworzą się też ciemne trójkąty (podobnie wygląda to 
w przypadku trójkątnych Shapes). Na dodatek przy stopniu ściemnienia 
poniżej około 30% widać, że kafelki podświetlone są nierównomiernie, 
odznaczają się ciemniejsze miejsca. Na co dzień może to nie przeszka-
dzać, niemniej w produkcje tej klasy nie powinno to występować.

Wspominałem już o możliwościach Shapes i ich integracji z HomeKitem. 
Ta może być bardzo głęboka, każdy panel wykrywa zarówno stuknięcia, 
jak i gesty, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać je do sterowania. 
Każdy z kafelków może być traktowany po prostu jako przycisk Home-
Kit, na dodatek rozróżniający pojedyncze i podwójne stuknięcia, a także 
przytrzymanie na nich palca. Element wystroju, który ma jednocześnie 
praktyczne funkcje, zdecydowanie do mnie przemawia. Detekcja gestów 
może być natomiast wykorzystana do sterowania scenami i jasnością 
nawet wtedy, gdy Nanoleaf nie jest z niczym zintegrowany. To bardziej 
interesujący sposób kontroli niż korzystanie z pilota czy aplikacji. Daje 
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też dużo frajdy, zarówno dorosłym, jak 
i dzieciom.

Inteligentne oświetlenie, z którego głów-
nie korzystam, świeci na biało – jego 
główną rolą jest zapewnienie odpowied-
nich warunków do spędzania czasu, rza-
dziej pełni funkcje rozrywkowe. Kafelki 
i pasek Nanoleaf to przede wszystkim 
oświetlenie dekoracyjne, aczkolwiek 
zaprojektowane tak, by pełnić też prak-
tyczne funkcje, a także dawać radość 
z tego, jak działa. Prosta obsługa sprawia, 
że nowe sceny tworzy się z przyjemno-
ścią, a reagowanie na dźwięk oraz dotyk 
pozwalają jeszcze lepiej dopasować efekt 
oświetleniowy do tego, co robimy.

Dystrybucja w Polsce Alstor

Nanoleaf Essential 
Lightstrip  

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

 Plusy:
• łatwe dopasowanie do miejsca 

montażu
• równomierny rozsył światła
• integracja z HomeKit i innymi 

systemami

 Minusy:
• brak obsługi harmonogramów

Cena: 250 PLN

Nanoleaf Hexagon  
Starter Kit 

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

 Plusy:
• bardzo proste tworzenie scen
• integracja z HomeKit i innymi 

systemami
• reakcja kafelków na dotyk 

i dźwięk

 Minusy:
• nierównomierne świecenie przy 

niskiej jasności
• bliżej nieokreślony kształt 

powierzchni świecącej

Cena: około 900 PLN (9 paneli)
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W maju we Wrocławiu otworzono pierwszą na świecie fabrykę ogniw 
perowskitowych, a w sierpniu w Lublinie odbyła się premiera pierwszej 
instalacji lameli – łamaczy światła właśnie z ogniwami perowskitowymi. 
Projekt, który jeszcze niedawno był tylko rozwiązaniem z uczelni, właśnie 
jest komercjalizowany. A wśród pionierów wdrażających to rozwiązanie 
jest Somfy. Tak, to samo Somfy, które dostarcza napędy do rolet, kamery 
czy centralę TaHoma Switch.

Przyszłość energii odnawialnej tworzy się w Polsce  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Przyszłość energii odnawialnej 
tworzy się w Polsce
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Czym są perowskity? To nowy materiał PV, który ma jeszcze bardziej roz-
pędzić branżę energetyki słonecznej. Choć perowskit to surowiec natu-
ralny, to w pilotażowej linii produkcyjnej pod Wrocławiem wykorzystuje 
się materiał syntetyczny. Nowe ogniwa drukowane są na elastycznej, 
przezroczystej folii. W ten sposób można je zainstalować na szybach okien 
czy właśnie lamelach. W skrócie perowskity są szansą na stosunkowo 
tanią produkcję ogniw fotowoltaicznych w formie innej niż dotychczas. 
Możliwość projektowania zupełnie innych, lepiej wyglądających instalacji 
to nowe możliwości dla architektów, ale też w przyszłości ważna zmiana 
tego, jak będzie wyglądać nasze otoczenie. Fabrykę produkującą ogniwa 
stworzyła firma Saule Technologies, której współzałożycielką jest młoda 
naukowczyni Olga Malinkiewicz, badająca i rozwijająca właśnie technolo-
gię perowskitową.

Po fabryce przyszedł czas na pierwsze komercyjne wdrożenie tej techno-
logii. A to odbyło się w Lublinie. Na budynku Aliplastu ulokowano lamele 
– łamacze światła właśnie z takimi ogniwami. Za system automatyki do 
sterowania położeniem lameli względem pozycji Słońca odpowiada wła-
śnie Somfy.
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Lamele – łamacze światła nie tylko chronią budynek przed przegrzaniem czy 
wychłodzeniem, znacząco redukując koszt eksploatacji klimatyzacji i ogrze-
wania. Produkują jednocześnie czystą energię z promieniowania słonecz-
nego. Dzięki systemowi automatyki Animeo marki Somfy lamele z ogniwami 
perowskitowymi współpracują z instalowaną na dachach stacją pogodową. 
Wykorzystując aktualizowane na bieżąco dane meteorologiczne oraz funkcję 
śledzenia Słońca, automatycznie zmieniają swoje ustawienie względem jego 
pozycji. Wszystko po to, aby zapewnić efektywność energetyczną obiektu 
oraz zagwarantować komfort cieplny i wizualny użytkownikom.

Nowy system można zainstalować właściwie na każdym rodzaju budynku. 
Nie potrzeba wznosić nowych obiektów. To kolejny krok w rozwoju foto-
woltaiki i instalowania jej w inny sposób niż dotychczas. 

Przy okazji premiery nowej technologii firmy Somfy, Saule Technologies 
oraz Columbus Energy podpisały trójstronny list intencyjny o współpracy. 
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Będą one wspólnie realizowały kolejne wdro-
żenia lameli i rozwijały tę technologię.

Zapowiada się to naprawdę ciekawie z punktu 
widzenia zarówno praktycznego, jak i este-
tycznego. Tradycyjne ogniwa krzemowe są 
ciężkie i kojarzą nam się z farmami fotowol-
taicznymi i instalacjami na dachach budyn-
ków. Tymczasem teraz właściciele budynków 
i projektanci dostali rozwiązanie na fasady 
budynków, a wydaje się, że to nie będzie 
jedyny sposób na wykorzystanie perowskitów. 
Miejmy nadzieję, że polska firma rzeczywiście 
odegra istotną rolę na tym rynku.

Ciekawa jest też obecność Somfy w projekcie. 
To przypomina o tym, że ten europejski lider 
automatyki budynków działa nie tylko na 
rynku projektów indywidualnych, ale również 
ma liczne rozwiązania dla klientów instytu-
cjonalnych. A ta automatyka w przypadku 
biurowców, fabryk czy budynków użytecz-
ności publicznej też jest szalenie istotna i ma 
wpływ na to, jak pracujemy czy funkcjonu-
jemy w danym budynku, wpływa na środowi-
sko i otoczenie budynku. 

Z pewnością warto się przyglądać kolejnym 
krokom w rozwoju perowskitów. Kto wie, 
może za parę lat instalacja fotowoltaiki na 
budynku będzie wyglądała jak owijanie domu 
folią strech? 

HOMEKIT+SOMFY 153153



Rodzina urządzeń iRobot Roomba znów się powiększyła. Do oferty 
dołączyły dwa nowe modele z serii j7, które korzystają z platformy 
iRobot Genius 3.0. Teraz Roomba w inteligentny sposób identyfikuje 
przeszkody i unika zagrożeń. W dodatku sam robot, jak i stacja 
dokująca są po prostu ładne.

Najinteligentniejsza Roomba w rodzinie – seria j7  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Najinteligentniejsza Roomba 
w rodzinie – seria j7
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Piękno współczesnych czasów polega na tym, że innowacje dotykają nas 
wszędzie i nie są skupione wyłącznie na telefonach i komputerach. Przede 
wszystkim mają realny wpływ na naszą codzienność i zwiększenie kom-
fortu. Dlatego z dużą radością przyjąłem zaproszenie na przed premierowy 
wirtualny pokaz nowości od firmy iRobot, a teraz gdy seria j7 ujrzała już 
światło dzienne, mogę podzielić się z wami informacją na jej temat i swoją 
opinią o tej nowości. Moim zdaniem to właśnie robotyzacja naszego życia, 
automatyzacja w sprzętach gospodarstwa domowego i motoryzacji, jest 
tym co znacząco wpłynie na to, jak będziemy żyć w kolejnych latach. 
A roboty sprzątające, choć dzięki iRobot Roomba są z nami już prawie od 
dwóch dekad, to wciąż się rozwijają i stają się nie tylko zautomatyzowa-
nymi pomocnikami, ale też wyjątkowo inteligentnymi asystentami, czy jak 
to świetnie określa sama firma – partnerami sprzątającymi.

Co nowego w iRobot Roomba j7? Pod hasłami takimi jak technologia 
iRobot Genius 3.0 i nawigacja PrecisionVision, kryje się przede wszystkim 
fakt, że robot cały czas się uczy optymalnego sposobu poruszania po 
wnętrzach naszego domu, zapamiętuje określone pomieszczenia i meble. 
Dzięki temu może odkurzać bardziej efektywnie. Dzięki odpowiednim 
automatyzacjom i połączeniem z innymi elementami naszego Smar-
tHome, robot jest w stanie rozpocząć automatycznie odkurzanie, kiedy 
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wszyscy domownicy wyjdą i wrócić do bazy, gdy ktoś pojawi się w domu. 
Co istotne, Roomba j7 rozpoznaje przewody elektryczne, a więc nie zbije 
naszej ulubionej lampy stołowej, czy nie pociągnie za sobą ładującego się 
laptopa. Z Roomba j7 nie straszny jest też jeden z największych dramatów 
znany z historii innych robotów sprzątających, czyli nieczystości pozosta-
wione przez zwierzęta domowe. Najnowsza Roomba uniknie więc psiej 
kupy, a nie wysmaruje nią białego włochatego dywanu. „Shit happens”, jed-
nak wedle zapowiedzi producenta przy tym robocie i jego inteligentnych 
systemach, jesteśmy w stanie tych nieprzyjemności uniknąć.

Ciekawe jest stwierdzenie prezesa i dyrektora generalnego firmy iRobot 
Colina Angle:

„Produkty z kategorii smart home często nie spełniają oczekiwań 
konsumentów. Brakuje im kontekstowych informacji, nie są w stanie 
niezależnie uczyć się oraz wymagają zaawansowanego programowania 
w celu uzyskania podstawowych funkcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że środowiska domowe i style życia bardzo się różnią, dlatego ważne 
jest, by produkty były inteligentne i proste w użyciu oraz działały 
zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez użytkownika.”

To chyba największe wyzwanie stojące przed rozwojem SmartHome. Obecnie 
wiele sprzętów jest podłączonych do sieci, wiele rzeczy możemy zautomaty-
zować. Problem jest właśnie to dopasowanie tych zadań czy automatyzacji 
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do realnych potrzeb i naszych przyzwyczajeń. Roomba j7 ma poznawać 
zasady panujące w naszym domu i ma zapamiętywać, jak ma reagować na 
konkretne sytuacje w przyszłości. Osobiście jestem bardzo ciekaw tego jak 
będzie to wyglądać w praktyce, ale myślę, że to są właśnie takie detale, które 
realnie wpływają na naszą ocenę robota sprzątającego i poprawiają naszą 
codzienność. A przecież właśnie zakup robota jest tą inwestycją w komfort 
i udoskonalenie naszego stylu życia, czy raczej wsparcie naszego stylu życia.

Wśród najciekawszych funkcji iRobot Roomba j7 znajdziemy takie opcje jak 
oszacowanie czasu sprzątania oraz cichą jazdę. Ta pierwsza pozwala z góry 
założyć jaki czas robotowi zajmie wysprzątanie salonu czy kuchni. Coś co 
jest oczywiste przy pralce czy zmywarce do tej pory praktycznie nie wystę-
powało w robotach sprzątających. A to ułatwia na przykład wydanie pole-
cenia robotowi przed przyjazdem gości. Natomiast dzięki cichej jeździe 
robot niemal niepostrzeżenie może dostać się do konkretnego obszaru 
i dopiero tam zacząć sprzątać. Na pewno docenią to rodzice małych dzieci 
czy osoby, które chcą w nocy posprzątać pokój oddalony od sypialni.

Nowa Roomba potrafi uwzględnić pory, kiedy potrzebne jest częstsze 
odkurzanie i zaproponować je na przykład w okresie linienia zwierząt czy 
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sezonów alergicznych. Robot może wiedzieć też, że należy posprzątać 
w kuchni po śniadaniu. To wszystko zapowiada się bardzo praktycznie 
i obiecująco, zwłaszcza, że te zasady będziemy kreować wspólnie z robo-
tem podczas użytkowania, a nie wymyślać je na etapie konfiguracji. Wszak 
o wielu naszych rutynach często nie zdajemy sobie sprawy, a jednak SI 
w robocie czy naszym telefonie jest w stanie je wykryć i podać nam na 
tacy rozwiązanie, którego aktualnie potrzebujemy.

Seria j7 ciekawie prezentuje się także pod względem stylistycznym. Obu-
dowa robota jest wykończona szczotkowanym aluminium. Natomiast moc-
nej zmiany doczekała się stacja Clean Base (która automatycznie opróżnia 
pojemnik robota). Teraz jest ona niższa i mieści się pod stołami, zajmuje mniej 
miejsca. Ma eleganckie wykończenie, z drobnym skórzanych uchwytem, 
a nawet schowek na zapasowy worek. Zbiornik stacji starcza nawet na 60 dni 
odkurzania. Na koniec zostawiam kolejną dobrą informację, jaką jest cena 
serii j7 – wersja ze stacją j7+ to koszt 4499 PLN, a wariant bez niej kosztuje 
1000 złotych mniej. Czyli przede wszystkim cena stacji jest atrakcyjna, a sam 
robot na tle całego rynku i swoich możliwości również ceną nie odstarsza.

Seria j7 jasno pokazuje kto jest liderem rynku robotów sprzątających. To 
też dowód na to, że wciąż jest miejsce na innowacje i udoskonalenia w tej 
gałęzi rynku. Na prezentacji i papierze wygląda to świetnie i tylko czekać, 
aż przekonamy się, jak będzie w praktyce.
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Marzenia o 100-calowym telewizorze do tej pory były praktycznie nierealne. 
Teraz dla większości wciąż nie są realne, ale Sony dokonało ważnego kroku 
naprzód w tym zakresie. Jednocześnie w ofercie wcale nie jest dostępny 
100-calowy telewizor, a monitor. To doskonała informacja zarówno 
dla zamożnych klientów indywidualnych, jak i dla biznesu. Sony Bravia 
FW-100BZ40J to wyjątkowy produkt, posiadający multum zastosowań.

100-calowy telewizor / monitor Sony Bravia FW-100BZ40J w Polsce – to kamień milowy  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

100-calowy telewizor / monitor 
Sony Bravia FW-100BZ40J w Polsce 
– to kamień milowy
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W prawie stuletniej historii telewizorów 
(Sony ma za sobą już 60 lat ich produkcji) 
było niezwykle mało ekranów przekra-
czających 100 cali. W 2010 roku na rynku 
dostępna była 103-calowa plazma Panasonic, 
która kosztowała ponad 200 000 PLN. Dwie 
takie plazmy trafiły nawet do sali sejmowej. 
W 2015 roku można było nabyć 105-calowy 
ekran o proporcjach 21:9 od LG i Samsunga. 
W momencie debiutu ekran LG 105UC9V 
wyceniany był na 350 000 PLN. A i tak zna-
lazło się na niego kilku nabywców w Pol-
sce. W podobnej cenie nabyć można było 
98-calowy telewizor 8K od Sony – ZG9. Ekran 
wybitny, z fenomenalnym efektem HDR 
i zaawansowanymi parametrami obrazu.

Teraz do Polski, dzięki Sony Professional, 
trafia monitor Sony Bravia FW-100BZ40J 
i jest to produkt wyjątkowy, historyczny. 
To swoisty kolejny kamień milowy w świe-
cie olbrzymich wyświetlaczy. Ekran, który 
w momencie debiutu na naszym rynku 
wyceniany jest na 69 999 PLN brutto.

Choć według nomenklatury nie jest to 
telewizor, tylko monitor, brakuje mu 
tunera czy wsparcia dla Google TV i ser-
wisu Bravia Core, znanych z tegorocznych 
telewizorów Bravia. Natomiast fakt, że jest 
to produkt profesjonalny, ma też wiele 
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niepodważalnych atutów. Po pierwsze, obok użytku domowego sprzęt 
możemy zastosować w firmie – w salach konferencyjnych, w aulach, we 
wszelkich innych istotnych miejscach, gdzie potrzebny jest duży ekran 
4K HDR. Przystosowany jest do pracy 24/7 (a w przypadku typowego 
telewizora taki użytek nie jest wskazany), można go stosować właśnie 
w użytku profesjonalnym bez utraty gwarancji, co więcej, otrzymujemy 
tu rozbudowany dwuletni serwis gwarancyjny z opcją przedłużenia 
o kolejne dwa lata. Atutem jest też solidna konstrukcja przy zachowaniu 
minimalistycznego designu rodem z tegorocznych telewizorów Bravia, 
ale też rączki ułatwiające chociażby jego powieszenie na ścianie (za 
pomocą standardu VESA). Spore możliwości dostajemy też w systemie 
– zamiast Google TV mamy tu Android TV 10 z opcjami administracyj-
nymi, dzięki czemu można wiele opcji poblokować tak, aby użytkow-
nicy na co dzień używali tylko tego, co jest niezbędne. Oczywiście, ze 
względu na to, że jest to produkt profesjonalny, to nie wyposażono 
go w tuner telewizyjny, ma też inny pilot, bardziej klasyczny, ale za to 
z szybkim wyborem każdego ze złącz HDMI.
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Co ciekawe, FW-100BZ40J ma swojego bliźniaka w świecie telewizo-
rów, a jest nim dostępny wyłącznie na rynku amerykańskim model 
XR-100X92J. To krewniak X90J czy X94J, które w mniejszych cala-
rzach są w Polsce dostępne. To też następcy kultowego modelu 
XH90 z 2020 roku. To nam trochę mówi o jakości obrazu, jaką dostarcza 
FW-100BZ40J. Monitor ma procesor XR (kognitywny, ten sam, co w topo-
wych telewizorach Bravia 2021), wielostrefowe tylne podświetlanie, 120 
Hz matrycę VA i peak HDR sięgający ponad 900 nitów oraz jasność stan-
dardową przekraczająca 600 nitów. Wspiera też tryb IMAX Enhanced 
(tak jak telewizory i projektory Sony, na przykład VPL-VW590ES).

Miałem okazję zobaczyć FW-100BZ40J w warszawskim biurze Sony. Ten 
ekran robi niesamowite wrażenie swoją wielkością. To kolos, ale kolos, 
który z powodzeniem zmieściłby się na mojej szafie. I myślę, że jeszcze 
3–4 lata i ceny jego następców będą na tyle akceptowalne, że będzie 
to możliwe. FW-100BZ40J jest bowiem zwiastunem szerszej dostępno-
ści 100-calowych matryc 4K. Ten monitor prezentuje się okazale, ofe-
ruje naprawdę fantastyczne doświadczenia podczas oglądania filmów. 
A dzięki procesorowi możliwe jest korzystanie z gorszej jakości źródeł, 
nawet przy tak dużej przekątnej będzie się dało obejrzeć na nim treści 
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z telewizji HD. Nie dziwię się, że ten 100-calowiec już notuje dobre wyniki 
sprzedaży. Takiego produktu na rynku brakowało.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, co aktualnie Sony i Sony Professio-
nal oferują klientom domowym, tym najbardziej wymagającym widzom. 
Osoby poszukujące najwyższej jakości powinny swój wzrok i portfele kie-
rować właśnie do oferty Sony. W przypadku produktów konsumenckich 
mamy telewizory OLED, takie jak Sony A90J, i to także w rozmiarze 83 cali, 
ze zjawiskową jasnością SDR i HDR, całą gamę telewizorów LCD właśnie 
z procesorem XR. Natomiast Sony Pro to przede wszystkim opisywany 
monitor oraz niesamowite projektory do kina domowego.
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Niedawno mieliście okazję czytać o Audi Q4 e-tronie w wersji „normalnej”, 
mniej sportowej z wyglądu. Wersje Sportback tradycyjnie charakteryzują 
się opadającą linią dachu, ale mniejszą przestrzenią użytkową. Poza Q4 
e-tron Sportback – tutaj jest inaczej.

Audi Q4 e-tron 
SportbackWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi Q4 e-tron Sportback  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Najciekawszą cechą jest to, że pomimo opa-
dającego dachu, który pozornie zmniejsza 
przestrzeń bagażową, najnowsza odmiana 
Q4 e-tron ma o 15 l większy bagażnik 
(liczony oczywiście do „linii okien”, czyli 
do tylnej półki). Niestety nie udało mi się 
dowiedzieć, ile więcej mamy przestrzeni, 
gdy spróbujemy upchnąć coś wyższego 
w pionie, ale sportowa sylwetka ma jesz-
cze jedną sporą zaletę, szczególnie ważną 
w przypadku elektryków – niższy współ-
czynnik oporu powietrza.

Mniejszy opór powietrza oznacza mniejsze 
zużycie prądu, a to oznacza większy zasięg. 
Niestety, jesteśmy w tej fazie nowego źró-
dła napędu, w której zasięg jest istotny, bo 
w naszych warunkach ciężko o sensowną 
sieć punktów ładujących. To się oczywiście 
będzie z czasem poprawiało, ale w mię-
dzyczasie warto zapewnić sobie ładowanie 
w domu, poprzez montaż siły w garażu czy 
jeszcze lepiej, poprzez wspomaganie się 
fotowoltaiką lub innym alternatywnymi 
źródłami energii. A jeśli energię możecie 
jeszcze magazynować, to w ogóle jesteście 
do przodu!

Tym razem wybrałem model „najbiedniej-
szy”, czyli zapewniający przyspieszenie 
na poziomie 9 s do 100 km/h ze startu 
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zatrzymanego. Już słyszę te głosy, że 
to powolne auto! Że ślimak! Zapytam 
więc, a jeździliście takim? Z elektrycz-
nym napędem? Pamiętajmy, że cha-
rakterystyka pracy silnika spalinowego 
i elektrycznego jest zgoła inna – w tym 
drugim mamy pełny moment obrotowy 
dostępny od zera obrotów aż do peł-
nych. To całkowicie zmienia odczucia 
za kierownicą, a samochód jest wystar-
czająco szybki dla każdego normalnego 
użytkownika, który nie ma dużych 
wymagań. Jedyną wadą tego modelu jest 
to, że nie ma napędu na cztery koła, dla 
osób chcących lepszej przyczepności 
w trudnych warunkach, ale ma napęd 
na tył, więc prowadzi się zdecydowanie 
lepiej, niż się spodziewamy.
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Jest jeszcze jeden aspekt Q4 e-trona 
w wersji Sportback, który będzie dla 
wielu osób miał spore znaczenie. Wygląd. 
Już zwykły mi się bardzo podobał 
– w ogóle kierunek designu Audi w seg-
mencie elektrycznym bardzo mi odpo-
wiada – ale po zobaczeniu Sportbacka na 
żywo całkowicie zmieniłem zdanie. Tego 
zwykłego modelu mogłoby dla mnie 
nie być, bo Sportback, z profilu szcze-
gólnie, ale również z tyłu, prezentuje się 
znakomicie.
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Kilka tygodni temu dostałem zaskakującą wiadomość od jednej z naszych 
czytelniczek. Otóż okazało się, że Grażyna wraz ze swoim mężem Bartkiem 
przed dwoma laty zamówili Teslę Model Y i nadszedł czas jej odbioru. 
Pytała natomiast o to, czy nie chcę jej na cały dzień, aby doświadczyć jej 
na własnej skórze. Długo się nie zastanawiałem, chociaż miałem ogromne 
obawy, bo co, jeśli zostanie skasowana, nawet nie z mojej winy?

Tesla Model YWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Tesla Model Y  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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To, jak niesamowitych mamy czytelni-
ków, przekonuję się co kilka miesięcy, ale 
Grażyna i Bartek przeszli samych siebie. 
Nowa Tesla Model Y kosztuje w rejonie 
300–360 tys. PLN, a oni spędzili z nią 
mniej niż pół doby, zanim przekazali 
ją w moje ręce. Pod wieczór, a była to 
sobota, spędziłem z nią – oczywiście 
z Teslą, a nie Grażyną – więcej czasu niż 
nowi właściciele.
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Jeden dzień z samochodem tak całkowicie odmiennym od wszystkiego 
innego na rynku to wbrew pozorom bardzo mało czasu na zapoznanie się 
z nim, więc starałem się szybko nauczyć wszelkich nowości i skomentować 
każdy aspekt tego auta, a już szczególnie jego systemy komputerowe. Po 
moje pierwsze wrażenia i prezentację zapraszam na nasz kanał na YouTube.
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Rowery ze wspomaganiem elektrycznym są coraz popularniejsze. 
Niestety, wraz ze wzrostem popularności i popytu ceny nie spadają, 
a w związku z sytuacją wywołaną przez pandemię, wręcz odwrotnie 
– ceny rosną. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Swytch eBike Kit – czyli jak zelektryfikować rower  |  Napoleon Bryl

Swytch eBike Kit 
– czyli jak zelektryfikować rower
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Za „elektryka” trzeba zapłacić minimum około 8 000 PLN, a średnio ponad 
10 000 PLN i na dodatek będziemy na niego czekać, może miesiąc, a może 
pół roku, w zależności od modelu. Długie czasy dostaw dotyczą też „trady-
cyjnych” rowerów. Wspomaganie w rowerze jednak by się przydało, może 
więc zelektryfikować zwykły stary rower? Właśnie tu pojawia się brytyjski 
zestaw Swytch eBike. 

Zelektryfikować stary rower można na wiele sposobów. W sprzedaży 
dostępnych jest wiele całych zestawów, ale też pojedynczych elementów 
umożliwiających dodanie napędu elektrycznego do roweru. Gdy zacząłem 
zgłębiać temat, pokonały mnie szczegóły techniczne: silnik X, bateria Y, ale 
tylko kontroler Z, bo z silnikiem X inny nie wspólpracuje itd. Uspokoiłem 
się dopiero, gdy trafiłem właśnie na brytyjski zestaw Swytch eBike. Przed 
zamówieniem podajemy średnicę koła, rodzaj hamulców, ewentualnie 
kolor obręczy, srebrna lub czarna i czekamy na paczkę. Bo właśnie na tym 
polega urok tego zestawu, nie trzeba nic dobierać, tylko podać specyfika-
cję swojego aktualnego roweru. 

Chwilę to trwało, bo przesyłka idzie z Wielkiej Brytanii i po Brexicie paczki 
potrzebują trochę więcej czasu na granicy. W końcu przyszło dość duże 
pudełko – musiało się zmieścić w nim koło 28” cali – taką opcję wybrałem, 
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żeby zelektryfikować nie najmłodszego już trekkinga. Zgodnie z zamówie-
niem w środku znalazło się koło 28” z silnikiem w piaście oraz pozostałe 
elementy niezbędne, żeby rower stał się elektryczny: bateria w ciekawej 
formie „torebki” na kierownicę, czujniki kręcenia pedałami, okablowanie, 
śrubki oraz tarcza hamulcowa (nasz przerabiany rower ma hydrauliczne 
hamulce tarczowe). Bateria z instrukcją znajduje się w jednym pudełku, 
kable, czujniki, śrubki w drugim, wszystko dokładnie opisane. Po zajrzeniu 
do instrukcji operacja nie wydaje się skomplikowana. Zobaczymy. 

Po pierwsze, dokonujemy demontażu starego przedniego koła i przełoże-
nia dętki z oponą na nowe koło z silnikiem. Po drugie, przykręcamy tarczę 
hamulcową do piasty i możemy zakładać koło. Tutaj napotkałem pierwszy 
problem. Łebki śrub mocujących tarczę hamulcową ocierają o wewnętrzną 
stronę widelca. Zdejmuję koło i odkręcam tarczę, wyjmując podkładki 
dystansowe, które według instrukcji tam założyłem, przykręcam z powro-
tem i zakładam koło. Jest OK. Patrzę dalej w instrukcję. Zakładam mocowa-
nie baterii na kierownicy – mocowanie jest podobne do tego, które znamy 
z koszyków na kierownicę, wszystko jest OK. Następny jest czujnik przy 
suporcie i magnesy na korbę. W zestawie jest kilka różnych opcji montażu 
magnesów do korby, w zależności od jej kształtu. Chwila przymierzania 
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i udaje się dopasować. Z samym czujnikiem musiałem trochę pokombi-
nować, rama roweru jest dość gruba i obejma przerzutki przedniej lekko 
przeszkadzała, ale udało się dopasować. Podłączam kable i sprawdzam, 
czy wszystko działa. Wtyczki są tak zrobione, że nie da się ich podłączyć 
w sposób niewłaściwy. Dioda na czujniku zamrugała po zakręceniu korbą, 
silnik chciał sam odjechać, więc… chyba jest OK! Pozostało zamocowanie 
kabli trytytkami do ramy, żeby się nie wkręciły w szprychy podczas jazdy 
i można jechać. Bateria założona, wspomaganie włączone, według diod 
akumulator naładowany. Stop. Przed jazdą musimy jeszcze za pomocą 
kombinacji przycisków znajdujących się na baterii, w której jest równocze-
śnie kontroler silnika, ustawić obwód koła i zdecydować, czy włączamy 
odcinanie wspomagania powyżej prędkości 25 km/h. Jeżeli rower ma być 
rowerem, to zgodnie z przepisami musimy włączyć odcięcie. Przepisy 
w Polsce ograniczają maksymalną prędkość, do której ma działać wspoma-
ganie do 25 km/h i moc silnika do 250 W. Ustawione, jedziemy!

Jazda wymaga trochę przyzwyczajenia, jeździ się inaczej niż na rowerach 
z silnikiem centralnym lub w tylnym kole. Silnik reaguje z opóźnieniem 
około 1,5 obrotu korbą, więc „zrywnie” nie ruszymy na światłach. Jednak 
jak już złapie, to mocno nas ciągnie. Wspomaganie ma pięć stopni. Do 
codziennej jazdy wystarczała mi dwójka, wyższa moc się przydaje przy 
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obciążonych sakwach i pod górkę. Chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do 
dwukilogramowej baterii wiszącej na kierownicy, ale po kilku przejażdż-
kach nie stanowi ona żadnego utrudnienia w jeździe. Musimy się przyzwy-
czaić do uczucia ciągnięcia przez przednie koło i nauczyć się prawie nie 
przerywać pedałowania, czujnik wzbudza silnik z opóźnieniem, ale kiedy 
przestajemy kręcić, to silnik od razu przestaje działać. Utrzymanie płynnej 
jazdy wymaga więc ciągłego pedałowania. Żeby wygodnie jechać, musimy 
też dopasować przełożenie, żeby nie kręcić zbyt luźno ani żeby nie wyma-
gało zbyt dużo wysiłku i pozwalało utrzymać prędkość.

Zasięg podawany przez producenta to 50 km, przy jeździe na „dwójce” 
i podbijaniu mocy tylko pod górkę zgadza się z rzeczywistym. Oczywiście, 
jeżeli jeździmy na 3–5 biegu wspomagania, to zasięg spadnie do około 30 
km. W warunkach miejskich, na dojazdy do pracy, na zakupy wystarcza 
w zupełności, na wycieczkę w weekend za miasto też, jeżeli nie będziemy 

MOBILNOŚĆ 176



szaleć na piątce. A nawet jeżeli poszalejemy i bateria się wyczerpie, to 
bez problemu dojedziemy do celu. Rower z wyłączonym wspomaganiem 
zachowuje się jak zwykły rower, silnik w kole nie stawia oporu. Możemy 
jedynie lekko odczuć 2 kg baterii na kierownicy. W takim wypadku można 
ją zdjąć i wrzucić do sakwy, choć też bez zdejmowania po prostu poje-
dziemy dalej. 

Poruszając się po mieście, musimy pamiętać o zdejmowaniu baterii z kie-
rownicy na postojach. Robi się to łatwo, wciskając przycisk. Niestety, za 
łatwo i podczas nienadzorowanego postoju bateria mogłaby szybko zmie-
nić właściciela. Przydałoby się tutaj proste zabezpieczenie na klucz, tak jak 
to jest w seryjnych rowerach ze wspomaganiem.  

Zestaw Swytch eBike w łatwy sposób, bez specjalnych narzędzi, pozwoli 
każdemu zamienić swój zwykły rower w rower ze wspomaganiem elek-
trycznym. Poziom trudności jest taki jak przy zmianie dętki, zatem 
dostępny dla każdego rowerzysty. Koszt zestawu to około 3200 PLN, zatem 
przynajmniej o połowę taniej niż najtańsze rowery elektryczne na rynku. 
Montaż jest bezinwazyjny i zawsze możemy przywrócić rower do stanu bez 
konwersji, zakładając stare koło i zdejmując baterię z kierownicy.
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Czy warto przerabiać rower na elektryczny za pomocą Swytch eBike? 
Zależy, jeżeli rower służy tylko do sezonowych wycieczek w weekend, to 
raczej nie. Jeżeli jednak wykorzystujesz rower – nawet sporadycznie – jako 
środek transportu po mieście i przemknęła Wam myśl, że może na elek-
trycznym będziecie jeździć częściej, ale fabryczny elektryk to jednak za 
duży wydatek, bo może się jednak nie sprawdzi? W takim razie warto. Jeź-
dzi się lżej, częściej wybiera się rower zamiast samochodu lub komunikacji 
miejskiej. Można bez zmęczenia pokonać większy dystans. Nasz zestaw 
wylądował docelowo w rowerze dziadka (70+), który w ciągu miesiąca 
przejechał z nim 500 km i mówi, że górki i wiadukty w Krakowie mu teraz 
niestraszne. 

Swytch eBike jest dostępny bezpośrednio na stronie producenta   
www.Swytchbike.com, niestety obecnie wyprzedany. Jesień 2021 to więc 
idealny moment, by zamówić, a zestaw dotrze na początek sezonu rowero-
wego, na wiosnę 2022. 
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Zupełnie niespodziewanie na krótkie zastępstwo za naszego Babboe 
Mini Mountain, który długo czekał na części po małej kolizji, trafił do 
nas składany, kompaktowy rower cargo od Mulicycles. Składane cargo! 
Może nie aż tak składane, jak współczesne zwykłe rowery-składaki, np. 
Brompton, ale w sposób wystarczający, żeby zbić argument „nie mam 
miejsca przechowywanie na przechowywanie roweru cargo”.

Muli – składak cargoNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Muli – składak cargo  |  Napoleon Bryl
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Muli ma składany przedni kosz – na 
czas, kiedy parkujemy lub nie wieziemy 
ładunku, po prostu składamy go, tak 
jak zamykamy torbę. Dzięki temu rower 
zajmuje o wiele mniej miejsca. Jeżeli 
dodamy do tego niewielkie koła: z tyłu 
20”, a z przodu 16”, przy długości całkowi-
tej 195 cm i wadze 24 kg, to okazuje się, że 
Muli jest naprawdę mini, kompaktowym 
rowerem cargo. Dla porównania stan-
dardowy rower miejski ma około 175 cm 
długości, a Muli po złożeniu na szerokość 
zajmuje tyle, co mieszczuch, bo najszer-
szym elementem jest kierownica. 

Nasz model zastępczy był w standardowej 
konfiguracji napędu, łańcuch, przerzutka 
Shimano Alifine 8. Dostępne są też opcje 
z Alifine 11 i paskiem Gates oraz wersje 
ze wspomaganiem elektrycznym Apen-
dix, oraz Shimano Steps. Z wyposażenia 
dodatkowego dostaliśmy siedzenie dla 
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dwójki dzieci i namiot przeciwdeszczowy, bo 
miał zastąpić nasze Mini w codziennych tra-
sach do żłobka, na zakupy i do pracy. 

Pierwsze wrażenie z jazdy to nadsterowność! 
Przednie koło o małej średnicy sprawia, że 
rower jest bardzo wrażliwy na każdy ruch 
kierownicą. Dotyczy to większości rowerów 
cargo typu longjohn, gdzie przednie koło jest 
mniejsze od tylnego. W przypadku Muli jest 
to po prostu bardziej odczuwalne. Po zro-
bieniu standardowych dwóch kółek wokół 
bloku nabiera się wprawy i nie ma problemu 
z prowadzeniem. Za to dzięki temu, że rower 
jest krótki i przednie koło jest małe, zysku-
jemy nadspodziewaną zwrotność i bardzo 
krótki czas reakcji roweru na wykonywane 
manewry. Do miasta w sam raz. 

Przestrzeń ładunkowa to chyba najważniejszy 
element roweru cargo. Skrzynia, a raczej kosz, 
jest wykonana z aluminiowego stelaża, boki 
– z perforowanej płyty aluminiowej, a przód 
i tył ze wzmacnianej tkaniny. Tak konstrukcja 
umożliwia składanie kosza i znacząco obniża 
jego wagę, przy zachowaniu wytrzymało-
ści i nośności do 80 kg. Producent podaje 
pojemność 100 l, bez kłopotu można więc 
zmieścić większe zakupy, ale też dojechać 
na zdjęcia ze sprzętem, kamerą, statywem, 
a nawet niewielkim oświetleniem. 
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Po zamontowaniu siedzenia dla dzieci zmieści się w nim dwójka maluchów 
w wieku około 6 lat. Siedzenie można zamontować przodem lub tyłem do 
kierunku jazdy, taka opcja jest rzadko spotkana w rowerach cargo. Zawie-
szone na pasach siedzenie amortyzuje nierówności terenu. Jeżeli chcemy 
używać namiotu przeciwdeszczowego, to, ze względu na jego konstrukcję, 
siedzisko musimy zamontować tyłem do kierunku jazdy. Takie umiejsco-
wienie ma duży plus. Mały pasażer siedzi twarzą do nas i umożliwia to inte-
rakcję podczas jazdy. Tylko się nie zapomnijmy i patrzmy na drogę! Nasz 
dwulatek był zadowolony ze środka transportu, poczytać można, rozejrzeć 
wokoło też, popatrzeć na tatę… 

Z punktu widzenia kierującego też jest dobrze. Obawiałem się trochę wiel-
kości, tfu – „małości”, która jest atutem przy przechowywaniu i manew-
rowaniu, ale dla kogoś mającego 190 cm wzrostu może być niewygodną 
przeszkodą. Niepotrzebnie, geometria roweru jest też dostosowana dla 
wysokich, sztyca siodełka miała jeszcze kawałek do progu maksymalnego 
wysunięcia, kierownica już była na maksimum, ale to też trochę moje przy-
zwyczajenie, nie lubię na miejskich rowerach pochylonej pozycji. Rower 
mimo braku wspomagania elektrycznego prowadzi się lekko, nie miałem 
problemu z żadnymi krakowskimi podjazdami. Pod górkę trzeba trochę 
mocniej zakręcić – jak na każdym rowerze. Po lekkim terenie i leśnych 

MOBILNOŚĆ 182



ścieżkach rower też sobie radzi. Raz nas pokonało powalone drzewo, tzn. 
nie chciało mi się negocjować wysiadania z pasażerem i przenosić roweru 
nad przeszkodą. 

Jako podręczny, codzienny rower cargo sprawdza się idealnie. Jest mały, nie 
będzie więc problemów z przechowywaniem, mieści się nawet do windy, 
bardzo zwrotny, na początku może trochę za bardzo, nada się idealnie do 
odwożenia dziecka do żłobka, przedszkola, a wracając, zrobimy większe 
zakupy i do pracy też dojedziemy. Wszystko bez korków i stresu. Szczerze 
polecam jako pierwszy rower cargo. Jeżeli mieszkamy w bardziej pagórko-
watym terenie, można rozważyć opcję ze wspomaganiem elektrycznym. 
Ciężko mi było się rozstać z Muli, kiedy Babboe Mini Mountain wróciło 
z serwisu, ale powrót cargo ze wspomaganiem trochę mnie ucieszył, mimo 
że w Muli nie odczuwałem jego braku. 

Za udostępnienie roweru dziękuje www.towarowe.pl
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Tweetbot dla iOS 
15 z nowymi funkcjami

Po pierwsze, dodano wsparcie dla nowego 
systemu menu w iPadOS 15, co może przypaść 
do gustu osobom korzystającym z zewnętrz-
nych klawiatur. Poprawiono i rozszerzono 
funkcjonalność powiadomień push, dodając 
przyciski z akcjami do wykonania oraz avatary 
użytkowników. Wprowadzono też wsparcie 
dla Szybkich Notatek / Quick Notes, a wersja 
iPhone’owa otrzymała możliwość wyłączenia 
systemowego przeciągnij i upuść (drag & drop), 
jeśli nie korzystacie z tej funkcji, a niechcący 
ją uruchamiacie. Poprawiono też wydajność 
przewijania ekranu, chociaż muszę powiedzieć, 
że na 120 Hz iPhone 13 Pro sprawuje się ideal-
nie. Dodano też Rozszerzenie / Extension dla 
Safari, z funkcją Otwórz w Tweetbocie / Open 
in Tweetbot. Analogiczna funkcja występuje 
też jako akcja w Share Sheet.

No i najważniejsza nowość… dodano nową ikonę!

dla iOS i iPadOS – za darmo (subskrypcja mie-
sięczna za 4,99 PLN, a roczna za 28,99 PLN)    

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Tweetbot dla iOS 15 z nowymi funkcjami  |  Wojtek Pietrusiewicz

Tweetbot dla iOS i iPadOS został zaktualizowany o nowe 
funkcje. Tak, mówię o tym z subskrypcją. Tak, nie przepadam za 
subskrypcjami, ale w tym wypadku warto.
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Jeśli gra zmusza do wielokrotnego zwiedzania tych samych lokacji, 
a mimo to nie nuży, musi być dobra. Deathloop niewątpliwie się 
udał – tak unikalnego połączenia roguelite’a z FPS-em próżno 
szukać gdziekolwiek indziej. Z drugiej jednak strony miałem 
wrażenie, że sporo tych rzeczy już gdzieś widziałem. I to jeszcze 
zanim gra cofnęła mnie do początku pętli.

Deathloop 
– wielka improwizacjaPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Deathloop – wielka improwizacja  |  Paweł Hać
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Roguelite to gatunek dominujący w grach indie, ale ostatnio pojawia się 
też w tytułach AAA. Za przykład może posłużyć choćby Returnal, wydany 
w czerwcu tego roku. Deathloop również należy do tego gatunku, ale 
rozwija się w zupełnie innym kierunku. Produkcja studia Arcane, odpo-
wiedzialnego za doskonałe Dishonored czy Prey, opowiada historię Colta 
– człowieka o bliżej nieokreślonej (przynajmniej początkowo) przeszłości, 
budzącego się o poranku na plaży na gigantycznym kacu. Niemal natych-
miast kontaktuje się z nim Julianna, sprawiająca wrażenie, jakby dobrze 
go znała, przy tym będąc jedną z antagonistek w grze. Celowo podaję tu 
niewiele detali, historia jest bowiem jednym z najlepszych elementów pro-
dukcji i odkrywanie jej od samego początku okraszone jest interesującymi 
zwrotami akcji. Ponadto fabuła dobrze wykorzystuje motyw zapętlenia 
przeżywanego przez Colta dnia, uzasadniając podejmowane przez niego 
akcje, nawet kosztem własnego życia. Kluczowe są tu informacje, bohater 
pamięta bowiem, co działo się w poprzednich pętlach, w przeciwieństwie 
do swoich przeciwników. Dzięki temu z każdym podejściem zyskuje prze-
wagę; wie na przykład, jakim kodem otworzyć drzwi czy kiedy dana osoba 
pojawi się w określonym miejscu. Cel Colta jest prosty – przerwać pętlę, 
zabijając w ciągu jednego dnia wybrane postacie. Musi więc ustalić, gdzie 
i kiedy się pojawić i jak przygotować się do akcji. Początkowo w fabule 
łatwo się pogubić, ale dzięki temu, że wszystkie notatki trafiają do zgrab-
nego menu, a dodatkowo mamy też drzewo z informacjami, zaplanowanie 
kolejnych działań nie przysparza problemów.
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Powtarzający się w nieskończoność dzień 
Colta podzielony jest na cztery pory: ranek, 
południe, wieczór i noc. W zależności od niej 
w lokacjach dzieją się inne rzeczy i choć teo-
retycznie wracamy do tych samych miejsc, 
to ta zmienność znacznie wydłuża „przydat-
ność” wszystkich obszarów. Do wyboru, prócz 
lokacji startowej, są cztery strefy, różniące się 
zarówno zabudową, jak i klimatem. Design 
poziomów stoi na najwyższym poziomie, 
twórcy fenomenalnie opracowali nawet naj-
mniejsze detale, uwzględniając przy tym 
wszystkie dostępne w grze mechaniki poru-
szania się. Do celu wiedzie nie kilka, ale nawet 
kilkadziesiąt ścieżek, do tego możemy obrać 
różne podejścia do realizacji zadań. Death-
loop pozwala się skradać, ale mechanika jest 
uboga: gdy przykucniemy, poruszamy się ciszej 
i trudniej nas zauważyć, a nad głowami prze-
ciwników pojawiają się znaczniki określające, 
jak bardzo są świadomi naszej obecności. Brak 
jednak choćby krycia się w cieniu czy wygod-
nego wychylania się zza przeszkody. Odwraca-
nie uwagi poprzez rzucenie gdzieś przedmiotu 
również nie zawsze działa prawidłowo.

Skradanie nie jest najgorsze, ale blaknie 
w obliczu tego, jak dobrze wypada strzelanie. 
Colt, jak sam oświadcza, „lubi sobie postrze-
lać”, choć jest to spore niedopowiedzenie. 
Bohater sprawnie posługuje się pistoletami, 
strzelbami czy karabinami snajperskimi, nie-
obce mu też granaty czy maczeta. Deathloop 
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nie stroni od brutalności i odcięcie przeciwnikowi głowy bądź przebicie go 
na wylot jest częstym widokiem. Broń palna wyraźnie się od siebie różni, 
naraz możemy mieć trzy egzemplarze i jest to sensowne ograniczenie, zmu-
szające do kombinowania. Amunicji też nie ma przesadnie dużo, zdrowie się 
nie odnawia (trzeba znajdować apteczki), a giniemy od maksymalnie kilku 
trafień. Ponadto Colt ma tylko dwie szanse powrotu do życia po śmierci, 
zanim zostanie cofnięty do początku pętli. To motywuje do rozsądnej roz-
grywki, szarża w nieznane rzadko dobrze się kończy. Przeciwnicy też nie są 
szczególnie odporni, nawet jeśli są celami z naszej listy. Dzięki temu zakrad-
nięcie się do takiego delikwenta i ukręcenie mu karku również jest możliwe. 
Szkoda jednak, że inteligencja wrogów jest mocno przeciętna. Nie tylko 
szybko zapominają, że na ich oczach Colt zastrzelił im kolegę i przestają go 
szukać, ale też nie widać, by stosowali jakąkolwiek taktykę prócz wykorzy-
stywania przewagi liczebnej. Bez większego problemu można wejść na dach 
budynku i systematycznie wszystkich się pozbyć, żaden z przeciwników nie 
wpadnie na to, by gdziekolwiek się wspinać (chyba że do miejsca, w którym 
jesteśmy, prowadzą schody). Biorąc pod uwagę to, jak wiele jest miejsc, 
gdzie można się tak dostać, uważam to za srogie niedopatrzenie ze strony 
twórców. Walkę urozmaicają zdobywane po pokonywaniu głównych prze-
ciwników moce, pozwalające na przykład teleportować się we wskazane 
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miejsce czy połączyć ze sobą kilku przeciwników tak, że obrażenia zadane 
jednemu z nich, odnoszone są też przez pozostałych. Dokładnie tak samo 
wyglądało to w Dishonored – twórcy powielili swoje pomysły i uważam to 
za świetną decyzję, bo nie stanowią one trzonu rozgrywki, a jedynie jedną 
z jej wielu składowych. W Deathloop najprzyjemniej robi się wtedy, gdy coś 
pójdzie nie tak. Konieczność zmiany planów, chwytania w biegu apteczek 
i amunicji, wyrzucanie przeciwników w powietrze podczas ostrzeliwania 
innych i skopywaniu ich w przepaść – wszystko to daje mnóstwo frajdy 
i jest doskonale zrobione.

Zapętlenie w Deathloopie i resetowanie dnia dopuszcza kilka wyjątków. 
Pierwszym z nich jest pamięć Colta, drugim natomiast przedmioty, które 
mogą zostać z nami po zakończeniu pętli. Aby zachować na przykład pisto-
let wysokiej jakości (broń ma kilka poziomów, możemy znaleźć egzempla-
rze o wyjątkowych właściwościach i z większą liczbą miejsc na ulepszenia), 
należy nasycić go residuum. Substancję znajdujemy w świecie gry, możemy 
też zaabsorbować ją z pokonanych głównych oponentów. Colt traci cały jej 
zapas, ginąc, więc po śmierci trzeba wrócić do ciała (a właściwie widma), by 
je odzyskać. Resetowane jest i tak na koniec dnia, więc warto je na bieżąco 
wydawać. Broń może być też usprawniana amuletami, które na przykład 
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poprawiają celność czy zmniejszają odrzut, trafiają się też takie o mniej stan-
dardowych właściwościach. Podczas rozgrywki zdobywamy również takie 
amulety, które wzmacniają samego Colta, możemy używać maksymalnie 
czterech i zyskać dzięki nim na przykład podwójny skok.

Perypetie Colta to jedna strona medalu, druga to ścieżka, po jakiej krąży 
Julianna. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do przerwania przez Colta 
pętli, a że ten jest uparty, jedynym sposobem pozostaje zabicie go. 
Julianna nie tylko pojawia się w losowych momentach rozgrywki, gdy 
kierujemy Coltem, by pozbyć się protagonisty, ale możemy też wcielić się 
w nią w trybie online. Pomysł jest niezły, aczkolwiek Arcane nie poradziło 
sobie z balansem rozgrywki w tym trybie. Julianna może na start wybrać 
dobrej jakości broń i kilka umiejętności, ma jednak tylko jedno „życie”. 
Granie nią polega na wejściu do gry innej osoby i polowaniu na żywego 
gracza. To jednak rzadko kończy się sukcesem, bo Colt po śmierci wraca 
(jeśli nie wykorzystał wcześniej szans, nawet dwukrotnie) i zazwyczaj 
pokonuje nas, zanim uzupełnimy zdrowie. Rozumiem, że historia Colta jest 
tą główną, więc pojawiająca się raz po raz Julianna, zabijająca głównego 
bohatera, byłaby dla graczy frustrująca, niemniej granie nią nie daje zbyt 
wiele satysfakcji. Deathloop bez Julianny byłby jednak zupełnie inną grą 
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– dialogi pomiędzy nią a Coltem są świetnie napisane i zagrane, pełne bły-
skotliwych uwag, wszelkie wulgaryzmy wpleciono w nie bardzo umiejętnie, 
jeśli się pojawiają, to po to, by bawić, a nie zastępować bardziej cywilizo-
wany język. Szkoda jedynie, że liczba konwersacji między tymi postaciami 
zmienia się skokowo, na początku wymieniają się uprzejmościami co 
chwilę, podczas gdy w późniejszej rozgrywce, gdy ta się otwiera, Julianny 
można nie usłyszeć nawet przez dwie–trzy godziny. O dziwo, nawet pol-
ski dubbing mi się podoba, to zdarza się niezmiernie rzadko. Aktorzy są 
bardzo dobrze dobrani, równie dobrze wypada tłumaczenie, zachowujące 
klimat oryginału.

Jak już wspominałem, świat Deathloop podzielono na cztery obszary, 
pomiędzy którymi podróżujemy tunelami (a w praktyce wybieramy kolejną 
lokację, do której się udajemy). Gra robi tu wrażenie, jakby zaprojekto-
wano ją jeszcze na poprzednią generację konsol. Mimo tego, że wejściu do 
każdego obszaru towarzyszy krótka animacja, mamy tu kilkusekundowe 
ekrany ładowania. Wiem, że to szybko, niemniej bardziej immersyjne byłoby 
wydłużenie tych animacji i ukrycie pod nimi wczytywania poziomu. Nie 
mogę natomiast narzekać na grafikę – gra nie tylko jest piękna, ale i ma 
niesamowity klimat, po drodze trafiamy do mnóstwa niewielkich lokacji, 
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opowiadających swoją historię tylko tym, jak wyglądają. Deathloop wyko-
rzystuje możliwości graficzne PS5, oferując zarówno rozgrywkę w 4K i 60 
FPS, jak i RayTracing, przy zmniejszonej do 30 liczbie klatek. Screenshoty 
w recenzji pochodzą z gry z najwyższymi ustawieniami jakości, grało mi się 
tak dobrze, aczkolwiek wygodniej było mi przełączyć się na 60 FPS – roz-
grywka bywa naprawdę szybka. Równie dobra jest muzyka, łącząca klimaty 
filmów szpiegowskich i nowoczesnych brzmień. Dostępna jest do ściągnięcia 
na konsolę osobno, aczkolwiek tylko w wydaniu Deluxe. Gra wykorzystuje 
też oczywiście możliwości DualSense, spusty adaptacyjne stawiają więk-
szy opór, gdy przymierzamy z broni, a wibracje pada imitują zarówno kroki 
bohatera, jak i efekty wystrzałów czy otrzymywanych obrażeń.

Deathloop to pierwszy tytuł, w którym czuć nową generację konsol. Wrzu-
cenie do gry wszelkich nowości technicznych, jakie oferuje konsola, to 
dopiero połowa sukcesu. Dzieło Arcane zachwyca świeżym podejściem 
i bardzo umiejętnym prowadzeniem fabuły, jest świetne również tech-
nicznie, z drobnymi wyjątkami. Mimo wielokrotnego powtarzania etapów 
(wynikającego nie tylko z fabuły, ale i z moich umiejętności) daleko mi do 
wrażenia znudzenia, tempo rozgrywki dyktuję sam.
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Włączenie Tekstu 
na żywo w iPhonie

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Jedną z nowości iOS 15, która może okazać się szczególnie przydatna, 
jest narzędzie Tekst na żywo. Jego działanie jest proste – kierujemy 
obiektyw naszego telefonu na jakikolwiek tekst przed sobą 
i zaznaczamy go, żeby na przykład skopiować.

Aby uaktywnić narzę-
dzie Tekst na żywo, 
musimy przejść do apli-
kacji Ustawienia, a tam 
odnaleźć Ogólne.

Dla iUrządzeń w języku polskim funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Powo-
dem jest brak obsługi języka polskiego. Na razie w pełni wspierane są angiel-
ski, chiński, francuski, hiszpański, kantoński, niemiecki, portugalski i włoski.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to narzędzie włączyć. Po prostu 
musimy pamiętać, że skopiowany polski tekst nie będzie zawierał znaków 
diakrytycznych. Ale do skopiowania numeru telefonu, adresu mailowego itp. 
będzie, jak znalazł. Tym bardziej, że z takimi obiektami możemy od razu dzia-
łać dalej, np. zadzwonić lub wysłać maila.

Następnie przechodzimy 
do sekcji Język i region.

Włączenie Tekstu na żywo w iPhonie  |  Maciej Skrzypczak
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Teraz wystarczy prze-
sunąć przełącznik Tekst 
na żywo do pozycji 
włączonej.

Otrzymamy wtedy zapy-
tanie, czy na pewno 
chcemy włączyć tę 
funkcję z niewspieranym 
językiem. Oczywiście 
wybieramy Włącz.

Od tej pory będziemy mogli korzystać z tego nowego narzędzia. Tekst na 
żywo dostępny jest z: Aparatu, Zdjęć, Zrzutu ekranu, Szybkiego przeglądu oraz 
Safari. Co ważne, obsługiwane iPhone’y to iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 
XR oraz nowsze.

Jak działa to narzędzie?

Zademonstruję na przykładzie 
Aparatu. Po uruchomieniu tej 
aplikacji wskazujemy na jakiś 
tekst. Jeśli zostanie rozpo-
znany, wokół niego pojawią 
się narożniki, a w prawym 
dolnym rogu widoku z aparatu 
– ikonka z tekstem.
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Po wybraniu tej ostat-
nie podświetli się 
obszar z tekstem oraz 
pojawi się chmurka 
z opcjami kopiowania, 
zaznaczania itd.

Po skopiowaniu 
tekst możemy wkleić 
w wybrane przez nas 
miejsce. Jak jednak 
widać, nie zawsze 
radzi sobie bezbłęd-
nie, ale nie jest też tak 
tragicznie.

Tekst możemy zazna-
czać tak, jakbyśmy to 
robili z wyświetlanym 
tekstem na stronach 
www czy gdziekolwiek 
indziej.
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


W Anglii łabędzie należą do królowej. Wszystkie poza czarnymi, bo te 
są własnością Borisa Johnsona i 51,9% procent społeczeństwa, które 
głosowało za Breksitem.

Czarne łabędzieKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Czarne łabędzie  |  Kinga Ochendowska
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A
Angielska prasa rozpisuje się o tym, jak to Wielka Brytania zmaga się 
właśnie z szeregiem zdarzeń określanych mianem „czarnych łabędzi”. 
Czarny łabędź to niespodziewane i niedające się przewidzieć wydarze-
nie, którego konsekwencją są poważne skutki zauważalne w dziedzinie, 
której dotyczy. Moim zdaniem łabędzia mamy jednego, a cała reszta to 
farbowane kaczki – polityczne, medialne i internetowe.

Podstawowym łabędziem jest oczywiście pandemia – nie można jej 
było przewidzieć (chociaż nadal trwa debata na ten temat) i przynosi 
poważne skutki w życiu społecznym. Nie można jej jednak winić za stan, 
w którym znajduje się Wielka Brytania, bo pandemia dotyczy ni mniej, 
ni więcej całego świata, a reszta mapy jakoś nie znajduje się w rozsypce. 
Zostawmy więc wirusa w spokoju i przyjrzyjmy się farbowanym kacz-
kom, czyli wydarzeniom, które można było przewidzieć, ba – nie trzeba 
się było nawet specjalnie wysilać. Wystarczyła zdrowa, prosta logika.

Kaczka pierwsza: milion miejsc pracy
Pomimo „wielkiej rezygnacji”, jak dość romantycznie prasa określa brytyj-
ską tendencję do porzucania stałego zatrudnienia na rzecz własnej działal-
ności i elastycznego czasu pracy, dostępność zatrudnienia tylko po części 

wiąże się z pandemią, bo ogrom wolnych stanowisk 
to pobreksitowe manko wynikające z blokady imi-
gracyjnej. Oczywiście, część Brytyjczyków czuje się 
rozczarowanych, zwłaszcza że w czasie pandemii 
wiele firm pokazało „nieludzką twarz”, polegającą 
na krytycznym obniżeniu zarobków i pozostawieniu 
samych sobie tych, którzy znajdowali się w samo-
izolacji lub na kwarantannie, jednak większa część 
ofert dostępnych na rynku to pozycje tradycyjnie 
zajmowane przez imigrantów. Należą do nich mię-
dzy innymi: opieka społeczna, kierowcy, pracownicy 
supermarketów, pracownicy sezonowi, kelnerzy, pie-
lęgniarki… Obecnie, aby mieć szansę na otrzymanie 
wizy, należy być pracownikiem wykwalifikowanym, 
któremu sponsor zapewni dochody minimalne 
w okolicach 25 tys. GBP. W szczególnych przypad-
kach kwota ta może być niższa, ale nie będę się nad 
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nimi rozwodzić, dotyczy to bowiem pracowników z bardzo pożądanym 
wykształceniem – na przykład doktoratem lub profesurą w wybranych 
dziedzinach. Problem w tym, że pozycje, które teraz wymagają natych-
miastowego obsadzenia, nie przynoszą dochodów w wysokości 25 tys. 
rocznie. Co więcej – większość rodowitych Anglików, pracujących w zawo-
dach niewymagających wykształcenia, nigdy nie zobaczy na swoim koncie 
takiej wypłaty. Płaca minimalna dla osoby dorosłej na dzień obecny to 8,91 
GBP na godzinę, więc prawie nic. Wszystko to powoduje olbrzymią dziurę 
w zawodach, które są konieczne do codziennego funkcjonowania pań-
stwa. Niech mi ktoś powie, że nie dało się tego przewidzieć, dysponując 
statystycznymi danymi z każdej dziedziny zatrudnienia. To nie łabędź, to 
kaczka. I to nierówno pomalowana.

Kaczka druga: obowiązkowe szczepienia
Jak wspomniałam wyżej, jedną z dziedzin, w której pracowników bra-
kuje, jest opieka społeczna. W Anglii do pracy w tym zawodzie nie jest 
konieczne żadne wykształcenie i to w sensie dosłownym – nie trzeba mieć 
nawet ekwiwalentu egzaminu gimnazjalisty. Płace są niskie, godziny pracy 
długie, a praca mało przyjemna. Rodowici mieszkańcy Wielkiej Brytanii 
specjalnie się do niej nie garną, więc dużą część pracowników w tym sek-
torze stanowili emigranci. Bez ich stałego dopływu sytuacja sama z siebie 
stała się trudna, a po tym, jak ogłoszone zostały obowiązkowe szczepie-
nia i decyzję o odejściu z zawodu podjęli ludzie, którzy często praco-
wali w opiece społecznej przez dekady, sytuacja z trudnej zamieniła się 
w krytyczną. Ta sytuacja była jak najbardziej przewidywalna, już w okresie 
konsultacji przed wprowadzeniem mandatu wiadomo było, że niektóre 
organizacje mogą stracić od 30% do 50% pracowników. Kaczka kaczkę 
pogania, bez dwóch zdań.

Płaca minimalna dla osoby dorosłej na dzień obecny to 8,91 GBP na 
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Kaczka trzecia: puste półki
Od jakiegoś czasu w całym internecie można zobaczyć zdjęcia pustych 
sklepowych półek, zwłaszcza jeśli chodzi o sekcje warzyw i owoców. Rząd 
próbował zwalić tę sytuację na globalną pandemię, ale – jak słusznie 
wytknęli mu dziennikarze – pandemia dotyczy całego świata, a w krajach 
UE jakoś pustych półek nie ma. Mogę potwierdzić – półki warzywno-
-owocowe w moim lokalnym Tesco świecą pustkami o każdej porze dnia. 
Trochę lepiej radzi sobie osiedlowa ASDA, gdzie można znaleźć polskie 
jagody i pieczarki. Najwyraźniej Polacy nie stracili zmysłu biznesowego, 
który całkiem zanika u członków brytyjskiego parlamentu. Rolnicy zwra-
cają się do nich z kolejnymi petycjami o wprowadzenie tymczasowych 
wiz dla pracowników sezonowych, bo uprawy gniją na polach i nie ma ich 
kto zbierać. Rząd twardo obstaje przy swoim, że nie trzeba i nabija na pal 
kolejną kaczkę, gotową do pomazania czarną farbą. Twierdzi bowiem, że na 
pola powinni wyjść Brytyjczycy! Nie oszukujmy się – Brytyjczyk nie pójdzie 
zbierać truskawek w błocie za niecałe 9 GBP na godzinę. Ale dobrze jest 
wierzyć w cuda. Co więcej, żeby zwieźć z pola i dostarczyć produkty do 
sklepów, potrzebni są kierowcy, a Anglicy mają bardzo niewielu wykwa-
lifikowanych kierowców ciężarówek. Odkąd pamiętam, we wszystkich 
agencjach pracy najlepsze oferty czekały na imigrantów z kategorią C. Pod 
naciskiem i w obliczu kryzysu rząd zapowiedział przyznanie 5000 wiz tym-
czasowych dla kierowców ciężarówek, których ważność upłynie 25 grudnia. 
Żeby zdążyli dowieźć, co trzeba na święta – świnki w kocykach i inne tra-
dycyjne specjały. Tyle tylko, że do utrzymania stabilnego łańcucha dostaw 
Wielka Brytania potrzebuje nie 5000 kierowców a 100 000.

Kaczka czwarta: kryzys paliwowy, prąd i gaz
To najnowszy farbowany łabędź, który zamieszkał na brytyjskich ulicach. 
Nie trzeba daleko patrzeć – zaledwie wczoraj, idąc na wieczorny spacer 
z psem, obserwować mogłam długi korowód samochodów, wijący się 
niczym wąż aż do samego ronda. Kryzys paliwowy to prawdziwy jednoro-
żec – praktycznie nie istnieje, ale medialno-internetowa nagonka powo-
duje, że ludzie w panice kupują więcej paliwa, niż potrzebują. Powoduje 
to braki na stacjach benzynowych i generuje… kryzys. Nie dalej jak dzisiaj 
z samego rana napadły mnie pytania na lokalnych grupach, z których 
większość to prośby o wskazanie stacji, na której jeszcze jest paliwo, bo 
ludzie nie mogą dojechać do pracy. Wzrosła też sprzedaż rowerów, więc 
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w obliczu kryzysu więcej ludzi będzie poruszało się za pomocą odnawial-
nej energii mięśniowej. No, chyba że półki w supermarketach pozostaną 
puste, a energia nie będzie mogła się odnowić należycie. Na całe szczę-
ście zatankowałam przed kryzysem, więc bak starczy mi na jakiś miesiąc, 
a potem już powinno być po sprawie. Cieszą się ci kierowcy, którzy jeżdżą 
elektrykami, ale już niedługo. Padają bowiem firmy dostarczające ener-
gię, więc ich też dosięgnie radość stania w kolejce. Do gniazdka, w którym 
jeszcze jest prąd. Wisienką na torcie jest wzrost cen gazu, który już zagląda 
nam do kieszeni. Wszystko to oczywiście, komisyjnie, wpłynie na ogólny 
stan ekonomiczny kraju – transportu, hodowli, uprawy i generalnej siły 
nabywczej gospodarstw domowych. Media oczywiście zagrają swoją rolę, 
bo zaczną się artykuły o tym, jak Wielka Brytania pogrąża się w kryzysie 
i recesji, internet rozniesie tę wieść szeroko i daleko i oto, jak za dotknię-
ciem magicznej różdżki, firmy zaczną przeciwdziałać czemuś, co jeszcze 
się nie wydarzyło, obcinać wydatki i ograniczać zatrudnienie. A od tego już 
tylko kilka kroków do zapaści ekonomicznej. Zniknie milion miejsc pracy, 
za to wzrośnie wskaźnik bezrobocia. I komu był potrzebny ten cały Brexit?

Jeśli ktoś twierdzi, że tych wydarzeń nie dało się przewidzieć, to ogłoszę 
się Nostradamusem i zacznę przewidywać przyszłość zawodowo. Bo 
jeszcze zanim Brexit został przesądzony, większość imigrantów szeroko 
otwierała oczy ze zdumienia, zastanawiając się nad naiwnością postula-
tów głoszonych przez zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej.

No ale jeśli ktoś kaczki od łabędzia nie odróżnia, to czego oczekiwać?

Tak czy inaczej, śmiesznie się dzieje w Zjednoczonym Królestwie. I to 
trochę dobrze, że inne kraje zobaczą, jak chwieje się kolos na glinianych 
nogach i nie będą im przychodziły do głowy głupie pomysły.

Kryzys paliwowy to prawdziwy jednorożec – praktycznie nie 

istnieje, ale medialno-internetowa nagonka powoduje, że 
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Wiele mówi się ostatnio o globalnym ociepleniu i zmianach 
klimatycznych. Jednak to nie jedyne „ocieplenie”, któremu powinniśmy 
się zacząć przyglądać.

Społecznościowe 
ocieplenieKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Społecznościowe ocieplenie  |  Kinga Ochendowska
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P
Przeczytałam niedawno fascynującą książkę Charlesa Arthura zatytuło-
waną „Social Warming: The Dangerous and Polarising Effects of Social 
Media”. Książki polecać nie będę, bo nie znalazłam jej polskiego tłuma-
czenia (mam nadzieję, że któreś z wydawnictw podejmie wyzwanie), ale 
jeśli ktoś czuje się na siłach, by zmierzyć się z oryginałem, to jest to lek-
tura warta wysiłku. W porównaniu do „Mindf*ck” Christophera Wyliego 
(książka była niejednokrotnie polecana na łamach iMagazine), to bardziej 
kompleksowa historia i analiza powstania i rozwoju mediów społeczno-
ściowych. Wspominam o niej dlatego, że po lekturze naszły mnie przemy-
ślenia, które do tej pory nie dają mi spokoju.

Przede wszystkim zastanawiam się, czy w naszych umysłach istnieje jesz-
cze coś takiego jak obiektywna rzeczywistość. Oczywiście mam na myśli 
obiektywność, jaką można osiągnąć, biorąc pod uwagę fakt uczestniczenia 
badacza w funkcjonowaniu badanego obiektu. Mediów społecznościowych 
używamy codziennie i do różnych celów. Dla jednych to źródło informacji, 
dla innych sposób na zabicie wolnego czasu. W obu przypadkach zamykani 
jesteśmy w naszych indywidualnych, skrojonych na miarę pudełkach, zbu-
dowanych przy pomocy „inteligentnych” algorytmów przewidujących nasze 
upodobania i potrzeby. W żaden sposób nie jest to obiektywna rzeczywi-
stość czy faktograficzna relacja, ale manipulacja zmierzająca do radykaliza-
cji naszych przekonań i, co za tym idzie, działań w świecie rzeczywistym.

Oczywiście może nam się wydawać, że żyjemy w społeczeństwie, które 
wyrosło wraz z internetem, znamy więc wszystkie jego sztuczki i nie ma 
to dla nas większego znaczenia. Nie jesteśmy Myanmarem rzuconym na 
pastwę Facebooka, bez przygotowania i bez instrukcji użytkowania, co 
doprowadziło do najzupełniej realnej masakry w świecie rzeczywistym. 
Opowieść o tym, jak brak klawiatury Unicode w Myanmarze doprowadził 
do katastrofy i ludobójstwa, może wydawać się fascynująca, dopóki nie 
zaczniemy zdawać sobie sprawy z tego, że to wydarzyło się naprawdę 
i dotyczy żywych ludzi, nie aktorów na ekranie.

Oczywiście nasza sytuacja jest inna, ponieważ przynajmniej większość 
z nas rozumie, w jaki sposób funkcjonują sieci społecznościowe, zwłasz-
cza że większość gigantów, takich jak Facebook, Twitter czy YouTube 
stosuje dokładnie te same mechanizmy. Czy to jednak broni nas przed 
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zakrzywianiem tego, jak postrzegamy świat, który nas otacza? Bardzo cie-
kawe wydały mi się opisy eksperymentów, przedstawionych przez Charlesa 
Arthura, dotyczących radykalizacji materiału przedstawianego przez inteli-
gentne algorytmy. Badania polegały na tym, że oglądający zaczynał od dość 
neutralnego materiału, następnie sprawdzano, w jaki sposób algorytm stara 
się wymusić zainteresowanie użytkownika, podsuwając mu kolejne filmy/
artykuły czy posty. Okazało się, że każdorazowo wszystkie kolejne materiały 
były coraz bardziej radykalne i emocjonalne, co doprowadzało do zaburze-
nia i zmiany postrzegania problemu, którego dotyczyły.

Każdy z nas jest mniej lub bardziej przekonany o tym, 
że ma rację. W pewnym zakresie i do pewnego stop-
nia. Jesteśmy oświeceni wystarczająco, by na podsta-
wie przedstawionych faktów móc stworzyć własną 
opinię i wyciągnąć wnioski. Co, jeśli jednak fakty są 
nie do końca faktami, a opinia nie do końca nasza, 
chociaż jesteśmy pewni, że jest odwrotnie? Możemy 
oczywiście odsiać wszystkie oczywiste bzdury i zosta-
wić tylko to, co wydaje nam się relacją faktograficzną, 
najlepiej jak umiemy i zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą. Czy jednak możemy całkowicie uniknąć spo-
łecznościowej manipulacji? To ta manipulacja sprawia, 
że wybuchamy złością z powodu niewinnego komen-
tarza, którego znaczenie zostało zmienione i nienatu-
ralnie rozdmuchane przez łańcuch społecznościowy. 
To ta sama manipulacja, która podżega do nienawiści 
pomiędzy różnymi grupami, wyznaniami czy frak-
cjami politycznymi. To ta sama manipulacja, która 

sprawia, że zaczynamy postrzegać rzeczywistość przez pryzmat źle zaparko-
wanych samochodów, psich kup na trawnikach, demonstracji i stereotypów.

Po przeczytaniu książki spróbowałam odpowiedzieć samej sobie na pyta-
nie o to, skąd mam pewność, że to, co wiem na temat otaczającego mnie 
świata, jest prawdziwe i muszę przyznać, że poległam. Starając się zrobić to 
tak uczciwie, jak to tylko możliwe, nie znalazłam żadnego obiektywnego 
argumentu dowodzącego, że mam rację. Bo wszystko, na czym bazuje 
moja ocena, należy do grupy przekonań i opinii. A opinię, jak wiadomo, 
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każdy ma własną. Nie wiem, czy fakty, na których zbudowałam swoje opi-
nie, są naprawdę faktyczne. Wydaje mi się, że tak jest, przynajmniej w naj-
bardziej namacalnym, fizycznym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o procesy, 
idee czy filozofie, sytuacja przestaje być prosta i zwiększa się prawdopo-
dobieństwo błędu oraz manipulacji.

Największym zagrożeniem jest to, że wraz ze wzrostem ilości informacji 
i zwiększającą się pulą użytkowników sieci społecznościowe mogą manipu-
lować nami z dużo większą precyzją i mniej zauważalnie niż jeszcze kilka 
lat temu. Czy obudzimy się kiedyś zatem, by przetrzeć oczy i zauważyć, że 
nic nie jest takie, jakim nam się wydawało?

Pomimo tego, że rozważania takie prowadzą zazwyczaj do jak najbardziej 
realnego bólu głowy i inicjują sokratejski stan „wiem, że nic nie wiem”, uwa-
żam, że czytanie tego typu książek jest dla nas bardzo korzystne. Wybija 
nas bowiem choćby na chwilę z przekonania, że wiemy wszystko o Matriksie 
i sprawia, że odrobinę krytyczniej rozglądamy się dookoła siebie. I już taka 
drobna zmiana utrudnia narzucanie i zaburzanie obrazu rzeczywistości.

Po długiej sesji z historią i rozwojem sieci społecznościowych odczułam 
nowo odkrytą potrzebę koncentrowania się na rzeczach ważnych, zamiast 
dywagacji nad wszechświatem i okolicą. Skutkiem ubocznym jest rów-
nież mniejsza potrzeba dyskutowania na temat moich przekonań i opinii 
z ludźmi z internetu. Bo gdy stykają się ze sobą ścianki naszych pudełek, 
każdy wkracza do debaty z radykalnym podkładem emocjonalnym, który 
uniemożliwia obiektywną dyskusję.

Pomimo tego, że „Social Warming…” nie jest jeszcze 
dostępny na polskim rynku, polecam poczytanie 
o skutkach społecznościowego ocieplenia w internecie, 
bo mam przeczucie, że termin ten stanie się bardzo 
popularny w nadchodzących latach. Tym zaś, którzy 
jeszcze nie mieli okazji zajrzeć do „Mindf*ck” Christo-
phera Wyliego, przypominam, że świetne tłumaczenie 
książki oferuje niezastąpione wydawnictwo Insignis.

W sam raz na nadchodzące długie, jesienne wieczory.
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wydawało?
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Po pierwszym tegorocznym, jesiennym Apple Event zamówiłem sobie pasek. 
Tak – pasek. W kolorze Marigold, który w Polsce, nie wiedzieć, dlaczego, 
przetłumaczono jako „miodowy”. To taki kwiat, tak swoją drogą. Zatem pasek 
– kolejny do mojej kolekcji. Inni kupują znaczki. Nie – nie kupiłem ponownie 
nowego telefonu, tabletu czy zegarka. Chyba wypadłem na dobre z profilu 
wzorcowego klienta Apple. I, nie ukrywam, dobrze mi z tym.

Wystarczające 
wrogiem nowego?KRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Wystarczające wrogiem nowego?  |  Krzysztof Kołacz
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California dream?
Kiedy wybuchła pandemia, Apple było zmuszone wymyślić swoje prezen-
tacje na nowo. I nie chodziło tylko o ich formę czy realizację, ale o całość. 
Wystąpienia publiczne to integralna jedność miejsca, narracji i aspektów 
technicznych, osadzonych we wspólnym mianowniku opowieści. I trzeba 
przyznać, że Apple dokonało tutaj małego cudu.

To, w jaki sposób obecnie realizowane są ich prezentacje, ociera się 
o perfekcję rodem z Hollywood. Niemniej jednak w przypadku ostat-
niego Apple Event zauważyłem, że zaczynają wpadać we własną 
pułapkę. Wszystko jest wymuskane, piękne i dynamiczne, ale zaczyna 
brakować w tym starego, człowieczego ducha. Nie zastąpią go wyuczone 
lub nawet prawdziwe uśmiechy liderów firmy. Dynamiczne sekwencje 
kolarzy, pędzących przez amerykańskie bezdroża czy efektowne upadki 
i lądowania w piachu. Podobnie sama opowieść, choć zapewne bardzo 
chwytająca za serce mieszkańców Kalifornii, to dla reszty świata raczej 
była tym razem przerysowaną laurką.

„Kalifornia to miejsce dla ludzi z wielkimi marzeniami. Dla tych, którzy 
chcą zmieniać świat. Jesteśmy dumni, że to ten stan jest naszym domem”.

Powyższe zdanie podsumowało całość otwarcia najlepiej. Przynajmniej dla 
mnie. Tak czy owak, należą się brawa za kreatywność.

Podobnie jak twórcom treści na Apple TV+, a właściwie to osobom 
odpowiedzialnym za dobijanie targu z wieloma wytwórniami, od 
których kapitalne produkcje Apple zaczęło w ostatnim czasie naby-
wać. Wychwalany przez niemal wszystkich (w tym przeze mnie) „Ted 
Lasso”, będący dziś najbardziej utytułowanym serialem wszech czasów, 
wyprodukował Warner Bros. Pamiętamy o tym. Oczywiście z pomocą 
ciężarówek dolarów, które dostarczyło Apple. Jeśli jednak przyszłość 
nadgryzionej platformy VOD ma upłynąć pod znakiem podobnej jakości 
współpracy, to nie mam nic przeciwko.

Wystarczające wrogiem nowego?
Nie. Przynajmniej nie dla mnie, bowiem bardzo podoba mi się obecna 
sytuacja, w której Apple za nowe sprzęty mało sobie nie liczy, za to 
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wydatek ten rozkłada się na coraz dłuższy czas. Mam iPhone’a 13 Pro 
(w pięknym, nieodżałowanym odcieniu angielskiej zieleni), który pozo-
stanie moim telefonem już trzeci rok i naprawdę nie wiem, co będzie 
musiało się stać, abym poczuł potrzebę jego zmiany. Amatorskie kręcenie 
filmów i robienie zdjęć? Sprawdza się dla mnie aż nadto dobrze. Prędkość, 
wygląd, wszystko pozostałe? Obecnie te wszystkie rzeczy są jakieś dwa 

poziomy ponad moimi wymaganiami. A wiecie, że 
jestem osobą, która z marką związana jest od ponad 
11 lat i swego czasu wymieniała telefon co roku. 
W 2022 roku wymienię jedynie baterię. Nic więcej.

Podobnie sprawa ma się z zegarkiem. Rok temu 
wybrałem model stalowy (bo aluminiowe nie byłyby 
w stanie przetrwać intensywnego uprawiania sportu), 
w pięknym odcieniu grafitu i po ostatniej prezenta-
cji wiem, że to była dobra decyzja. Spokojnie mogę 
poczekać do modelu 8. Mógłbym o wiele dłużej, 
ale z uwagi na amortyzację wydatku przy zmianie 
najrozsądniej jest wymieniać ten produkt co dwa 
lata (aby móc sprzedać poprzedni model w miarę 
w rozsądnej cenie). Ten sposób sprawdza mi się zna-
komicie. A sam nowy Series 7? Cóż – ewolucja, któ-
rej zabrakło zmian w dwóch obszarach: mocy oraz 

funkcji medycznych. Więc sytuacja jest dla mnie komfortowa – wiem, jak 
będzie wyglądał mój następny zegarek i cieszę się, że nie będzie raczej 
kanciasty. Będzie miał większy ekran – super – i wytrzymalsze szkło 
– jeszcze lepiej – a na resztę muszę poczekać rok. Pasuje mi to.

Jeśli chodzi o iPada – mam model Pro w najwyższej konfiguracji z roku 
2020. I powiem to ponownie – sprzęt ten będzie moim podstawowym 
komputerem mobilnym spokojnie do roku 2023. Mam kilku znajomych, 
którzy wzięli modele z procesorami M1 i do dziś nie potrafią mi wskazać 
jednego zastosowania, w którym ta moc się przydaje. Ja przesiadałem 
się z iPada Pro 10,5”, więc skok w wydajności, ekranie i we wszystkich 
pozostałych aspektach był dla mnie przeogromny. Montuję na nim filmy 
w Luma Fushion, podcasty w Ferrite i działa tak, jak oczekuję. Kolejna 
dobra inwestycja, która już zdążyła na siebie zarobić, a teraz daje spory 

Bardzo podoba mi się 

obecna sytuacja, w której 

Apple za nowe sprzęty 

mało sobie nie liczy, za to 

wydatek ten rozkłada się 

na coraz dłuższy czas.
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bufor spokoju na lata. Pomijam już nawet, że kupiłem go nowego w bar-
dzo okazyjnej cenie.

Mac. No to na liście pozostał Mac. iMac. Czekam na modele Pro, które 
będą w stanie zaoferować mi przekątną bliską 30’’. Wówczas, po 6,5 roku 
z moim aktualnym iMakiem 4K (którego znacząco rozbudowałem, gdy 
kończył 3 lata) nie będę miał oporów, aby wymienić domową stację 
roboczą. Zapewne na mocną konfigurację, która będzie mi służyła przez 
kolejne 6–8 lat. Patrząc na to, co potrafi krzem od Apple, celuję raczej 
w kolejny rekord i komputer na 7–8 lat.

Świat znowu odjeżdża Polsce
Niestety, najciekawszych dla mnie nowości, w które Apple inwestuje 
ogromne pokłady pieniędzy, nie ma w Polsce. Zmiany, które kalifornij-
ska firma zaprezentowała podczas wrześniowego Apple Event w usłudze 
Apple Fitness+, są imponujące. To spełnienie marzeń wielu osób, które 
od wielu lat codziennie dbają o kondycję fizyczną. Z uporem i reżimem 
maniaka. Ćwiczą w domach i na zewnątrz, a po 2020 roku częściej w tej 
pierwszej lokalizacji. Płacą ogromne pieniądze trenerom, którzy też płacą 
niemało platformom i usługom, aby móc realizować treningi online. 
A platformy te, komunikatory czy usługi pozostawiają wiele do życzenia.

I na to jest rozwiązanie. Są całe gromady kapitalnych osób i pasjonatów, 
którzy chętnie podzieliliby się zyskiem z Apple, weszli do nowoczesnego 
studia, powiedzmy w stolicy swojego kraju, aby nagrać serię treningów lub 
aby prowadzić je na żywo. Oddaliby więcej niż 30% zarobków, aby móc być 
częścią doświadczenia, które oferuje usługa Fitness+ i wiem to bezpośred-
nio od takich osób. Ale nie mogą. Nie tu. I nie w wielu miejscach na świe-
cie poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Szkoda, bo to zmiana 
świata, którą Apple zapowiada prosto z Kalifornii i która chyba tylko tam 
ma prawo się zadziać.

Szkoda, bo to zmiana świata, którą Apple zapowiada prosto 

z Kalifornii i która chyba tylko tam ma prawo się zadziać.
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Podczas sierpniowych wakacji spotkało mnie kilka dziwacznych sytuacji. 
Standardowe 47°C utrzymujące się przez większość dnia, cykady, 
które do dziś świergoczą mi w głowie i pewna niepozorna książka 
o angielskim tytule „Factfulness”. Zdecydowanie powinna zastąpić 
miejsce niejednej romantycznej lektury szkolnej, a najlepiej trafić na 
półkę z podręcznikami na wszystkich stopniach edukacji. 

PralkaKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Pralka  |  Krzysztof Kołacz
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W
W sumie to przedmiot o podobnej nazwie (no, może nieco zgrabniejszej 
i przełożonej na polski) również śmiało mógłby zastąpić np. wiedzę o spo-
łeczeństwie czy inne dziwactwa. Jej poświęciłem cały odcinek podcastu 
(boczemunie.pl/165/), a dziś skupię się na jednej historii, którą w niej 
znalazłem.

Automat zrobi swoje
Autor, Hans Rosling, w jednym z rozdziałów przywołuje taką oto scenkę 
z dzieciństwa:

„Miałem cztery lata, gdy patrzyłem, jak moja mama po raz pierw-
szy ładuje ubrania do pralki. Był to dla niej wspaniały dzień. Wraz 
z ojcem odkładali przez wiele lat, aby móc pozwolić sobie na auto-
mat. Babcia, która została zaproszona na ceremonię inaugura-
cyjną, podgrzewała wodę na ognisku i prała ubrania ręcznie. Teraz 
chciała popatrzeć, jak elektryczność sobie z tym radzi. […] Dla niej 
był to prawdziwy cud. 

Dla mojej mamy i dla mnie również. […] Tamtego dnia moja mama 
powiedziała: Hansie, załadowaliśmy ubrania do pralki i automat 
zrobi swoje. A my możemy iść do biblioteki”.

Pamiętam ten dzień, jakby ta historia wydarzyła się 
wczoraj. Przyjechała siostra mamy i razem urucho-
miły białe ustrojstwo, które już miało wbudowaną 
wirówkę i potrafiło odjąć dłoniom mamy sporą część 
trudu. Był 1996 rok. Środek deszczowej jesieni. Nie 
miałem wówczas jeszcze Commodore ani żadnej 
innej elektroniki, ale pamiętam, że próbowałem 
zrozumieć, co te wszystkie magiczne pokrętła robią 
i dlaczego pralka potrafi utrzymać określoną tempe-
raturę. I po co są jej potrzebne te wszystkie dziwne 
programy, skoro mama ich przecież nie miała?

Dwa tygodnie po przeczytaniu powyższej historii 
– i nalepieniu na stronie, która ją zawiera jakiegoś 
tuzina kolorowych karteczek, symbolizujących chyba 

Nie miałem wówczas jesz-
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wszystkie kategorie uczuć, które da się przypisać fragmentowi książki, zna-
jomy dorzucił do pieca jeszcze swoje pięć groszy. Jego wiadomość można 
zawrzeć w dość zwięzłej puencie:

„Ileż często dziwnych rewolucji już się dokonało za naszego krót-
kiego życia?”.

Jestem ostatnią osobą, która wybiera i popiera retorykę otwierającą pyta-
nie: „Pamiętasz, jak za naszych czasów…?”. Uważam takie myślenie za szko-
dliwe i toksyczne, zresztą we wspomnianym „Factfulness” przeczytacie 
na ten temat cały rozdział. Nie mogłem jednak nie zgodzić się z Kubą, że 
w ciągu tych 30 lat widzieliśmy już kilka dość spektakularnych, globalnych 
zmian. Nie oceniając, czy były one dobre, czy złe, potrzebne czy zbędne 
– to na pewno zawdzięczamy im to, na jaki świat codziennie patrzymy.

Gdy się nad tym dłużej zastanowiłem i spróbowałem wypisać sobie 10 
faktów, które niewątpliwie trochę w tym świecie namieszały, to wyszła mi 
następująca lista:
1.  płyta DVD,
2. telefonia komórkowa,
3.  internet,
4. Kindle,
5. iPod (iTunes),
6. tanie linie lotnicze,
7.  iPhone,
8. płatności zbliżeniowe i mobilne,
9.  Apple Watch,
10. praca zdalna.

A gdzie pendrive, Tesla, wszystkie zawody związane z branżą IT (programo-
wanie), wszystkie zawody, których nie było jeszcze dekadę temu, roboty, 
asystenci głosowi, leki na choroby, które 10 lat temu były śmiertelne, cyfrowe 
i analogowe formy wyrażania siebie i cała reszta z wielkiego pudełka z napi-
sałem „Trzydziestolatek”? I nie, nie chcę się teraz z Tobą licytować na wiek.

Po prostu to naprawdę niesamowite, że te wszystkie zmiany są dzisiaj dla 
nas tak oczywiste, a ten fakt jest dla kogoś inspiracją do napisania tekstu. 
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I wiecie co? Dobrze jest sobie zrobić taką listę i na chwilę spróbować rozej-
rzeć się z jednym pytaniem z tyłu głowy: Czego z tych rzeczy/usług/miejsc/
możliwości nie było, jak mieliście, powiedzmy, 10 lat?

Przyszłe teraźniejszości
Bo widzicie, wtedy też mi się wydawało, że włączanie światła głosem to 
jakiś rubikon, który może przekroczymy jako ludzkość, gdy będę już star-
cem. Tymczasem już dziś od ładnych paru lat w ten sposób steruję miesz-
kaniem. Ktoś zapyta (i możliwe, że słusznie): A może to ono steruje Tobą? 
Możliwe. Tak czy owak, uważam, że spośród całego wachlarza rozmaitych 
kompetencji współczesnego człowieka jedna jest szalenie istotna i warto 
jej poświęcić – no właśnie – uwagę.

Chodzi mi o uważność. Nie chodzi jednak o zwracanie uwagi na każde 
słowo czy gest. Bardziej o to, aby nie bać się podejmować takiej refleksji 
o zmianie. Zderzać z samym sobą fakt, który zdążył nadpisać już inny fakt. 
Ograniczenia, które już nie są ograniczeniami, ale niekiedy mogą powodo-
wać inne. Te wszystkie przyszłe teraźniejszości to nasze życia. Ja wiodę już 
pewnie jakieś piąte lub szóste życie. Oczywiście to przenośnia, ale my się 
z tym światem wspólnie zmieniamy. Weźmy zdanie, którym Hans kończy 
wspomnienie z dzieciństwa:

„Dla mojej mamy i dla mnie również. […] Tamtego dnia moja mama 
powiedziała: Hansie, załadowaliśmy ubrania do pralki i automat 
zrobi swoje. A my możemy iść do biblioteki”.

Dzisiaj liczbę takich automatów multiplikujemy z roku na rok. Czy odzyskany 
czas inwestujemy w wyprawę do biblioteki? Być może tak, a być może szybko 
znajdujemy sobie inną stertę zadań, które przecież trzeba uporządkować. 
Potem automatyzujemy ich porządkowanie. I sięgamy po kolejne. Zamykamy 
drzwi, włączamy szybki program, a automat zrobi swoje, prawda?

To naprawdę niesamowite, że te wszystkie zmiany są dzisiaj 

dla nas tak oczywiste, a ten fakt jest dla kogoś inspiracją do 

napisania tekstu.

FELIETONYFELIETONY 216



A dlaczego cokolwiek ma wartość? Warto się na tym zastanowić 

Dlaczego bitcoin 
ma wartośćGRACJAN PIETRAS

Dlaczego bitcoin ma wartość  |  Adalbert Freeman
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S
Szybka wersja odpowiedzi brzmi: wartość ma to, co jest trudne do zdo-
bycia, trwałe i przydatne. Im trudniejsze do zdobycia, trwalsze i bardziej 
przydatne, tym bardziej wartościowe. Trudne do zdobycia jest z zasady 
to, co występuje w przyrodzie rzadko lub wiąże się z wysokim kosztem 
pozyskania. Dlatego wartość mają rzadkie metale, ale i oryginalne egzem-
plarze obrazów malarskich. Negatyw znanej fotografii będzie wart kro-
cie, a jej kopia zapisana w łatwym do zreplikowania formacie .jpg będzie 
bezwartościowa.  Trwałość oznacza odporność na zniszczenie i umożliwia 
przenoszenie wartości w przyszłość. Z tego między innymi powodu war-
tość ma złoto, które jest stabilne chemicznie i nie podlega korozji. Jest ono 
więc dobrym wyborem, gdy chcemy przechować wartość na długi czas. 
Tej funkcji nie spełnią łatwo psujące się towary jak np. żywność. Przydat-
ność należy natomiast rozumieć szeroko – od możliwości zastosowania 
w produkcji przemysłowej do zaspokojenia potrzeb duchowych. Przydatne 
są zatem ropa naftowa i gaz ziemny, ale także obrazy malarskie, utwory 
muzyczne czy nawet karty z piłkarzami Realu Madryt. 

Te zasady można zastosować do wszystkiego, co nas otacza. Również do 
pieniędzy, choć w nich ceni się jeszcze inne cechy. Pieniądze powinny być 
więc także trudne do sfałszowania, łatwe w transporcie i podzielne. Złoto 
sprawdzi się więc jako pieniądz, bo bardzo trudno je podrobić, ale rela-
tywnie łatwo można je dzielić, np. na monety o ustandaryzowanej wadze. 
Monety można transportować na odległość, choć w przypadku dużej ilości 
złota to zadanie nie jest ani łatwe, ani bezpieczne, co jest jedną z niewielu 
wad złota. Państwowy pieniądz jest łatwiejszy do podrobienia niż złoto, 
choć stosowane przez państwa zabezpieczenia stanowią dość skuteczną 
ochronę. Jest łatwo podzielny – w Polsce na przykład dzieli się na jednostki 
zwane złotymi i groszami. W wersji papierowej lub metalowej można trans-
portować go dość łatwo, choćby w kieszeni. W wersji elektronicznej można 
przemieścić go w krótkim czasie na duże odległości za pomocą sieci kom-
puterowych zaufanych instytucji (pośredników), jakimi są banki.   

Trudno jest jednak znaleźć w przyrodzie pie-
niądz idealny
Stosowane w przeszłości jako pieniądz kamienie lub koraliki nie prze-
trwały, ponieważ nie były dostatecznie trudne do zdobycia. Ktoś prędzej 
czy później znalazł sposób zwiększenia ich podaży, przywożąc duże ilości 
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z innych miejsc, co niezmiennie prowadziło do inflacji, a ostatecznie prak-
tycznie do całkowitej utraty siły nabywczej takich pieniędzy. Natomiast 
złoto występuje na Ziemi stosunkowo rzadko, a jego wydobywanie jest 
kosztowne, co powoduje, że zwiększenie podaży złota jest obiektywnie 
trudne. Dzięki temu złoto przetrwało do dziś jako bardzo dobry nośnik 
wartości w czasie. Nie można tego powiedzieć o pieniądzu państwowym. 
Wprawdzie niegdyś pieniądz państwowy był wymienialny na złoto. Pań-
stwo nie mogło więc go produkować, jeśli nie miało pokrycia w złocie, co 
skutecznie ograniczało podaż pieniądza. Tak długo, jak państwo trzymało 
się tej zasady (zwanej standardem złota), zjawisko inflacji nie pojawiało się. 
W praktyce władcy jednak często psuli pieniądz, zmniejszając ilość złota 
w monetach, co wywoływało inflację. W XX wieku państwa całkowicie 
odeszły od standardu złota. Kontrola nad ilością pieniądza państwowego 
pozostaje odtąd w rękach rządów, które niestety nie wahają się zwięk-
szać jego podaży (potocznie mówi się o „drukowaniu”), gdy mają za mało 
środków na sfinansowanie swoich zamiarów. Skutkiem jest – tak samo, jak 
w przypadku kamieni i koralików — utrata siły nabywczej.  
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I teraz dochodzimy do bitcoina – pieniądza tak 
bliskiego ideałowi, jak żaden inny
Bitcoin został zaprojektowany w sposób, który ma rozwiązać wszystkie 
bolączki, z jakimi w historii ludzkości borykały się rozmaite rodzaje pieniądza. 

Bitcoin jest więc trudny do zdobycia, trwały i przydatny, a ponadto nie-
możliwy do podrobienia, podzielny na 100 milionów części oraz łatwy do 
przesłania w dowolne miejsce na Ziemi bez pośrednika i niewielkim kosz-
tem, a nawet praktycznie za darmo. 

Bitcoin jest trudny do zdobycia przede wszystkim dlatego, że jego wypro-
dukowanie wiąże się z relatywnie dużym wydatkiem energii. Kopanie bitco-
ina – podobnie jak wydobywanie złota – jest kosztowne, co samo w sobie 
ogranicza jego podaż. To jednak nie wszystko. Nawet bowiem dysponowanie 
nieograniczonymi zasobami energii nie zwiększy liczby dostępnych bitco-
inów. Jego podaż została zaplanowana w czasie i zaprogramowana w kodzie 
oprogramowania. Bitcoin powstaje więc w z góry zaplanowanych odstępach 
(obecnie co 10 min powstaje 6,25 bitcoina). I jakby tego było mało, wszyst-
kich bitcoinów, jakie kiedykolwiek zostaną wydobyte, będzie 21 milionów, 
i ani jednego więcej. Nikt, żaden rząd któregokolwiek z państw, żadna 
korporacja ani żaden multimilioner nie może zwiększyć liczby dostępnych 
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na rynku monet ponad to, co zostało z góry zaprogramowane. W przeci-
wieństwie więc do kamieni, koralików czy dolarów amerykańskich bitcoina 
nie można zdewaluować poprzez zwiększenie podaży. 

Bitcoin jest trwały, bo nie da się go usunąć ani wyłączyć. Każdy nowo 
utworzony bitcoin i wszystkie przeprowadzone w sieci Bitcoina transakcje 
zostają trwale zapisane w łańcuchu tworzonych kolejno bloków danych 
(blockchain). Każdy nowy blok połączony jest z poprzednim w nieodwra-
calny i matematycznie zależny sposób, zaś cały łańcuch zapisywany jest na 
wszystkich urządzeniach w sieci. Usunięcie lub przerobienie stworzonego 
bloku jest w praktyce niemożliwe. Sieć chroni jej ogromna i ciągle rosnąca 
moc obliczeniowa oraz oparty na kryptografii algorytm.

Przydatności bitcoina nie sposób rozsądnie kwestionować. Po pierwsze, 
w ciągu 12 lat istnienia okazał się fenomenalnym aktywem inwestycyjnym. 
I choć jest krytykowany za dużą zmienność w krótkich okresach, powiększe-
nie wartości rynkowej od ułamkowych części centa do kilkudziesięciu tysięcy 
dolarów amerykańskich w ciągu dekady pozostaje bez precedensu. Zaś 
sama zmienność kursu bitcoina maleje wraz ze wzrostem jego kapitalizacji. 
Po drugie, bitcoin może służyć i służy do płatności. Do niedawna dotyczyło 
to pojedynczych firm oraz rosnącej grupy entuzjastów. Od września 2021 r. 
bitcoin jest jednak oficjalną walutą państwa Salwador, co oznacza, że można 
nim płacić nie tylko za kawę w Starbucksie i McDonaldzie, ale praktycznie 
za wszystko. W ciągu pierwszych trzech tygodni od ustanowienia bitcoina 
walutą państwa ponad 2 mln obywateli Salwadoru zaczęło używać portfela 
Chivo, który umożliwia natychmiastowe i praktycznie darmowe płatności 
bitcoinem. Chivo ma w tym momencie więcej użytkowników niż którykol-
wiek z działających w Salwadorze banków. Po trzecie, również we wrześniu 
2021 roku, Twitter ogłosił funkcję tzw. tipów (napiwków), działającą dzięki 
integracji kont użytkowników z aplikacją Strike. Strike umożliwia płatności 
walutami tradycyjnymi (sic!) za pośrednictwem sieci Bitcoina. Cel jest taki, 
aby użytkownicy Twittera mogli płacić sobie nawzajem bez jakichkolwiek 
barier geograficznych i bez udziału banków. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że to dopiero początek 
Możliwość dokonywania płatności na odległość bez udziału jakichkolwiek 
pośredników jest właściwością rewolucyjną. Warto uzmysłowić sobie, że 
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żaden inny pieniądz w historii ludzkości nie 
zapewniał takiej funkcjonalności. 

Państwowy pieniądz elektroniczny można 
oczywiście wysłać do wielu państw przele-
wem bankowym. Można także skorzystać 
z usług przekazu pieniężnego oferowanych 
przez poczty lub prywatne firmy, takie jak 
Western Union. Na upartego pieniądze 
papierowe można wysłać również w kopercie 
pocztą lub z pomocą firmy kurierskiej. Jed-
nak w każdym takim przypadku powierzamy 
środki pośrednikowi, któremu musimy zaufać. 
Zwykle płacimy pośrednikowi wynagrodze-
nie oraz podlegamy narzucanym przez niego 
ograniczeniom, takim jak godziny pracy, 
limity przelewów, limity geograficzne itp. 
Ponosimy także ryzyko jego upadłości. 

Ponieważ sieć Bitcoina jest otwarta i jest de 
facto protokołem internetowym – dostępny 
jest on wszędzie tam, gdzie mamy dostęp 
do internetu, dokonanie płatności polega na 
opublikowaniu w sieci informacji o jej doko-
naniu. Wymaga posiadania prostej aplikacji, 
zwanej portfelem, która umożliwia wska-
zanie adresu (publicznego klucza) odbiorcy 
przelewu i zatwierdzenie takiej operacji 
własnym kluczem prywatnym. Portfele są 
powszechnie dostępne, w tym w wersjach 
darmowych. Ponieważ mamy do czynienia 

FELIETONYFELIETONY 222



z oprogramowaniem otwartym, teoretycznie każdy może zweryfikować 
istniejące portfele lub nawet stworzyć sobie własny portfel. Poprawność 
operacji weryfikowana jest przez samoregulującą się sieć i nie wymaga 
udziału żadnego pośrednika. 

Zastosowanie kryptografii czyni sfałszowanie bitcoina w praktyce nie-
możliwym. Nie jest możliwe ani stworzenie nowych bitcoinów w sposób 
sprzeczny z zasadami sieci czy poza nią, ani wydatkowanie dwa razy tego 
samego bitcoina. Odporność na falsyfikację gwarantuje technologia kryp-

tograficzna wykorzystująca protokół szyfrujący SHA-
256. Ta sama technologia chroni prywatne portfele 
bitcoina przed kradzieżą. Zapewnia ona poziom bez-
pieczeństwa, którego inne rodzaje pieniądza – włącz-
nie z pieniądzem państwowym – mogą zazdrościć. 

Bitcoin jest również oczywiście podzielny. Składa 
się ze 100 milionów równych części zwanych satoshi 
(od pseudonimu Satoshiego Nakamoto – prawdopo-
dobnego twórcy sieci i autora białej księgi bitcoina). 
Jeden satoshi równy jest zatem 0,00000001 bitcoina 
(osiem miejsc po przecinku). 

Idealizm bitcoina
O bitcoinie pisze się często, nie da się mu jednak 
pozazdrościć dobrej prasy. Łatwo dowiedzieć się, 
że jest piramidą finansową, narzędziem oszustów, 
naciągaczy i narkotykowych dealerów, do tego poże-
raczem energii odpowiedzialnym za ślad węglowy, 
przyczyną samobójstw zadłużonych inwestorów 
czy w najlepszym razie cyfrową utopią i zabawką 
do spekulacji dla „bogatych mężczyzn” będących 
– rzecz jasna – „libertariańskimi hiperkapitalistami”. 

Wroga bitcoinowi narracja – dominująca w mainstreamowych mediach 
– wynika jednak z niewiedzy. Z niezrozumienia idei, jakie stoją za bitco-
inem oraz braku świadomości, że mamy do czynienia z rewolucją, która 
jest już nieuchronna. Oczywiście bitcoin bywa narzędziem w rękach 
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przestępców, ale raczej nie częściej niż dolar amerykański czy euro. Sieć 
Bitcoina, jak każda sieć komputerowa, potrzebuje energii, by działać. 
W zamian jednak oferuje zdecentralizowany system pieniężny umożliwia-
jący rozliczenia bez granic i bez pośredników dostępny dla każdego i po 
kosztach funkcjonowania sieci. I choć przyświecają mu idealistyczne cele, 
nie jest żadną cyfrową utopią. Jest raczej twardą cyfrową rzeczywistością 
ugruntowaną w odpornej na korupcję matematyce. Można zżymać się, że 
bywa zabawką „libertariańskich hiperkapitalistów”, ale trudno nie dostrzec, 
jak jest popularny wśród mniej zasobnych społeczeństw, które widzą 
w nim siłę wyrównującą szanse i gwaranta tego, że konkurencja odbywać 
się będzie na zasadach fair play. 

Warto więc powiedzieć – zwłaszcza tym, którzy słyszą o Bitcoinie tylko złe 
rzeczy – że istnieje druga strona medalu. Bitcoin jest genialnym wynalaz-
kiem, który zmierza do rozwiązania zarówno odwiecznych, jak i współcze-
snych problemów pieniądza. Symbolizuje ideał, do którego warto dążyć.

Autor jest adwokatemw kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
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Jeden z najlepszych seriali dostępnych na Netfliksie powrócił 
niedawno z kolejnym, trzecim już sezonem. „Sex Education” to pozycja 
obowiązkowa dla każdego. 

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Sex Education – Sezon 3 |  Jan Urbanowicz

Sex Education – Sezon 3

Ocena iMagazine
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W zeszłym roku do jednego z numerów iMagazine spisałem moje wraże-
nia po dwóch pierwszych sezonach tego serialu. Obejrzałem go z lekkim 
poślizgiem, bo kilkanaście tygodni po emisji drugiego sezonu. Byłem 
jednak pod wielkim wrażeniem tego, jak twórcy podchodzą do kwestii 
tytułowego wychowania seksualnego młodzieży oraz jak wszystko jest 
w tej produkcji przedstawione. Teraz, po emisji sezonu nr 3, mój zachwyt 
jest jeszcze większy, gdyż to według mnie najlepsza część całej serii.

Podobnie jak wcześniej, akcja trzeciego sezonu rozpoczyna się nie-
długo po zakończeniu poprzedniego. Mamy więc ciągłość fabularną. 
Wydarzenia, które już oglądaliśmy, mają bezpośredni wpływ na to, co 
będziemy oglądali w kolejnych ośmiu odcinkach.

Tym razem do szkoły głównych bohaterów przybywa nowa dyrek-
torka, która ma swój plan na to, co będzie się działo w murach szkoły. 
Każdy z naszych bohaterów ma przed sobą nowe wyzwana, z którymi 
będzie musiał się zmierzyć, a to – jak można się domyślić po seansach 
poprzednich sezonów – może zapowiadać niemałą zabawę. 

Moim zdaniem jest to nie tylko najlepszy sezon ze wszystkich, ale 
i najbardziej dojrzały. Postacie są tu znakomicie rozpisane i widać, jak 
poprzednie wydarzenia miały wpływ na ich życie, decyzje i przyszłe 
wybory. Choć w dalszym ciągu możemy tu zaobserwować wiele sytuacji 
komicznych, to jest to również sezon poważniejszy. Wciąż nie zabraknie 
nam uśmiechów na twarzach, jednak zdecydowanie czuć, że bohatero-
wie nie są już zwykłymi nastolatkami, a ludźmi coraz mocniej wchodzą-
cymi w dorosłość, więc i życiowych dramatów musi być tu nieco więcej. 

Niezmiennie uważam, że najlepszą postacią całego serialu jest Eric, 
którego gra fenomenalny Ncuti Gatwa, a w trzecim sezonie ta postać 
dostaje bardzo silny głos. Mam nadzieję, że aktor zostanie w końcu 
doceniony w sezonie nagrodą, bo w pełni na to zasługuje.

Podsumowując, jeżeli jeszcze nie widzieliście nowej odsłony „Sex Edu-
cation”, to koniecznie należy to nadrobić. Zanim włączyłem pierwszy 
odcinek, myślałem, że chwilę mi zajmie obejrzenie całego sezonu. Nic 
bardziej mylnego. Skończyłem go w jeden dzień. Niech to będzie dla 
wszystkich wystarczającą rekomendacją.
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Co prawda podczas pisania tego tekstu drugi sezon serialu jeszcze się 
nie zakończył, ale już można powiedzieć, że jest znakomity.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Ted Lasso – sezon 2  |  Jan Urbanowicz

Ted Lasso – sezon 2
Ocena iMagazine
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„Ted Lasso” to zdecydowanie największy sukces platformy AppleTV+. 
Tak, większy niż inne tytułu tam dostępne, które to miały być nośnymi 
pozycjami całego streamingowego przedsięwzięcia od Apple. Pierwszy 
sezon idealnie wstrzelił się w sam środek sytuacji pandemicznej. Opo-
wieść o pogodnym i optymistycznie nastawionym do życia trenerze 
piłki nożnej była dokładnie tym, czego ludzie potrzebowali. Potężnym 
zastrzykiem dobrej energii w czasach, kiedy wielu wszystko wydawało 
się już beznadziejne, a wszyscy byliśmy przekonani, że już nigdy nic nie 
będzie takie samo, jak wcześniej.

Nie będzie wyolbrzymieniem stwierdzenie, że ten serial przywrócił 
wielu osobom nadzieję, że jednak wiele rzeczy może się poprawić 
i jeszcze wszystko będzie dobrze. To chyba między innymi dlatego na 
powrót żadnego serialu nie czekałem w tym roku równie mocno, co na 
„Teda Lasso”. Co tydzień w piątek nie mogę się doczekać, kiedy odpalę 
moje AppleTV+ i włączę kolejny odcinek. Najlepsze jest to, że każdy 
kolejny czymś mnie zaskakuje i to w momencie, w którym myślałem, 
że już nic nowego w tej formule nie zobaczę. A tu proszę, np. w poło-
wie sierpnia mieliśmy odcinek świąteczny. I był on lepszy od zdecy-
dowanej większości odcinków świątecznych wszystkich innych seriali, 
które pokazywały się w grudniu. Wspaniałość! 

Drugi sezon serialu od Apple jest inny od pierwszego. Nie jest lepszy 
ani gorszy. Jest po prostu inny. Na pewno dojrzalszy, poruszający głę-
biej tematy ludzkich relacji, psychologii czy przynależności do spo-
łeczności. Jednak to, co jest w tym wszystkim pięknego, to fakt, że robi 
to wciąż z gracją, uśmiechem i czułością, jaką mogliśmy zaobserwować 
w sezonie pierwszym. „Ted Lasso” wciąż jest jak kocyk, którym chcemy 
się otulić, jak tylko poczujemy się gorzej lub kiedy nawet lekki chłód 
dotknie naszego karku.

Nie mogę powiedzieć, jak skończył się drugi sezon serialu i jakie 
pozostawił we mnie ostateczne wrażenie, ponieważ jego emisja wciąż 
trwa. Wiem jednak, że jeśli musimy coś w tym roku zrobić, to naszym 
obowiązkiem jest obejrzeć „Teda Lasso”. Ten serial jest jak oddychanie 
– jak już raz weźmiesz oddech, to nie możesz później bez tego żyć.
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Premiery streamingowe 
październik 2021JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe październik 2021  |  Jan Urbanowicz

Inwazja 
Serial o inwazji obcej cywilizacji na Ziemię. Akcja 
skupia się na piątce zwykłych ludzi, przez których 
oczy możemy obserwować wydarzenia, które niesie 
ze sobą przybycie obcych. Jedna z najbardziej 
wyczekiwanych produkcji od AppleTV+, w której 
główną rolę gra Sam Neil.

Premiera: 22.10     

Sukcesja – Sezon 3
Trzeci sezon serialu „Sukcesja” od HBO to jedna 
z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. 
Jest to serial o władzy, polityce, pieniądzach i walce 
o wpływy. Poznajemy tu historię amerykańskiej 
rodziny kontrolującej jedną z największych 
korporacji mediowych na świecie, wewnątrz której 
trwa nieustająca walka o tytułową sukcesję.

Premiera: 18.10               
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Być jak James Bond 
1 października odbędzie się premiera 25. filmu 
o przygodach Jamesa Bonda „Nie czas umierać”. 
Film, który swoją premierę miał mieć ponad 
półtora roku temu, w końcu zawita do kin i będzie 
ostatnią przygodą z tym bohaterem w wykonaniu 
Daniela Craiga. Z tej okazji warto obejrzeć 
minidokument właśnie o wcielaniu się tego aktora 
w agenta 007.

Premiera: 01.10     

Winni
Operator dyspozytorni numeru alarmowego, 
Joe Baylor (Gyllenhaal), próbuje uratować 
dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, 
że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym 
wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest 
zmierzenie się z prawdą. Reżyseruje Antoine 
Fuqua („Dzień próby”), a za scenariusz 
odpowiedzialny jest Nic Pizzolatto, twórca serialu 
„Detektyw” od HBO.

Premiera: 01.10             
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Żyjemy w naprawdę przedziwnych czasach. Niby nic się nie zmieniło, 
a jednak zmieniło się wiele. Powoli dochodzimy do momentu, w którym 
odnieść można wrażenie, że świat nie ma nam za wiele nowego do 
zaoferowania. Owszem, powstają nowe rzeczy, powstają nowe telefony, 
powstaje też wreszcie nowa muzyka.

Nowe versus stare  |  Maciej Szamowski

Nowe versus stare
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Gdy jednak przyjdzie co do czego, to najchętniej sięgamy po rzeczy 
i sytuacje, które już dobrze znamy. Pomyślałem o tym po raz kolejny, 
gdy zacząłem obserwować kampanię promocyjną najnowszą reedycję 
płyty „Black Album” zespołu Metallica.

Elton John, Miley Cyrus – wszyscy grają teraz covery Metalliki, wszy-
scy zachwycają się, jak świetną płytę Metallice udało się nagrać 30 lat 
temu. Z tej okazji powstały dwa wydania „The Metallica Blacklist” 

– albumu, gdzie inni artyści interpretują kla-
syczne utwory z oryginalnego albumu. Tu muszę 
przyznać, że trafić możemy na naprawdę niesa-
mowite perełki i nawet mnie to jakoś nie dener-
wuje ani nie mierzi.

Drugim jest klasyczny remaster albumu sprzed 
30 lat, tym razem z dopiskiem 2021. Zacząłem tak 
sobie myśleć, czy my naprawdę nie oczekujemy 
niczego więcej? Czy naprawdę ludzkości wystar-
czy, że do czegoś, co znamy sprzed lat, dodamy 
dopisek „mix”, „remaster” i kolejną aktualną datę?

Szczerze – mnie to nie wystarczy, rozumiem, że 
panowie z Metalliki mają już swoje lata, ale na 
wydawanie 300 nowych wersji miksów, remaste-
rów jeszcze przyjdzie czas. Tak mi się wydaje i tak 
to coraz mocniej zaczynam czuć.

Przykre jest to o tyle, że ten „nowy” album dostał potężne wsparcie 
marketingowe – promocja jest olbrzymia, od late night shows, po 
audycje radiowe, specjalne wideo na YouTube itd., a sprawa dotyczy 
starej płyty, którą wszyscy znamy od deski do deski i szczerze, nic, 
absolutnie nic Was tam nie zaskoczy.

Zadajmy sobie pytanie: czy tak to powinno wyglądać i czy nie przy-
szedł czas, by kolejnego remastera naszej ulubionej kapeli czy 
naszego ulubionego wykonawcy po prostu nie słuchać, a tym bardziej 
nie kupować?

Szczerze – mnie to nie 

wystarczy, rozumiem, że 

panowie z Metalliki mają 

już swoje lata, ale na wyda-

wanie 300 nowych wersji 

miksów, remasterów jesz-

cze przyjdzie czas. Tak mi 

się wydaje i tak to coraz 

mocniej zaczynam czuć.
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Mówię to tak stanowczo, ponieważ myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy 
głodni nowych doznań, nowych pomysłów, po prostu czegoś świe-
żego. Ludzkość stać na innowacyjność, a opłacenie rachunków za prąd 
w przypadku artysty nie powinno być taryfą ulgową, zwalniającą z kre-
atywności na rzecz odcinania kuponów. 

Pisząc te słowa, wracam do słuchania genialnego zbioru zróżnicowanych 
coverów na „The Metallica Blacklist”, myśląc przy tym, że wystarczyło 
wydać ten album, by uczcić 30-lecie „Black Album”. I owszem, „Black 
Album” zmienił świat muzyczny na zawsze, ale jego kolejny remaster 
tego nie robi. I nigdy nie zrobi.
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Do zobaczenia 
na YouTube

S U B S K RY B UJ

https://www.youtube.com/user/imagazinepl
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Skład:
• 1 kg jabłek dość 

kwaśnych
• 1/2 szklanki cukru 
• 1/2 łyżeczki cyna-

monu (można 
dodać również 
trochę imbiru, kar-
damonu lub gałki 
muszkatołowej 
według uznania)

• 1/4 łyżeczki 
do kawy soli 
niejodowanej

• sok z jednej niezbyt 
dużej cytryny do 
pokropienia jabłek

Jabłka myjemy, obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kro-
imy w drobną kostkę i skrapiamy sokiem z cytryny. Pokrojone 
jabłka przekładamy do garnka i gotujemy na małym ogniu 
przez 1–1,5 godz., żeby jabłka delikatnie się rozpadły. Po tym 
czasie jabłka blendujemy i dodajemy do nich cynamon, sól 
i cukier. Całość gotujemy na bardzo małym ogniu przez ok. 
3–4 godz., w zależności od soczystości jabłek, jakich użyliśmy. 
Jabłka muszą mieć zwartą strukturę i maślaną konsystencję. 
Gorące przekładamy do wyparzonych, gorących słoików. Sło-
iki dokładnie zakręcamy i przewracamy do góry dnem, żeby 
dobrze się zamknęły.
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