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Loewe bild i
Nowa linia telewizorów Loewe bild i zachwyca fantastycznymi ekranami OLED 4K najnowszej generacji.
W połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami, wydajnym procesorem i nowym oprogramowaniem,
modele z serii bild i zapewniają doskonałe wrażenia podczas oglądania filmów, seriali, wydarzeń sportowych
i rozgrywek komputerowych. Wszystko dzięki zgodności z najnowszymi standardami audio i wideo, takimi
jak Dolby Vistion czy Dolby Atmos. Jak można oczekiwać od Loewe, jeszcze przed wysyłką z fabryki każde
urządzenie jest indywidualnie kalibrowane i optymalizowane pod kątem doskonałej przyjemności oglądania.
Niemiecka inżynieria z pasją i dbałością o szczegóły – dla fascynujących chwil z telewizją.

Loewe klang bar i
Aby wrażenia dźwiękowe szły w parze z tymi wizualnymi, dla
telewizorów z serii bild i został zaprojektowany specjalny

soundbar klang bar i. Ta wyposażona w 8 przetworników
konstrukcja z łatwością odwzorowuje niesamowitą dynamikę
brzmienia muzyki i filmowych ścieżek audio. Urządzenie
znakomicie integruje się z obudową telewizora, podkreślając
jednocześnie jego stylowy design.

Salony firmowe LOEWE:

www.tophifi.pl

Autoryzowani dealerzy LOEWE:
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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:
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To nie tak miało być. Miał być normalny, marcowy numer, z masą ciekawych tekstów…
Tymczasem 24 lutego obudziliśmy się w zupełnie innym świecie. Logika
mówiła, że to jakaś alternatywna rzeczywistość, tylko że to nie był fake. To
było naprawdę.
Putinowska Rosja najechała Ukrainę w imię urojonych powodów.
Kraj, który od 30 lat układał sobie swoją państwowość niezależnie od „wielkiego brata”, który w pokojowy sposób, w imię gwarancji bezpieczeństwa, dobrowolnie rozbroił się, licząc na spokój
i umożliwienie mu obrania własnej drogi. Obyś żył w ciekawych
czasach, to chińskie przysłowie, które niestety sprawdza się
w ponury sposób właśnie teraz, tuż za naszą wschodnią granicą.
Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić ramówkę wydania i choć
w ten sposób, na miarę naszych ograniczonych możliwości, wesprzeć Ukrainę. Prócz naszych standardowych działów, chcemy
pokazać Wam, jak piękna jest Ukraina, nie tylko w obiektywie
Tomka Szykulskiego. Publikujemy archiwalny, ale jakże aktualny artykuł Krystiana Kozerawskiego, naczelnego MyApple.pl,
o znanym, ukraińskim deweloperze MacPaw. Krzysiek Młynarski,
w krótkich, żołnierskich słowach, opowiada o cyberbezpieczeństwie w kontekście ostatnich wydarzeń, a Napoleon Bryl tłumaczy, co to jest protokół „Charlie-CRP”. Mamy dla Was też wyjątkowy tekst
o tym, jak analizuje się ruchy wojsk putinowskiego okupanta.
Pamiętajcie, że zawsze możemy pomóc. Serce rośnie, jak obserwuje się
social media i wszelkie informacje o zbiórkach i innych oddolnych inicjatywach ludzi, którzy chcą pomóc Ukraińcom. Chcecie pomóc? Na pewno
coś w prosty sposób znajdziecie w swojej okolicy.
Ja ze swojej strony chciałem polecić inicjatywę fundacji Nagle Sami, która
uruchomiła specjalną linię telefonicznego wsparcia dla Ukraińców 		
– 800 108 108. Przekazujcie ten numer dalej.

Слава Україні!					

		

Dominik Łada

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

DENON HOME SOUND BAR 550
Wciągający dźwięk 3D w domowym kinie, stworzony przez
lidera w dziedzinie audio. Wyrafinowane przetwarzanie Dolby
Atmos i DTS:X sprawia, że każdy film i program TV odbierasz
jak największe wydarzenie na żywo.

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

Zaawansowany soundbar kina domowego klasy Premium
z technologią Heos Built-in. Zanurz się w dźwięku wysokiej
jakości dostarczanym przez ekspertów branży audio.

Doda głębi dźwięku bez względu na to, co oglądasz lub słuchasz,
a dekodowanie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS zapewnia
wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

DHT-S416

DHT-S316

Będzie Twoim faworytem, jeśli szukasz soundbara do
strumieniowania Google Chromecast, który zapewnia
również krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny.

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HDMI ARC,
Bluetooth oraz Dolby Digital i DTS. Dzięki Denon Dialogue
Enhancer nie umknie Ci żadne słowo dialogu z ulubionego
programu TV lub filmu.

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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Nie idź na kompromis
w kwestii dźwięku.
Rodzina słuchawek CX True Wireless
Niezależnie od tego, czy wybierzesz CX True Wireless
czy CX Plus True Wireless z aktywną redukcją szumów,
zapewnisz swoim uszom doskonałe wrażenia odsłuchowe
z maksymalnym komfortem, gdziekolwiek jesteś.
Po prostu wybierz model, który odpowiada Ci najbardziej.
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Aktualizacja macOS
Monterey do wersji 12.2.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS i iPadOS
do wersji 15.3.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do
wersji 8.4.1
Czytaj dalej....
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Nowy panel ustawień
Universal Control
Czytaj dalej....

Aktualizacja do macOS Big
Sur i Catalina
Czytaj dalej....

Nowe kolory HomePodów
mini i AirPods Max 2
Czytaj dalej....
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Ukraiński rząd prosi Apple
o odcięcie Rosji od usług
Czytaj dalej....

iOS 15.4 rozwiązuje
poważny problem z pękiem
kluczy iCloud
Czytaj dalej....

Oświadczenie Apple dot.
napadu na sklep
w Amsterdamie
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

16

Deco X50 - nowy system WiFi mesh
w standardzie WiFi 6 od TP-Link
Zanikający sygnał sieci bezprzewodowej i zbyt długie buforowanie
bywają niezwykle irytujące. Problemy związane z martwymi strefami
WiFi często pojawiają się w wielopiętrowych domach czy dużych mieszkaniach. Prostym rozwiązaniem może być najnowszy w portfolio TP-Link
system mesh z obsługą technologii WiFi 6 – Deco X50. Jeśli sieć WiFi nie
dociera do niektórych pomieszczeń lub jest za słaba, żeby sprawnie transmitować dane, zakup Deco będzie doskonałym pomysłem.
Model X50, tak jak inne urządzenia z rodziny Deco, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu.
Wystarczy połączyć bezprzewodowo minimum dwa współpracujące ze
sobą urządzenia Deco, by stworzyć jednolitą sieć WiFi o wysokiej przepustowości na terenie całego domu. Deco X50 wyposażone jest w zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, które na bieżąco analizują
zachowania użytkowników, ilość i standard WiFi podłączonych urządzeń
klienckich i uczą się środowiska sieciowego, w celu zapewnienia optymalnej ścieżki transmisji danych w każdym momencie.

AKTUALNOŚCI
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Z kolei implementacja protokołów roamingowych 802.11k/v/r gwarantuje, że podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet
użytkownika płynnie przełączy się pomiędzy jednostkami Deco, bez
przerywania transferu.
Deco X50 pracuje w standardzie WiFi 6 i oferuje prędkości transmisji bezprzewodowej sięgające łącznie aż do 3000 Mb/s w dwóch pasmach: do
2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

W najnowszym meshu od TP-Link zastosowano szereg technologii wspomagających pracę WiFi, takich jak wsparcie dla kanału o szerokości
160 MHz, OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje
zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej
liczby urządzeń w tym samym czasie. Z kolei technologia Beamforming
oraz kolorowanie BSS pozwalają na znaczne zwiększenie zasięgu i redukcję zakłóceń generowanych przez sieci bezprzewodowe w sąsiedztwie, co
przekłada się na większą stabilności połączeń WiFi.

AKTUALNOŚCI
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Dzięki aż trzem gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu Deco X50
umożliwia również budowę szybkiej sieci przewodowej. To rozwiązanie pozwoli
łatwo przyłączyć do naszej sieci urządzenia nie wyposażone w kartę sieciową
WiFi, takie jak komputery stacjonarne, smart TV czy też konsole do gier.
Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa
TP-Link HomeShield, w skład której wchodzi m.in. ochrona sieci oraz podłączonych urządzeń IoT, rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej oraz
mechanizm QoS.
Konfiguracja i zarządzanie Deco X50 są banalnie proste. Wystarczy wyjąć
urządzenie Deco z pudełka, zainstalować na smartfonie dedykowaną aplikację w języku polskim i zastosować się do wyświetlanych wskazówek. Resztą
zajmie się aplikacja Deco. System może być także zarządzany za pomocą
Amazon Alexa.
Nowy model został objęty trzyletnią gwarancją producenta. Cena za komplet dwóch jednostek Deco X50 to ok. 1100zł, natomiast zestaw trzech urządzeń kosztuje ok. 1600zł.
Więcej informacji na temat Deco X50 dostępnych jest na stronie

internetowej.
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iPhone stanie się wkrótce
terminalem płatniczym
Czytaj dalej....

Dwa, nowe zagrożenia dla
iPhone’a i Maca
Czytaj dalej....

Zmiany w Apple Music
Czytaj dalej....
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HBO MAX od 8 marca w Polsce – cena, lista filmów w 4K,
dostępność aplikacji, koniec HBO GO
Czytaj dalej....

Solus Advanced Material
pomoże Samsungowi
w produkcji ekranów dla
Apple
Czytaj dalej....
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Gurman: nowy, większy
iMac to iMac Pro
Czytaj dalej....

Samsung Galaxy Tab S8
Ultra, Tab S8+ i Tab S8
zaprezentowany
Czytaj dalej....

iPhone 14 Pro z 8 GB RAM?
Czytaj dalej....
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JBL Wave 200 TWS

to prawdziwie bezprzewodowe
słuchawki dokanałowe
Głęboki bas i mnóstwo dobrej zabawy? Sesja ćwiczeń wzbogacona
o brzmienie, które się uwielbia? To idealne wyzwania dla prawdziwie
bezprzewodowych słuchawek JBL Wave 200 TWS. Oferują potężne, głębokie brzmienie basu i pełną swobodę nawet przez 20 godzin. Wystarczy dotknąć słuchawki, aby zarządzać połączeniami i muzyką, a także
skorzystać z asystenta głosowego. Natomiast dzięki połączeniu Dual
Connect możesz używać jednej ze słuchawek, aby zaoszczędzić akumulator. Słuchawki JBL Wave 200 TWS są ultralekkie i wygodne dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz zawsze gotowe do użycia.
Muzyka brzmi lepiej z JBL Deep Bass. Każdy dzień, a nawet sesje ćwiczeń
stają się przyjemniejsze, dzięki głębokiemu basowi dostarczanemu przez
8-milimetrowe przetworniki. Słuchawki JBL Wave 200 TWS dotrzymają
kroku aktywnym zapewniając do 5 godzin odtwarzania w słuchawkach
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oraz 15 godzin zapasu w etui ładującym.
Łącznie to nawet 20 godzin odtwarzania!
Teraz można odbierać połączenia lub słuchać muzyki za pomocą jednej lub obu
słuchawek, korzystając z technologii Dual
Connect. Wybierając jedną ze słuchawek, drugą można zostawić w etui, aby
oszczędzać akumulator. Połączeniami
i asystentem głosowym można sterować
za pomocą dotyku z poziomu słuchawek,
pozostając w kontakcie ze światem.
Ergonomiczny kształt JBL Wave 200
TWS sprawia, że delikatnie i komfortowo
mieszczą się w uszach oraz umożliwiają
wygodne słuchanie przez wiele godzin.
W zestawie znajdują się końcówki
w 3 rozmiarach, które doskonale izolują
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hałas, zapewniając komfort dopasowania
oraz wyraziste brzmienie.
Czas poćwiczyć? Dzięki klasie ochrony
IPX2 słuchawki są odporne na lekkie
upadki i odrobinę potu oraz zawsze
dotrzymają kroku w czasie treningu.
Doskonale sprawdzą się też w czasie
relaksu. Zawsze są gotowe do działania.
Dodatkowo ich kieszonkowy rozmiar
pozwala zabrać je ze sobą wszędzie.
Dyskretne i lekkie JBL Wave 200 TWS
z łatwością mieszczą się w kieszeni
– z etui i bez. Różnorodność kolorystyki
pozwala wybrać model najlepiej dopasowany do stylu użytkownika.
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Wyciekł plan Intela na
bardziej wydajny układ, który
miał pokonać Apple M1
Czytaj dalej....

Produkcja headsetu
od Apple ruszy we
wrześniu?
Czytaj dalej....

Apple dywersyfikuje łańcuch
dostaw modemów 5G
Czytaj dalej....
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MacBook z 20-calowym,
składanym ekranem?
Czytaj dalej....

Chrome OS Flex dla starych
Maców i PC-tów
Czytaj dalej....

Czego możemy się
spodziewać po procesorze
Apple M2?
Czytaj dalej....
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Creative Live! Cam Sync 1080p V2

Kamera z inteligentnymi funkcjami „VoiceDetect” i „NoiseClean”
Creative Technology wprowadza do sprzedaży nową kamerę internetową Creative Live! Cam Sync 1080p V2. Kamera Creative została
specjalnie zaprojektowana by spełnić oczekiwania osób pracujących
zdalnie, uczących się w domu jak i początkujących streamerów, którym
zależy na dobrym obrazie i dobrej komunikacji. Kamera jest wyposażona w szerokokątny i jasny obiektyw Full HD o polu widzenia 77 stopni.
Dla zapewnienia wysokiej jakości, krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu dwa wielokierunkowe mikrofon typu
MEMS, które zintegrował z autorskim, inteligentnym oprogramowaniem
SmartComms.
Creative Cam Sync 1080p V2 jest kompatybilna z systemami zgodnymi
z certyfikatami UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A.
Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania
dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB
na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz
Full HD, którego rozdzielczość to nawet 1080P dla 30 klatek. Kamera jest
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wyposażona w klips montażowy, który
zapewnia użytkownikom większą elastyczność w znalezieniu najlepszego kąta
widzenia. Dodatkowo w klipsie znajduje
się gwint, do którego możemy podłączyć
większość standardowych statywów.
Dzięki najnowszemu zestawowi oprogramowania SmartComms zestaw Live! Cam
Sync 1080p V2 oferuje inteligentniejszy
i łatwiejszy sposób komunikacji online.
Zupełnie nowa funkcja VoiceDetect
umożliwia użytkownikom swobodne
mówienie bez zakłóceń, ponieważ
mikrofon automatycznie włącza się
lub wyłącza w oparciu o technologię
wykrywania głosu. Funkcja NoiseClean-out ma za zadanie redukcję niepożądanych szumów statycznych w tle podczas
połączeń wideo. Wszystkie te funkcje
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są dostępne w najnowszej aplikacji Creative, którą można pobrać na
dowolną platformę z systemem Windows 10.
Zastosowane technologie w kamerze zapewniają czystą, nie zakłóconą
komunikację, łatwą konfigurację, kompatybilność z popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams,
Cisco WebEx, Google Meet, Facebook Messenger i innymi, Creative Live!
Cam Sync 1080p V2 to kamera internetowa, która powinna spełnić nasze
oczekiwania wobec tego typu urządzeń.

Cena i dostępność.
Kamera Creative Live! Cam Sync 1080p V2 można kupić w cenie 219 zł
i jest dostępna m.in. w Komputronik.

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Nowe komputery Mac
w bazie regulacyjnej EED
Czytaj dalej....

Wkrótce jeszcze drożej
u Apple?
Czytaj dalej....

iPhone 6 Plus i iPad
4 dopisane do listy
przestarzałych sprzętów
Czytaj dalej....
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Pozew zbiorowy w sprawie
„jelly scrolling” na iPadzie
Mini
Czytaj dalej....

Apple Classical znalezione
w wersji Apple Music na
Androida
Czytaj dalej....

Apple przejmuje startup
AI Music
Czytaj dalej....
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Apple Event 8 marca?
Czytaj dalej....

Nvidia nie chce już kupić
Arma z powodu obaw
regulacyjnych
Czytaj dalej....

Apple nie dołącza już
słuchawek do iPhone’ów
we Francji i nie sprzedaje
Docków
Czytaj dalej....
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The New York Times
Company nabyło Wordle za
ponad milion dolarów
Czytaj dalej....

Wyskakujące okienka
zgody IAB Europe są
niezgodne z prawem
Czytaj dalej....

iOS 15.4: wsparcie zestawu
AR/VR od Apple
i powiadomienia push
w aplikacjach
internetowych
Czytaj dalej....

Pokoloruj swój dom
z TP-Link Tapo!
Kolorowa smart taśma LED

Tapo L900-5

Wypełnij każdy pokój jednym spośród ponad 16 milionów
dostępnych kolorów światła. Możesz również wybrać ciepłe

lub zimne światło białe. Ulubione oświetlenie możesz zapisać
jako sceny oraz dodać je do harmonogramu.

16 milionów
kolorów

Ściemniacz

Dopasowanie do
rytmu muzyki

Harmonogram
i timer

Kontrola
głosem

Łatwy montaż
na taśmę 3M

Możliwość
docinania

Poznaj

inteligentne oświetlenie TP-Link Tapo

Tapo L530E

Kolorowa smart
żarówka

Tapo L520E

Smart żarówka
ze ściemniaczem
imitująca dzienne
światło

Tapo L510E

Smart żarówka
ze ściemniaczem,
ciepła biel

www.tp-link.com.pl
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Wspaniała Ukraina
TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski

– galeria
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widok z Góry Zamkowej na historyczne centrum Lwowa
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Cerkiew Św. Michała Archanioła, jeden
z najważniejszych zabytków Kijowa
flagi i symbole Ukrainy to częsty widok na
ulicach tamtejszych miast
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sztuka uliczna w centrum Kijowa
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klimatyczne uliczki pełne świetnych restauracji, barów i atrakcji to domena Lwowa
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gmach słynnej Opery we Lwowie
rzut ona na Stare Miasto ze szczytu lwowskiego ratusza
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kolory ukraińskiego lata (i jednocześnie narodowe barwy) przed lądowaniem we Lwowie

UKRAINA

KRYSTIAN KOZERAWSKI

redaktor naczelny MyApple.pl

@mackozer
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Z wizytą w MacPaw
Aplikacji, takich jak CleanMyMac, Hider 2, Gemini, nie trzeba nikomu
przedstawiać. Zwłaszcza tych pierwszych z wymienionych, które są

Jest to archiwalny tekst
z Magazynu MyApple 6/2015

dostępne na rynku od ośmiu lat. Moja przygoda z komputerami Mac
zaczęła się mniej więcej w tym czasie i o CleanMyMac usłyszałem
dość szybko. Twórcą tych programów i założycielem wydającej je firmy
MacPaw jest Oleksandr Kosovan.
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Od pasjonata do przedsiębiorcy
Oleksandr już jako student pasjonował się produktami Apple. W połowie
ubiegłej dekady, zarabiając 200 hrywien miesięcznie (około 20 dolarów),
nie mógł sobie jednak pozwolić na zbyt wiele. W jednym z kijowskich
sklepów kusił go iMac lampka, ale pieniędzy starczyło tylko na klawiaturę.
Ojciec i brat Oleksandra, jak wielu Ukraińców, wyemigrowali za pracą na
Zachód, do Paryża. Dzięki ich wsparciu i własnym oszczędnościom udało
mu się kupić PowerBooka. W tym czasie był chyba jedynym studentem na
uniwersytecie w Kijowie, który pracował na Macu. Wspomina on, że wykładowcy patrzyli na niego wilkiem, bo jako jedyny robił notatki na laptopie.
Swoją pracę dyplomową - program oparty o sieć neuronową do odczytywania ze zdjęć stanów liczników na wodę - także napisał na Macu.
Pracując na PowerBooku, zaczął poznawać tajniki systemu OS X. Jakiś czas
później Apple ogłosiło przejście na procesory Intela. Dwuletni PowerBook
znalazł nowego właściciela. Oleksandra nie było jednak stać na nowy
komputer z procesorem Intela. Zbudował więc na bazie swojego peceta
hackintosha. Tego typu maszyny stawały się popularne wśród studentów,
których oszczędności nie pozwalały na zakup oryginalnych komputerów
Apple. Postawienie OS X na pececie w owym czasie wymagało sporo pracy.
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Oleksandr pisał sterowniki i dostosowywał system do swojego komputera.
Dzięki temu poznał bardzo dobrze architekturę Mac OS X. To wtedy stworzył własne aplikacje, które okazały się strzałem w dziesiątkę - CleanMyMac
i MacHider (obecnie znany pod nazwą Hider 2). Pisał je głównie dla siebie,
jednak po umieszczeniu ich wersji beta w jednym z repozytoriów oprogramowania bardzo szybko pojawili się chętni na kupno pełnych wersji.

Marzyłem o swojej własnej firmie. O firmie takiej jak Omnigroup CultureCode. Uczyłem się z ich doświadczeń. Starałem
się też wypromować swoje programy.

Pojawiali się klienci, powstała więc firma i strona internetowa. Jak Oleksandr
przyznaje, nazwa wybrana została przy okazji poszukiwania odpowiedniej
domeny. Nawiązywała nie tylko bezpośrednio do komputerów Mac, ale i do
poszczególnych wersji systemu OS X, których nazwy pochodziły od dużych
kotów (w tym wypadku chodziło o odcisk kociej łapy). W owym czasie
rodziło się też już środowisko kijowskich programistów piszących aplikacje
dla komputerów Apple. Oleksandrowi pomógł m.in. Iwan Ablamski, który
później założył firmę Coppertino, znaną obecnie przede wszystkim ze świetnego odtwarzacza muzycznego dla iOS i OS X o nazwie Vox.
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6 stycznia 2009 roku na stronie MacPaw.com
ruszyła sprzedaż CleanMyMac i MacHider.
W owym czasie firma, choć sprzedawała już
sporo, nie była jeszcze dochodowa. W wywiadzie dla rosyjskiego serwisu macosworld.ru
Oleksandr wspominał, że pod koniec każdego tygodnia dojadali resztki z lodówki i że
poczucie humoru pozwoliło mu utrzymać się
na powierzchni, gdy brakowało mu już sił.
W 2009 roku w MacPaw, w biurze
o powierzchni 23 metrów kwadratowych ze
starymi meblami zebranymi z różnych miejsc,
pracowało pięć osób. W 2012 było już 30 pracowników, a obecnie jest ich już ponad 80.
Firma od dawna nie jest już startupem i - zdaniem Julii Petryk, PR Manager firmy - nie chce
już być za taki postrzegana. Obecne biuro
MacPaw liczy dobrze ponad 500 metrów
kwadratowych i pełne jest nowoczesnych
technologii.
Każdy z zespołów posiada swoją własną
przeszkloną salę, na pracowników czekają także niewielkie przedziały do pracy
w odosobnieniu i dwa przestronne tarasy.
Jest też laboratorium wyposażone w drukarkę 3D i sprzęt elektroniczny, w którym raz
w tygodniu w piątek mogą oni pracować nad
swoimi własnymi projektami. Niemal całe
biuro, poczynając od ekspresu do kawy, przez
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sale konferencyjne i ekrany projekcyjne,
a na gazowym kominku kończąc, oparte
jest o technologię smart house i można nim
zarządzać wprost z iPhone'a. Część aplikacji
sterujących urządzeniami w biurze stworzyli
programiści MacPaw.
Pisząc o biurze MacPaw, nie mogę nie wspomnieć o szwendających się po nim kotach Fixlu i Hooverze. Zwierzęta w firmie ocieplają
i tak już dobrą atmosferę. Ma to niebagatelne
znaczenie w firmie, która stara się tworzyć
możliwie najlepsze aplikacje. Trzeba pamiętać, że MacPaw to jednak przede wszystkim
miejsce pracy. Oleksandr wymyślił ciekawy
system dodatkowej motywacji dla swoich
pracowników - wewnętrzną walutę, nazwaną
od jednego z kotów - Fix.
Poza wynagrodzeniem pracownicy otrzymują także dodatkowo nagrody w postaci
bitych specjalnie dla MacPaw monet, którymi
można płacić w znajdujących się w biurze
automatach z napojami czy produktami
spożywczymi.

Szcze ne wmerła Ukrajina
Przez lata mojej przygody z aplikacjami dla
OS X i iOS co rusz odkrywałem, że popularne wśród użytkowników programy zostały
stworzone na Wschodzie, przede wszystkim
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właśnie na Ukrainie. Clean My Mac i inne aplikacje stworzone przez zespół
MacPaw nie są tutaj wyjątkami. Wspomniałem już o firmie Coppertino,
która obecnie promuje swój odtwarzacz Vox, ale są też inne, jak choćby
MacPhun ze świetnymi aplikacjami dla OS X i iOS do obróbki zdjęć czy
Softorino ze swoim konwerterem plików multimedialnych usprawniającym
ich przesyłanie z komputera Mac na urządzenia z iOS. W Kijowie działa
także ZeoBit, twórca MacKeepera. Jest wreszcie mieszcząca się w Odessie
firma Readdle, która stworzyła świetne aplikacje dla iOS, jak Documents,
Scanner czy klient poczty Spark.
Oczywiście to, że w Kijowie znaleźć można wielu świetnych programistów,
nie jest niczym wyjątkowym. W Polsce też mamy rzesze świetnych programistów. Mnie interesowało jednak to, jak to możliwe, że w kraju, który
przez niemal całe poprzednie stulecie znajdował się w Związku Radzieckim
(lub jak kto woli Związku Sowieckim) i który przez pierwsze 20 lat swojej
niepodległości zżerany był przez korupcję i nepotyzm, rodzą się nie tylko
świetne aplikacje, ale przede wszystkim świetne pomysły na ich stworzenie. Mam przy tym świadomość, że moje pytanie w dużym stopniu wynika
z nieznajomości tego bliskiego nam kraju oraz z panujących na jego temat
stereotypów.
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Oleksandr nie ma na nie prostej odpowiedzi. Uważa jednak, że ogromne
znaczenie ma system kształcenia. Jego zdaniem akurat edukacja, a przede
wszystkim nauczanie przedmiotów ścisłych, w czasach Związku Radzieckiego była na Ukrainie na bardzo wysokim poziomie. Z biegiem lat w niepodległej Ukrainie uległo to zmianie na niekorzyść. Wiele osób otrzymało
jednak wiedzę od nauczycieli starej daty, prawdziwych pasjonatów, którzy
zainspirowali je do dalszego własnego rozwoju. Poza tym komputery różnej
konstrukcji były dostępne na Ukrainie jeszcze w minionej epoce.
W rozmowie z Oleksandrem przyznałem, że również moje postrzeganie
Ukrainy oparte jest w pewnym stopniu na stereotypach. On zaś odpowiedział, że w minionych latach sam się z nimi niekiedy spotykał. Niektórzy
z amerykańskich użytkowników komputerów Mac nie chcieli nawet wypróbować jego programów, bo nie wiedzieli nawet, gdzie leży Ukraina, albo że
nie jest już częścią Związku Radzieckiego, a on sam nie pracuje dla KGB.
MacPaw to z jednej strony firma międzynarodowa, w której pracują razem
i przyjaźnią się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie (np. pochodzący z jednego z tajnych i zamkniętych miast w Rosji twórca logo Clean My Mac Dmitry Novikov) i Amerykanie. Z drugiej jednak, jak przyznaje sam Oleksandr,
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wszyscy wierzą w nową Ukrainę. Jej symbolem jest wiszący w biurze firmy
portret ukraińskiego narodowego wieszcza - Tarasa Szewczenki - trzymającego w dłoni iPhone'a.
O nową Ukrainę walczyli zresztą sami pracownicy MacPaw. Firma wsparła
finansowo rewolucję, a Oleksandr wraz z przyjaciółmi walczył z Berkutem
na Majdanie. Przyznaje, że wydarzenia, które miały miejsce w latach 2013
i 2014 oraz agresja Federacji Rosyjskiej, spowodowały zwrot w myśleniu
ogromnej rzeszy Ukraińców. Ludzie zaczęli sobie pomagać i myśleć nie
tylko o sobie, ale także o innych. Czuje się to nie tylko w biurze MacPaw,
ale i na ulicach Kijowa.
Oleksandr wspomina także, że przed rewolucją myślał o przeniesieniu
firmy za granicę, na Zachód, bo państwo ukraińskie chyliło się ku upadkowi. Teraz widać już światło w tunelu i zmianę mentalności całego społeczeństwa. MacPaw przynajmniej na razie zostaje w Kijowie.
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@k_mlynarski

51

Wojna w sieci
Żyjemy w czasach, w których wojen nie rozgrywa się jedynie
w warstwie zmasowanej propagandy, służb specjalnych czy w końcu
walk przy użyciu sił zbrojnych wszelakiej maści. Dziś wojna toczona
jest równolegle w sieci, częstokroć poprzedzając tę otwartą.
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Sytuacja na Ukrainie
Atak Putlerowców na Ukrainę (celowo nie stosuję określenia „Rosjan”, bo
pamiętajmy, że według szacunków nieco ponad 70% rosyjskiego społeczeństwa jest przeciwna obecnej napaści na Ukrainę) był poprzedzany
cyberatakami na infrastrukturę sieciową Ukrainy oraz witryny instytucji
rządowych. Popularne w sieci określenie „Putlerowcy”, bardzo dobrze
oddaje charakter bezprecedensowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – łączy on bowiem w jednym nazwisko Władimira Putina i… metody
prowadzenia wojny, którymi nie gardzili Adolf Hitler i jego zbrodniarze
w czasach II wojny światowej – w tym ataki na cele cywilne, stanowiące
bezpośrednio zbrodnie przeciwko ludzkości.
Nie był to pierwszy raz, gdy Federacja Rosyjska sięgała po ten środek agresji. Wystarczy przypomnieć tu, głośne swego czasu, ataki typu DDoS na
serwery rządowe Estonii w kwietniu 2007 r.
Współcześnie, co ciekawe, ataki zostały skierowane przeciwko Ukrainie i…
Łotwie.
Putlerowska inwazja w sieci zaczęła się wcześniej niż ta oficjalna, polegająca na przekroczeniu granic. W nocy przed fizycznym atakiem doszło
do zmasowanych cyberataków na strony internetowe ukraińskiego rządu,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Służby Bezpieczeństwa.
Dla Ukraińców nie było to jednak zaskoczeniem. Należy bowiem pamiętać, że tzw. wojna cyfrowa, którą prowadzi Moskwa, trwa od początku
konfliktu, czyli od 2014 r., z różnym nasileniem. Jej głośnym akcentem było
tymczasowe wyłączenie dostępu do energii elektrycznej w obwodzie iwanofrankowskim w roku 2015, a rok później – w samym Kijowie.
Jednak najdotkliwszym cyberatakiem do tej pory była słynna seria ataków
nazwanych NotPetya (zwanych również Petya), w wyniku którego straty
Ukrainy oszacowano na około 0,5% ukraińskiego PKB.
Atak ten przeprowadzono przy użyciu złośliwego oprogramowania, udającego ransomware (czyli oprogramowanie, które po zaszyfrowaniu plików
użytkownika żąda okupu, w zamian za klucz deszyfrujący). Okazało się
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jednak, że użyte w tym ataku oprogramowanie jedynie udawało ransomware – w rzeczywistości okazało się być tzw. wiperem, czyli oprogramowaniem złośliwym, które nieodwracalnie niszczy pliki użytkowników, a nie je
szyfruje w sposób odwracalny.
Powodzenie ataku było możliwe na skutek wykorzystania wielu luk
w oprogramowaniu serwerowym firmy Microsoft oraz… niewłaściwym
procedurom związanym z wykonywaniem kopii zapasowych wrażliwych
danych bądź też z niewykonywaniem tych kopii.
W ramach obecnej fazy cyberwojny również zgłaszano ataki przy użyciu złośliwego oprogramowa-

Jednak najdotkliwszym
cyberatakiem do tej

nia. Co ciekawe, z aktualnych doniesień wynika, że
w wielu przypadkach oprogramowanie takie mogło
być zainstalowane już wiele miesięcy temu, a dopiero

pory była słynna seria
ataków nazwanych
NotPetya (zwanych również Petya), w wyniku
którego straty Ukrainy
oszacowano na około
0,5% ukraińskiego PKB.

teraz zostało aktywowane, co może wskazywać nie
tylko na wykorzystanie luk w oprogramowaniu (ach,
ci administratorzy unikający instalowania wszystkich
poprawek bezpieczeństwa na bieżąco… Skąd my to
znamy?), ale także na – przynajmniej w jakimś zakresie – możliwość działania agentów/dywersantów rozlokowanych w ośrodkach ważnych dla infrastruktury
sieciowej Ukrainy.
Pocieszające jest to, że dzisiejsza Ukraina jest dużo lepiej
przygotowana do wojny cyfrowej niż pięć lat temu, co
oczywiście nie oznacza, że całkowicie na nią odporna.

Sytuacja w Polsce i w krajach członkowskich NATO
Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie: no dobrze, a czy nam też grożą
tego rodzaju ataki? Czy jesteśmy w stanie się przed nimi skutecznie bronić?
De facto, choć na mniej agresywną skalę, aniżeli w przypadku Ukrainy
– rosyjskie cyberataki na Polskę również są od wielu lat przeprowadzane.
Należy tu zaznaczyć, że jedną z cech reżimu Putina jest ścisła współpraca
z wszelakiej maści rosyjską zorganizowaną przestępczością – zarówno

UKRAINA

54

w świecie namacalnym, fizycznym, jak i w cyberprzestrzeni. Zachodni analitycy zwracali niejednokrotnie uwagę, że jest to jedno ze sprytniejszych
zagrań Putina.
Układ jest taki: z jednej strony, rządowe organa ścigania i służby Federacji
Rosyjskiej „przymykają oko” na działania rosyjskich mafii o – niejednokrotnie – globalnym zasięgu, a z drugiej strony, przestępcy (często zresztą
wywodzący się z grona funkcjonariuszy dawnych tajnych służb ZSRR)
dostarczają swojemu państwu informacji o charakterze wywiadowczym
(wojskowym i gospodarczym), realizują wszelakiej maści „zlecenia”, których
oficjalna władza nie chciałaby realizować bezpośrednio, a już broń Boże
oficjalnie się do nich przyznawać (coś, jak słynne black-ops należące do
CIA, tylko na nieporównywalnie większą skalę).
W ramach tego układu rosyjskie organizacje przestępcze realizują również cyberataki na wskazane cele, m.in. przy użyciu tzw. botnetów (całych
sieci przejętych – bez wiedzy legalnych użytkowników – komputerów, czy
też urządzeń sieciowych) oraz pomagają w organizowaniu tzw. drugiego
frontu w sieci, czyli narzędzi i grup osób realizujących zadania z zakresu
rozpowszechniania tzw. fake newsów i innych elementów rosyjskiej wojny
propagandowej (np. trolling – bardzo widoczny obecnie w serwisach
społecznościowych).
Decyzją Premiera Morawieckiego od 21 lutego 2022 r. od godziny 21:00 do
4 marca 2022 r. do godziny 23:59, obowiązuje w Polsce trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju – wyższy jest tylko

Układ jest taki: z jednej strony, rządowe organa ścigania i służby
Federacji Rosyjskiej „przymykają oko” na działania rosyjskich
mafii o – niejednokrotnie – globalnym zasięgu, a z drugiej
strony, przestępcy (często zresztą wywodzący się z grona funkcjonariuszy dawnych tajnych służb ZSRR) dostarczają swojemu
państwu informacji o charakterze wywiadowczym (wojskowym
i gospodarczym), realizują wszelakiej maści „zlecenia”....
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czwarty stopień DELTA-CRP. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych
technologii oraz grupie naprawdę dobrych (wyróżniających się na tle międzynarodowym) specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa Polska jest
krajem relatywnie dobrze przygotowanym do odpierania cyberataków.
Niemniej, każdy z nas może (i powinien) we własnym zakresie zadbać
o swoje bezpieczeństwo w sieci, w tym o należyte zabezpieczenie najważniejszych danych.
Kluczowe są takie działania, jak:
• bieżące instalowanie poprawek/aktualizacji systemu operacyjnego używanych komputerów i urządzeń sieciowych (np. routerów, serwerów
NAS, a nawet drukarek sieciowych), to samo dotyczy także smartfonów
i tabletów,
• jak najszybsze wykonanie kopii wszystkich istotnych dla nas plików (najlepiej więcej niż jednej kopii) na nośnikach zewnętrznych, które nie są na
stałe podłączone do sieci czy choćby komputera, na którym pracujemy
– złośliwe oprogramowanie, w ramach swojego działania, może zniszczyć również dane zapisane na tych nośnikach, jeśli będą one dla niego
dostępne w chwili ataku,
• unikanie instalowania oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych
źródeł (np. pirackich kopii pobranych z sieci czy wszelakiej maści „przyspieszaczy pracy systemu”, ciekawych „wygaszaczy ekranu” itd.),
• nieklikanie w linki do nieoficjalnych witryn internetowych, oferujących
„najnowsze, drastyczne materiały wideo z wojny w Ukrainie” – bardzo
często są to właśnie witryny spreparowane przez rosyjskie służby bądź
rosyjskich cyberprzestępców, które nie tylko rozsiewają fake newsy, ale
mogą infekować komputery użytkowników poprzez złośliwe skrypty
lub umieszczanie złośliwego kodu w pobieranych z tych stron plikach,
• niekorzystanie z dziwnych linków do witryn internetowych czy też plików przesyłanych nam za pomocą wszelakiej maści komunikatorów
internetowych, szczególnie tych przesyłanych przez nieznane nam
osoby – tego typu ataki są bardzo często realizowane przez boty, udające użytkowników serwisów społecznościowych.
W Polsce (i innych krajach członkowskich NATO) szanse powodzenia
rosyjskich cyberataków są mniejsze niż w Ukrainie, co nie zwalnia nas od
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Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych technologii oraz
grupie naprawdę dobrych (wyróżniających się na tle międzynarodowym) specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa Polska jest krajem relatywnie dobrze przygotowanym
do odpierania cyberataków.

przestrzegania elementarnych zasad wspomnianych powyżej oraz od zwykłej czujności i myślenia.
Ważne jest, abyśmy pamiętali, że oprócz ataków na infrastrukturę sieciową (serwery, routery, witryny internetowe) rosyjskie służby mają
bardzo dobrze zorganizowane zespoły zajmujące się dezinformacją i propagandą. Dlatego też powinniśmy być wyczuleni na ich działania, mające
na celu destabilizację naszego państwa. Przykładami z ostatnich dni są
choćby akcje mające na celu siania paniki, w wyniku której zaczynamy
wykupować określone towary (w tym paliwo) czy masowo wybierać
gotówkę z banków. Podpuszczanie nas do takich działań (poprzez rozsiewanie fałszywych „ostrzeżeń” w internecie ma doprowadzać do szkodzenia naszej infrastrukturze przez nas samych! Bezmyślne poddawanie
się wrogiej propagandzie powoduje, że Federacja Rosyjska może niszczyć
Polskę naszymi własnymi rękami. Nie pozwólmy jej na to!
Na koniec chciałbym powtórzyć apel, który usłyszałem na antenie radia
TOK FM, aby nie publikować w sieci (w tym w serwisach społecznościowych), żadnych informacji o ruchach wojsk NATO i naszych własnych,
o transportach broni i pomocy na Ukrainę, zdjęć pojazdów i kolumn
wojskowych itd. Bo takie publikacje bezpośrednio ułatwiają pracę rosyjskiego wywiadu. Jeśli widzimy lecące samoloty czy jadące czołgi, nie
podawajmy lokalizacji, liczby, a najlepiej – zachowajmy tę wiedzę dla
siebie. Kochani, to nie żarty, to jest wojna – dziś Ukraina, jutro być może
Kraje Bałtyckie, pojutrze… Oby tak się nie stało, ale czy tak się stanie
– zależy od każdego z nas, tu i teraz. Życzę nam wszystkim życia w zdrowiu, pokoju i spokoju.
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Stopnie CRP
Pewnie część z Was słyszała o wprowadzeniu trzeciego stopnia
alarmowego CRP Charlie, który obowiązuje od godz. 21:00 21 lutego.
Wprowadzono go w Polsce po raz pierwszy od momentu powołania
procedur CRP.
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Co to oznacza dla zwykłego użytkownika internetu? Niewiele. Stopnie CRP
dotyczą przede wszystkim instytucji i administracji publicznej oraz części
firm odpowiedzialnych za działanie kluczowej infrastruktury teleinformatycznej. Działy IT mają więcej pracy, według rozporządzenia m.in.:
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić
wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1. Wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych da funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do
podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów;
2. Dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem
możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;
3. Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie
ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:
a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz
systemów,
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.
Sprowadza się to do sprawdzenia kopii bezpieczeństwa i upewnienia się,
że na pewno działają. Do monitorowania aktywności w sieci, urządzeń,
użytkowników i reagowania na każde nietypowe zdarzenia. Oraz wreszcie
do gotowości do szybkiego wyłączenia systemów na wypadek ataku, żeby
uchronić dane przed wyciekiem bądź uszkodzeniem – to właśnie po to są
całodobowe dyżury.
Czy ma to wpływ na „zwykłego” użytkownika sieci? Nie. Czy należy coś
zrobić? Nie, ale można się lekko zabezpieczyć. Mogą, ale wcale nie muszą
wystąpić problemy z dostępem do sieci lub usług chmurowych. Warto
więc mieć kopię najważniejszych dokumentów offline, na lokalnym dysku.
Warto mieć trochę – z naciskiem na trochę – gotówki. To akurat zawsze
warto, bo banki, karty mogą chwilowo nie działać z różnych powodów,
niekoniecznie cyberataku. Nie należy jednak popadać w panikę i wyciągać
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całej gotówki. Nie spodziewałbym się raczej odcięcia dostępu do internetu
czy wyłączenia systemów bankowych.
Okazuje się, że niektórzy administratorzy IT okazali się nadgorliwi i nie
mam tu na myśli ustawienia się w kolejce do bankomatów. Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa na swoim FB umieściła taki komunikat, zgodnie z którym m.in. strona internetowa biblioteki cyfrowej nie działa, a i fizycznie,
w oddziale biblioteki, uniemożliwiono m.in. korzystanie ze stanowisk komputerowych. Ktoś nie przeczytał rozporządzenia albo biblioteka nie ma
zasobów na utrzymywanie dyżurów i monitoring infrastruktury, więc osoba
decyzyjna postanowiła wszystko wyłączyć i z cyfrowości biblioteki został
tylko papierowy katalog dostępny na miejscu. Ciekawe, jak są w nim zapisane linki… Obecnie bowiem, zgodnie z wszelkimi informacjami, jak i przesłankami, infrastruktura teleinformatyczna jest bezpieczna i możemy nadal
korzystać z internetu, zachowując zwyczajową ostrożność.
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Na tropie rosyjskiego
niedźwiedzia

fot: @Maxar

Jestem właścicielem firmy Rochan Consulting, która zajmuje się
analizowaniem potencjałów wojskowych Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej oraz Republiki Białoruś.
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Informacje pozyskujemy z możliwie wielu źródeł. Biorąc pod uwagę
proliferację telefonii komórkowej oraz smartfonów, dzisiaj każdy obywatel może zostać źródłem bardzo cennych informacji. Jestem przekonany, że dotyczy to nie tylko osób, które zajmują się zawodowo
tzw. białym wywiadem (pozyskiwanie informacji z otwartych źródeł),
ale także agencji wywiadowczych, które na pewno tworzą analizy na
podstawie informacji znalezionych na przykład w mediach społecznościowych (TikTok, Vkontakte). Niemniej jednak należy pamiętać o tym,
że każdą informację trzeba weryfikować. W dużej mierze bazujemy na
analizach zdjęć satelitarnych.
W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo duży rozwój możliwości komercyjnego rozpoznania obrazowego (imagery intelligence: IMINT), który wcześniej
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rozwój możliwości komer-
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torowania sytuacji w poszczególnych regionach.

wany tylko dla agencji

Naturalnie, jeśli chodzi o zdjęcia optyczne, to pro-

wywiadowczych.

blemem zawsze będzie pogoda. Chmury czy mgła
mogą skutecznie ograniczyć nasz wgląd w sytuację
na ziemi. Niemniej jednak, na rynku już pojawiają
się firmy sprzedające zdjęcia SAR. Jest to technika
radaru z syntetyczną aparaturą. Polega na nadawaniu i odbiorze sygnałów sondujących za pomocą satelity. Można powiedzieć, że jest to sonar, ale umieszczony na satelicie. Zdjęcia SAR nie dają
takiej jakości jak zdjęcia optyczne, ale mogą być bardzo pomocne przy
ocenie skali zaangażowania jednostek w poszczególnych rejonach.
Po więcej bieżących informacji na temat sytuacji w Ukrainie zapraszam na
stronę Rochan Consulting.
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A może by tak wybrać się do Radomia
zobaczyć… wystawę Lamborghini?
Nie, to nie jest żart. Naprawdę w Radomiu możemy w jednym miejscu
zobaczyć kilka historycznych modeli Lamborghini, w tym jedną
absolutną perełkę – jedyny wyprodukowany egzemplarz modelu
Lamborghini 400GT Flying Star II.
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Równo 100 km od centrum Warszawy,
czyli jakąś godzinę i 15 minut jazdy znajduje się salon Volkswagen Ster. Obecna
sytuacja na rynku motoryzacyjnym nie
należy do najlepszych. Samochodów nie
ma i jeszcze jakiś czas to się nie zmieni.
Czas oczekiwania na zamówiony nowy
egzemplarz, praktycznie niezależnie od
producenta, to lekką ręką licząc… kilkanaście miesięcy. To samo tyczy się samochodów wystawowych, prezentowanych
w salonach klientom. Wszystko, co było
i co ewentualnie się pojawia, od razu
zostaje sprzedane. Salony świecą pustkami. Wygląda to ponuro, dlatego właściciel salonu VW w Radomiu, prywatnie
wielbiciel i kolekcjoner marki Lamborghini, zdecydował się wykorzystać przestrzeń swojego prawie pustego salonu do
zrobienia wystawy, jak na razie stałej.
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W salonie prezentowanych jest w tej chwili siedem modeli Lambo. Nawet
nie wiem, od czego zacząć.
Lamborghini LM 002, to produkowana w latach 1986–1992 wielka terenówka. Bardziej przypomina Hummera niż dzisiejsze SUV-y, ale w swoim
czasie była ulubionym samochodem bogatych szejków na Bliskim
Wschodzie. Wyprodukowano ich tylko 301 sztuk. Jak przystało na rasowe
Lambo, LM jest szybki – rozpędza się do setki w 8 s i może jechać z prędkością 210 km/h.
Lamborghini 350GT to pierwszy seryjny model marki. Był produkowany
w latach 1964–1966 i powstał w 120 egzemplarzach. Był dość lekki, niecałe
1300 kg, co przy silniku V12 o pojemności 3464 cm3 i mocy 280 KM mógł
pochwalić się zawrotnym przyśpieszeniem 6,4 s do 100k m/h.
Kolejnym eksponatem jest zaprezentowany na targach Genewie Lamborghini Islero GTS. Jest to jeden ze 100 egzemplarzy wyprodukowanych
w latach 1969–1970, w pięknym zielonym kolorze.
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Jego następcą był Lamborghini Jarama 400 GT, który też oczywiście jest
do zobaczenia w Radomiu. Wyprodukowano go w 177 sztukach, z czego
prezentowany egzemplarz jest w wersji Tetto Aplibile, która ograniczyła się
tylko do 20 sztuk. Produkowano go w latach 1970–1972.
Wspomnianym na początku rarytasem jest model Lamborghini 400GT
Flying Star II. Jest to jedyna wyprodukowana sztuka. W 1966 roku został
wyprodukowany dla Jacquesa Quireza, brata francuskiej pisarki Françoise
Sagan. Charakteryzuje go częściowa konstrukcja z aluminium.
Moją miłością z dzieciństwa był oczywiście kultowy Lamborghini Countach. Prezentowany model to LP 5000 QV. Jest to egzemplarz wykonany
w 1986 roku specjalnie dla współwłaściciela marki – Patricka Mimrana
– młodszego z braci, który był również dyrektorem zarządzającym fabryką
Nuova Lamborghini w latach 1981–1987, w jedynej specyfikacji silnika,
w jedynej zastrzeżonej specyfikacji kolorów ze złotymi felgami ORO
OZETTA, ze specjalnym pakietem elektronicznym Art Alpine.
Ostatnim prezentowanym modelem jest Lamborghini Diablo, klasyka lat 90.
Pierwszy supersamochód z Bolonii, produkowany w „większej” liczbie, czyli
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niecałe 3000 sztuk. Klasyczny, żółty kolor.
Był bezpośrednim następcą Countacha.
Z rozmowy w salonie z jednym z pracowników dowiedziałem się, że jest jeszcze
jedna perełka, którą w tej chwili odnawia
się w Wielkiej Brytanii. Chodzi o Lamborghini Miurę. Podobno tylko w UK znajduje
się serwis lakierniczy, który nadal stosuje
metodologię kładzenia lakieru z czasów
produkcji Miury i dlatego właściciel zdecydował się tam go oddać do renowacji.
Wystawa w radomskim salonie VW Ster
to jedyne takie miejsce w Polsce i jedno
z niewielu na świecie. Warto je odwiedzić,
bo obejrzenie tylu pięknych, kultowych
samochodów w jednym miejscu możliwe
jest chyba tylko w Museo Lamborghini
w Sant'Agata Bolognese.

Zobacz wydania specjalne
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Clarity, czyli jasność,
jest kluczem do sukcesu!
Zeszły miesiąc, luty 2022 roku, był dla mnie i dla mojej firmy
niesamowity. Udało nam się ponownie wygrać okładkę iMagazine
i wesprzeć fundację WOŚP. Obchodziliśmy także 15. rocznicę
istnienia Nozbe i ogłosiliśmy nowy rozdział w historii naszej
aplikacji do organizacji zadań i projektów. Przedstawiliśmy nowe
Nozbe i wprowadziliśmy migrator dla użytkowników poprzedniej
wersji (Nozbe Personal).

PRODUCTIVITY

70

Jasno przedstawiliśmy przyszłość naszej firmy i produktu, i w konsekwencji
tysiące użytkowników przeszło już do nowej aplikacji.

Wcale nie było tak łatwo!
Coś, co opisałem powyżej, brzmi jak efekt świetnie zrealizowanego
planu, ale dojście do tego wcale nie było proste. To, czego nie widać,
to miesięcy błądzenia, prób i błędów oraz wewnętrznych tarć w firmie
odnośnie do tego, co powinniśmy w końcu zrobić.
Teraz już wiemy. Mamy jasność. Sprawa jest prosta.
Okazuje się, że kiedy kierunek działania się wykrystalizuje, wszystko
staje się oczywiste. Ale do tej jasności trzeba dojść, a droga do niej może
być wyboista.

Jak zakomunikować ważną
zmianę
15 lat temu pokazałem światu Nozbe, aplikację

15 lat temu pokazałem
światu Nozbe, aplikację
do produktywności osobistej, która z czasem też
pozwalała na współpracę
z innymi osobami. Wraz
z rozwojem projektu

do produktywności osobistej, która z czasem też
pozwalała na współpracę z innymi osobami. Wraz
z rozwojem projektu zauważyłem, że element
współpracy jest ważniejszy, niż pierwotnie sądziłem.
Dlatego kilka lat temu podjęliśmy decyzję o zmianie
kierunku działania.
W ciągu tych 15 lat zmieniliśmy sposób działania.
Postawiliśmy na transparentność i ścisłą współ-

zauważyłem, że element

pracę. Jako zespół jesteśmy zgrani jak nigdy.

współpracy jest ważniejszy,

Samodzielnie działamy tylko w nielicznych pro-

niż pierwotnie sądziłem.

jektach. Zrozumiałem, że aplikacja Nozbe powinna
odzwierciedlać te zmiany i przerodzić się w aplikację do współpracy i komunikacji, z możliwością
pracy również w pojedynkę.

Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces. Czołowym trendem stała się praca hybrydowa, czyli częściowo wykonywana w biurze,
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a częściowo z domu. W erze hybrydowej skuteczna współpraca przez
zadania będzie kluczowa. I Nozbe musiało być na to gotowe.
Ale jak taką zmianę zakomunikować i przeprowadzić? Można tak, jak to
zrobiliśmy w lutym, z jasnością przekazu i kierunku działania. Albo można
tak, jak to robiliśmy w miesiącach poprzedzających luty, czyli chaotycznie,
bez ładu i składu. Bez jasności.

Kiedy nie ma jasności, jest bajzel i mieszane uczucia
Dwa lata temu, na początku pandemii koronawirusa, uruchomiliśmy
nową aplikację Nozbe Teams, która miała wyznaczać przyszłość naszej
firmy. Zamiast sukcesu na wszystkich frontach, powstał jednak bałagan. Nowa aplikacja była ewidentnie stworzona z myślą o zespołach,
a nie o konsumentach. Przestaliśmy dodawać nowe funkcje do aplikacji
Nozbe Personal, bo nasz mały zespół nie dawał rady pracować równie
intensywnie nad dwiema aplikacjami naraz.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że skoro dziesiątki tysięcy ludzi polegają na aplikacji Nozbe Personal do zarządzania zadaniami, nie możemy
gwałtownie narzucić im nowej wizji. Ale z drugiej strony ci sami użytkownicy chcieli wiedzieć, co dalej z ich ulubionym narzędziem i dlaczego
powstało to nowe. Sytuacja była patowa. Im bardziej próbowaliśmy
pogodzić pracę i komunikację na temat obu aplikacji, tym większy tworzył się zamęt – i w odczuciu klientów, i naszego zespołu. Zdecydowanie
brakowało jasnego kierunku działania i miało to negatywny wpływ na
wszystkich dookoła.

Krok pierwszy – ułożyć odpowiednie klocki!
Droga do jasności bywa zawiła, ale trzeba zacząć od układania odpowiednich „klocków”. Dla nas wiązało się to z postawieniem akcentu
na konkretne funkcje, których ewidentnie brakowało osobom dobrze
znającym Nozbe. Chodziło m.in. o dodanie możliwości pracy w jak
najmniejszych zespołach, w tym pracy w pojedynkę w nowym Nozbe.
Następnie trzeba było dodać wsparcie dla wielu zespołów w ramach
jednego konta, dzięki czemu można by łatwo oddzielić sprawy prywatne
od zawodowych. To rozwiązało nam problem z komunikacją, dla kogo
właściwie jest Nozbe.
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Droga do jasności bywa zawiła, ale trzeba zacząć od układania
odpowiednich „klocków”. Dla nas wiązało się to z postawieniem
akcentu na konkretne funkcje, których ewidentnie brakowało
osobom dobrze znającym Nozbe. Chodziło m.in. o dodanie
możliwości pracy w jak najmniejszych zespołach, w tym pracy
w pojedynkę w nowym Nozbe.

Krok drugi – konkretny plan i łatwa migracja
dla chętnych!
Kiedy klocki są już ułożone, trzeba opracować jasny i zrozumiały plan na
przyszłość. Dla nas oznaczało to stworzenie migratora danych z Nozbe Personal do nowej aplikacji tak, aby chętni mogli w prosty sposób się do niej
przenieść. Trzeba było jednak wesprzeć także tych użytkowników, którzy
jeszcze nie są gotowi, aby zmienić narzędzie, zapewniając, że Nozbe Personal będzie działało bez zmian. Trzeba było uspokoić wszystkich i zapewnić,
że na naszych rozwiązaniach można polegać i wszystko jest pod kontrolą.

Krok trzeci – odpowiedzi na wszystkie pytania.
Bez wyjątków!
Gdy w działaniach brak jasności, odpowiedzi na pytania bywają mgliste,
niepełne albo niespójne. Kiedy więc mamy już ułożone klocki i przygotowany konkretny plan, to czas na wyjaśnienie go w najdrobniejszych
szczegółach. Aby to zrobić, nagraliśmy wideo wyjaśniające zmianę oraz
stworzyliśmy obszerną stronę poświęconą migratorowi danych, na której
odpowiadamy na wszystkie pytania klientów. Kiedy tylko otrzymywaliśmy
nowe pytania, od razu dodawaliśmy na nie odpowiedzi na stronę. To nie
moment na chowanie głowy w piasek (właściwie nigdy tak się nie powinno
robić!). Użytkownicy są inteligentni i będą zadawali trudne pytania, na
które nie można bać się odpowiadać szczerze i konkretnie.

Bonus – #courage, czyli odwaga!
Przygotowując się do ogłoszenia planu w lutym, debatowaliśmy nad tym,
co zrobić z nazewnictwem obu aplikacji – Nozbe Personal i Nozbe Teams.
Tak naprawdę dopiero w styczniu uznaliśmy, że skoro mamy jasność, iż
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nowa aplikacja Nozbe Teams stanie się naszą główną aplikacją, musi stać
się po prostu nową aplikacją Nozbe.
Z perspektywy czasu wiem, że to była dobra decyzja i tylko scementowała
naszą jasność działania.
Taka decyzja wymaga odwagi, ale mogę zapewnić, że warto. Nawet najwięksi krytycy naszych dotychczasowych działań przesyłali mi gratulacje
i dobre słowo.

Droga do jasności jest trudna – ale nagroda jest
ogromna!
Nie ukrywam, że trudno mi było napisać ten felieton i przyznać się przed
Tobą, jak bardzo długo mi i mojemu zespołowi zajęło dojście do jasności
działania.
Z perspektywy czasu jednak cieszę się, że wreszcie do tego doszliśmy
i odnaleźliśmy naszą jasność.
Kiedy ma się jasność, łatwiej jest iść do przodu i każda kolejna decyzja
staje się prosta. Każdy – zarówno użytkownicy aplikacji, jak i sam zespół,
który ją współtworzy – wie już, co się będzie działo i co przed nami.
Jasność w działaniu i komunikacji buduje zaufanie. A zaufanie jest podstawą w pracy i życiu.
Dlatego teraz, kiedy minęły już pierwsze dwa miesiące tego roku, życzę
Tobie, drogi czytelniku, więcej jasności na Twojej drodze zawodowej i prywatnej. Mam nadzieję, że moje doświadczenia i sugestie pomogą Ci odnaleźć jasność, która będzie kluczem do Twojego sukcesu!

Kiedy ma się jasność, łatwiej jest iść do przodu i każda kolejna
decyzja staje się prosta. Każdy – zarówno użytkownicy aplikacji,
jak i sam zespół, który ją współtworzy – wie już, co się będzie
działo i co przed nami. Jasność w działaniu i komunikacji buduje
zaufanie. A zaufanie jest podstawą w pracy i życiu.
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Leica L1 & L2
Jedno z największych zaskoczeń ostatniego czasu. Kultowa Leica, producent wyjątkowych aparatów fotograficznych, zdecydował się wejść w…
branżę zegarkową i zaprezentował na wstępie dwa modele automatyczne
– L1 i L2. Różnią się między sobą minimalnie. Najważniejsze jest to, że ich
design wpisuje się w ducha marki Leica – jest ponadczasowy i minimalistyczny, do tego ta wyjątkowej konstrukcji koronka, nawiązująca wyglądem
i sposobem działania do spustu aparatu.

Cena: 10 000–14 000 USD
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Nowa strona Pawła Jońcy
Pawła Jońcę znacie bardzo dobrze. Ma swój dział [link wewnętrzny do
Okiem Pejota] w iMagu od samego początku istnienia magazynu. Jest
cenionym na świecie ilustratorem. W ostatnich dniach zdecydował się
kompletnie od podstaw stworzyć swoją własną stronę internetową,
która z jednej strony jest jego portfolio, z drugiej – sklepem (polecamy
zakupy wyjątkowych grafik), a z trzeciej będzie też jego prywatnym blogiem. Polecamy i zapraszamy!

Link
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Porsche Macan T
Macan T to nowy model kompaktowego SUV-a, który pojawi się u dealerów wiosną 2022 roku. Nowe wykończenie T po raz pierwszy zostało
wykorzystane poza linią 718 i 911. Pod maską znajduje się dwulitrowy,
czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o mocy 261 KM i 295 Nm.
Porsche zachwala nowy model T jako najlepszy w ofercie. Silnik jest
połączony z dwusprzęgłową, siedmiobiegową skrzynią biegów i standardowo wyposażony jest w Porsche Traction Management i Porsche Active
Suspension Management. Elementy zewnętrzne w kolorze Agate Grey
Metallic i 20-calowe felgi w stylu Macan S wyróżniają Macan T spośród
całej gamy, podobnie jak listwy progowe z ciemnego aluminium i wytłoczony herb Porsche na przednich siedzeniach.

Cena: od 294 000 PLN
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Sony LinkBuds
Zupełnie nowe podejście do konstrukcji słuchawek TWS – najnowszy
model Sony LinkBuds nie przypomina niczego innego, co jest na rynku.
LinkBuds pozwalają przez cały czas utrzymywać łączność ze światem
online i wiedzieć, co dzieje się dokoła. Jest to możliwe dzięki konstrukcji w formie pierścienia, która przepuszcza dźwięki z zewnątrz, bardzo
małym wymiarom, wyjątkowemu dopasowaniu, bardzo dobremu dźwiękowi i wysokiej jakości rozmów telefonicznych. Konstrukcja słuchawek
i ich czujników umożliwia sterowanie nimi przez… dotykanie naszej skroni.

Cena: 852 PLN
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Piec ogrodowy Gozney Dome
Odkąd wyniosłem się z centrum miasta i mam ogród, stałem się wielkim
fanem gotowania na świeżym powietrzu. Opcja własnego pieca opalanego drewnem zawsze mi się podobała. Możliwość pieczenia pizzy,
chleba czy mięs w takim piecu to niesamowita frajda. Teraz pojawia się
nowy produkt, który do sprzedaży w Europie trafia już 1 marca. Piec
ogrodowy Gozney Dome dostępny jest w dwóch kolorach oraz opcjach
z gazem i bez. Wygląda obłędnie.

Cena: od 1299 GBP
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Streaming
naszego życia
Niedawno dostałam zaproszenie na pogrzeb znajomej. Mailem. To dla
mnie, człowieka jednak poprzedniej epoki, było zaskoczenie. Na pogrzeb
nie mogłam się wybrać – miałam tego dnia wcześniejsze zobowiązania.
Czekała na mnie jednak druga niespodzianka: pogrzeb jest streamingowany.
W wyznaczonym dniu wystarczy się zalogować na podanym adresie,
wykorzystując przesłane hasło, by uczestniczyć w uroczystości. Właściwie to
się ucieszyłam. Pomyślałam: „jakie to praktyczne”. A potem ogarnęły mnie
refleksje o tym, jak bardzo nasze życie stało się życiem w streamingu.

Obchodzimy właśnie drugą rocznicę przeniesienia się życia do świata
online. Wraz z początkiem pandemii to, co tylko się dało, poszło do
internetu, do przestrzeni wirtualnej. Zapanowała kultura streamingu.
Niepostrzeżenie nasze życie we wszystkich jego aspektach stało się
życiem do kamery. Kultura i jej odbiorcy na pozór są największymi
beneficjentami tego zjawiska, ale… Ale czy na pewno?
Przypominam sobie drugą połowę marca 2020 roku i następujące po
niej tygodnie, miesiące tzw. pierwszego lockdownu w Polsce. Zamknięci
w domach (to był czas bezwzględnego zakazu wychodzenia) zaczęliśmy
mniej lub bardziej skutecznie przenosić pracę „na zdalną”, spotkania
towarzyskie „na Zooma”, a odbiór kultury ograniczał się do nadrabiania
Netfliksa, bo nagle, bez wyjść i innych rozpraszaczy, mieliśmy tyyyle
czasu. Znajomi artyści zapoczątkowali cykle występów w domach, używając kamerek telefonów postawionych na stole. Często lepiej było
widać podłogę niż całą postać, a dźwięk wywoływał zgrzyt zębów, do

Ogarnęły mnie refleksje o tym, jak bardzo nasze życie stało się
życiem w streamingu.
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tego transmisja na nieprzygotowanych na obciążenia łączach się zrywała, zacinała, zamrażała, ale co z tego! Oglądaliśmy te pierwsze streamingi domowe z poczuciem misji. Poza tym często okazywało się, że
ludzie, o których wiedzieliśmy, że robią „coś” artystycznego, robią w rzeczywistości niesamowicie interesujące rzeczy, z którymi nie mieli szans
przebić się do mainstreamu.
Kultura w pandemii – kultura streamingu – szybko się ogarnęła. W Polsce w kwietniu 2020 roku MKiDN ogłosiło program „Kultura w sieci”,
w ramach którego ostatecznie do rozdysponowania było 80 mln zł
(20 mln na stypendia dla twórców kultury, 60 mln dla instytucji na
organizację życia kulturalnego w sieci), a zainteresowanie przekroczyło
oczekiwania. Ej, przecież w internetach śpiewać każdy może... Błyskawicznie, od maja 2020 roku, na wielu platformach internetowych zaroiło
się od projektów zrealizowanych w ramach tych grantów ministerialnych. To już jednak często nie był streaming na żywo, lecz wydarzenia
nagrane i zmontowane, zaprezentowane na stronie www czy na istniejącej platformie (YouTube, Facebook itd.). Miałam wtedy taką zabawę:
przeglądałam YouTube, wyszukując za pomocą tego sformułowania
„Zrealizowano w ramach stypendium Kultura w Sieci, ze środków

MKiDN”.
Jednocześnie instytucje kultury na świecie otworzyły się na odbiorców spoza kręgu lokalnego. Z wypiekami na twarzy śledziłam program streamowanych koncertów Filharmoników Berlińskich, spektakli
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Metropolitan Opera i innych zespołów światowej czołówki, których
występy na żywo odwołano z powodu pandemii. Wspomniana Metropolitan Opera 25 kwietnia 2020 roku zorganizowała „Galę z domów”
(Met At Home) – największe gwiazdy opery śpiewały wybrane przez
siebie „kawałki” z własnych domów, na żywo. Fenomenalna sopranistka Diana Damrau wystąpiła, mając za sobą kuchenną wyspę. Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna zaaranżowali minispektakl w swojej
bibliotece – słynny tenor wspinał się nawet po drabinie! Dla mnie
– i z pewnością dla wielu osób na całym świecie – była to możliwość
obcowania z kulturą najwyższego poziomu, z dodatkowym bonusem
zajrzenia w prywatne życie artystów. Dodam, że oglądaliśmy to wyda-

Kultura streamingu – czy też kultura w streamingu
– panoszyła się tym bardziej, im bardziej rozgaszczał się
w naszym świecie COVID-19.

rzenie w domu, przy stole, przy obiedzie, o ile dobrze pamiętam.
Kultura streamingu – czy też kultura w streamingu – panoszyła się
tym bardziej, im bardziej rozgaszczał się w naszym świecie COVID-19.
Wydarzenia kulturalne albo wyłącznie streamingowano, albo odbywały się w trybie hybrydowym, tj. na salę wpuszczano określoną, niewielką liczbę osób, które miały szansę doświadczyć kultury na żywo.
Albo jeszcze nagrywano i odtwarzano z opóźnieniem, często – coraz
częściej – biletując wydarzenie. Zaglądałam przez ramię mojej wyższej połowie, gdy oglądał retransmisję koncertu Nicka Cave’a z lon-

dyńskiego Alexandra Palace. Olbrzymia estrada, fortepian, Cave
i… nic poza tym. Pustka. Pewnie paru kolesi od świateł i dźwięku.
Koncert został nagrany i jednorazowo odtworzony w kilku strefach
czasowych. Streaming, ale nie na żywo. To jeszcze streaming czy już
nie? Na stronie artysty wisi informacja: „The film will be streamed as
a live experience, and will not be available to view online following
the event”. Myślę, że problemem jest samo słowo, które oznacza
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Choć streaming traktuję już jak oczywistość, mam wobec niego
ambiwalentne uczucia.

transmisję. My, w polszczyźnie, nie dorobiliśmy się (jeszcze?) określenia,
które pozwoliłoby nam precyzyjnie informować o tym, czy transmisja
jest na żywo, czy to retransmisja. Czyli, czy streaming na żywo jest na
żywo, czy to tylko streaming na żywo.
Gdy wreszcie po tych kilku miesiącach wyposzczenia trafiałam we własnej osobie na pierwszy koncert, popłakałam się. Po twarzy płynęły mi
łzy wzruszenia nie tylko wywołane przepięknym repertuarem i wyśmienitym wykonaniem, ale także spowodowane obcowaniem z kulturą
na żywo. Nie wiedziałam jeszcze w tamtej chwili, że życie będzie teraz
bardziej hybrydowe niż na żywo, nie tylko z powodu obostrzeń sanitarnych. Przypominają mi się tu powieści futurystyczne, w których ludzie
nie wychodzą z domów, komunikują się telepatycznie, nie potrzebują
bezpośrednich kontaktów, by żyć. W jakiejś skrajnej wizji ludzie uploadowali swoje mózgi do komputerów, nawet nie w ucieczce przed
śmiercią, ale po to, by żyć wygodniej. Mam wrażenie, że i dzisiaj, gdy
COVID-19 wprawdzie nie odpuszcza, ale coraz lepiej umiemy z nim żyć,
idziemy w tym kierunku.
Choć streaming traktuję już jak oczywistość, mam wobec niego ambiwalentne uczucia. Z jednej strony, ilekroć widzę anons jakiejś imprezy
kulturalnej, w której chciałabym uczestniczyć, ale nie mogę – z racji
pandemii, dystansu, braku odpowiednich funduszy itd. – tylekroć
sprawdzam, czy aby przypadkiem nie ma streamingu. Z drugiej strony
denerwuje mnie ta nadprodukcja dóbr kultury. Popatrzcie sami na
pokłosie grantów ministerialnych: obok perełek są też… no dobra, nie-perełki. Jak już pisałam: w internetach śpiewać każdy może. No ale
sami pomyślcie o jakości samego streamingu. Ponieważ streaminguje się
teraz już wszystko, jakość waha się od słabej – z wykorzystaniem najwyżej telefonu na statywie – do wyreżyserowanych transmisji spektakli
operowych czy koncertów symfonicznych. Imprezy prywatne – chrzciny
i śluby, przedstawienia w przedszkolu, rodzinne kolacje na imieniny
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cioci itd. – znacząco odbiegają od streamingu wydarzeń kulturalnych
i publicznych, choćby debat publicznych, posiedzeń rad miejskich,
rozpraw sądowych, choć i one nie są wolne od wad wieku dziecięcego.
Zachęcam jednak do obejrzenia tych najlepszych streamingów wydarzeń kulturalnych, by móc zrozumieć, że nawet transmisja z pogrzebu
znajomej mogła wyglądać lepiej…
Dygresje dygresjami, ale we wszechogarniającej kulturze streamingu
zastanawiam się nadal, czy naprawdę tyle kultury w sieci jest nam
potrzebne. Owszem, uwielbiam te wieczory, gdy nie mogę się zdecydować, czy obejrzeć transmisję (bądź retransmisję) koncertu z Filharmonii
Paryskiej, czy zerknąć na koncert ulubionego francuskiego zespołu
muzyki dawnej, akurat grającego na żywo z Moskwy. Tak, lubię mieć
wybór i dostęp, ale zarazem czuję się jak taki trochę specyficzny Kopciuszek. Muszę oddzielać ziarno od plew, a i tak ostatecznie wybiorę
grubą rybę, bo oferuje najwyższą jakość streamingu.
Nie kończę ze streamingiem. To tylko uwagi wstępne, na okoliczność
drugiej rocznicy pierwszego lockdownu. Trzeba jeszcze tej ciągle nowej
i ciągle słabo poznanej formie dostępu do kultury zajrzeć w trzewia,
obiecuję – zajrzę, bo chcę wiedzieć, dokąd nas ona zaprowadzi.

W to mi graj!
#iMagAudio
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Jeden sprzęt, który łączy klasykę
i nowoczesność – Marantz Model 40n
– wzmacniacz zintegrowany
Takiego produktu na rynku audio brakowało. Ten sprzęt to odpowiedź
na potrzeby wszystkich fanów dźwięku stereo, którzy jednocześnie
chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Marantz Model 40n to
wzmacniacz zintegrowany stereo, pozwalający cieszyć się hi-endową
jakością dźwięku ze wszystkich najpopularniejszych źródeł.
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Kosztuje 11 999 PLN i lada dzień będzie
dostępny w salonach Denon i innych
miejscach, gdzie swoje produkty dystrybuuje Horn – oficjalny przedstawiciel
japońskiej marki Marantz w naszym
kraju, a właściwie w całym regionie. Jeśli
nie jesteś zwolennikiem rozbudowanego
systemu kina domowego, soundbary to
dla Ciebie za mało lub też zupełnie nie
Twoja bajka, kochasz muzykę, kochasz
dobre brzmienie z dwóch kanałów, to
najprawdopodobniej pokochasz wzmacniacz Marantz Model 40n albo już zapisałeś się na jego sprzedaż. Bowiem jest to
produkt, który każdy ceniący się meloman chciałby mieć w swoim domu.
Pierwsze, co zwraca uwagę w przypadku
Marantza Model 40n, to jego unikalny
design. Choć sama bryła z miejsca sugeruje produkt audio, to już front daje
powiew świeżości. Mamy tu ciekawie
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wykończoną obudowę, klasyczne pokrętła wprost z kultowych wzmacniaczy Marantza sprzed dekad oraz charakterystyczny dla amplitunerów
AV tego producenta okrągły wyświetlacz.
Bardzo ciekawie jest też z tyłu. Mamy tu oczywiście wyjścia głośnikowe,
ale też wejście HDMI ARC, wejścia optyczne, wejście Phono, trzy analogowe porty audio In, wyjście na subwoofer, port USB, port Ethernet,
antenę i kilka innych.
Marantz Model 40n podłączamy więc pod głośniki stereo, na przykład
pod nowe instalacyjne głośniki Dali Phantom H-R ukryte w ścianie czy
podłogowe Wilson Exclusive Line EL-10. Generalnie dowolne dobrej klasy
głośniki. Natomiast po drugiej stronie jako źródło może być to, co sobie
zamarzymy i z czego najczęściej korzystamy:
• AirPlay 2,
• Spotify Connect,
• inne serwisy streamingowe i radia za sprawą aplikacji Heos,
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• dźwięk z telewizora i dekoderów, konsol do gier, przystawek i czegokolwiek, co mamy podłączone pod telewizor, gdy ten podłączymy HDMI
do portu HDMI ARC,
• gramofon,
• dysk sieciowy NAS lub dysk zewnętrzny podpięty pod USB,
• dowolne źródło Bluetooth,
• odtwarzacz CD lub inne urządzenie podpięte pod wejście analogowe.
Możliwości jest wiele, ale to są właśnie te współczesne możliwości, na
które w przeszłości tak luksusowe sprzęty audio często były zamknięte
lub traktowały je pobocznie. Tu mamy wysokiej klasy wzmacniacz zintegrowany stereo, który ma HDMI. Nie musimy sięgać po amplituner
AV i wykorzystywać tylko części jego mocy. Możemy w pełni cieszyć się
z high-endowych komponentów Marantz Model 40n i referencyjnej jakości brzmienia. Oczywiście wciąż istotną kwestią jest dobór źródła, jakość
muzyki ze streamingu czy format, w jakim dźwięk wyjdzie z telewizora.
Niemniej współczesny użytkownik chce i będzie słuchał streamingu,
będzie oglądał seriale w telewizji, a Marantz Model 40n jest po to, aby
nadać temu jak najsensowniejsze brzmienie.
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Ten koncept do mnie przemawia i mam
nadzieję, że wkrótce będę mógł korzystać z tego modelu nieco dłużej. Choć
wielu z nas cieszy się i odkrywa dźwięk
Dolby Atmos i pokrewne na swoich
słuchawkach, soundbarach czy zaawansowanych systemach kina domowego,
to klasyczne systemy stereo zawsze
będą miały swoich zwolenników. Teraz
Marantz zaoferował dość kompaktowe,
pojedyncze urządzenie, które pozwala
na cieszenie się tym dźwiękiem stereo
wysokiej klasy i jednocześnie korzystanie z dobrodziejstwa współczesnych źródeł sygnału.
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Bowers & Wilkins Zeppelin
– powrót legendy

Powroty znanych produktów w świecie audio zdarzają się często.
Urządzenia z tej kategorii nie starzeją się tak szybko, o ile tylko są
proste. Zeppelin, którego pierwsza wersja pojawiła się w 2007 roku,
miał wszystkie funkcje smart, jakich wtedy oczekiwano. I właśnie
dlatego druga generacja była już bardzo potrzebna.
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Nowy Bowers & Wilkins Zeppelin nosi dokładnie tę samą nazwę, co
poprzednik, ale czas, jaki upłynął od jego premiery, wystarczająco usprawiedliwia ten zabieg. Bryła urządzenia trochę się zmieniła, niemniej natychmiast widać znaczne podobieństwa. Upodobnienie głośnika do lewitującego
nad ziemią sterowca nadaje mu optycznie lekkości i sprawia, że wydaje
się mniejszy. Design odbiega od obecnej linii produktów Bowers & Wilkins
z serii Formation, mimo tej samej grupy docelowej i zakresu zastosowań,
Zeppelin wygląda zupełnie inaczej. Front urządzenia przykrywa siatka, na
dole mamy mały element ze szczotkowanego aluminium z logo producenta.
Z tego materiału zrobiono też masywną, choć wizualnie lekką podstawę.
Pod logo oraz pomiędzy głośnikiem i podstawą umieszczono świecące paski,
załączające się podczas działania urządzenia i sygnalizujące pracę Aleksy.
Obudowę wykonano z matowego plastiku, z tyłu umieszczono na niej
gniazdo zasilania, port USB-C (do celów serwisowych) oraz przycisk resetowania. Zeppelin nie wspiera żadnych źródeł przewodowych, co wydaje się
zrozumiałe, ale może zaskoczyć osoby oczekujące choćby prostego wejścia
mini Jack. Bliżej górnej krawędzi umieszczono rząd przycisków do sterowania, można nimi regulować głośność, włączyć pauzę i wznowić odtwarzanie,
wywołać Aleksę oraz parowanie z systemem Formation. Trudno zarzucić
cokolwiek jakości materiałów i spasowania – jest doskonała. Testowałem
wersję czarną, w sprzedaży dostępna jest też szara, która wygląda intrygująco (nie miałem niestety okazji zobaczyć jej na żywo).
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Wspominałem już, że Zeppelin nie ma żadnych wejść
audio. Odsłuch jest możliwy bezpośrednio na urządzeniu, z obsługiwanych serwisów streamingowych, za
pośrednictwem AirPlay 2 lub Bluetooth aptX Adaptive.
Sam korzystałem naprzemiennie z AirPlay (muzykę
odtwarzałem z Apple Music, którego głośnik bezpośrednio nie wspiera) oraz bezpośrednio z działającego
na Zeppelinie Tidala. Oprócz niego obsługiwane jest
Spotify Connect, Deezer, SoundCloud, last.fm, NTS
oraz TuneIn Radio. Do konfiguracji oraz sterowania
odtwarzaniem potrzebna jest aplikacja Music, znana
użytkownikom głośników z serii Formation. Jest bardzo przejrzysta i wygodna, i to pomimo wielu funkcji,
jakie oferuje. Oprócz pierwszej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania pozwala zarządzać multiroom,
jeśli korzystamy z kilku urządzeń. Umożliwia też

skonfigurowanie w bardzo podstawowym zakresie
działania Zeppelina: można wyregulować poziom
wysokich i niskich tonów oraz przyciemnić lub całkowicie wyłączyć podświetlenie. Zabrakło mi tu bardziej
zaawansowanego korektora czy ustawienia czasu,
po którym głośnik automatycznie się wyłącza. Dużo
ważniejszym i częściej używanym obszarem aplikacji
jest ten skupiony na odtwarzaniu muzyki. Możemy
przeglądać proponowane z podlinkowanych serwisów
playlisty, albumy i stacje radiowe, przejść bezpośrednio
do nich (ale odbywa się to cały czas wewnątrz aplikacji
Music), przeglądać bibliotekę i wyszukiwać utwory. Po
raz pierwszy aż tyle czasu spędziłem w aplikacji producenta, wybierając kolejne utwory do odtwarzania.
Jest jeszcze Alexa, czyli asystent głosowy od Amazon.
Działa dokładnie tak, jak w Echo 4, czyli w smartgłośniku bezpośrednio od Amazon (korzystam z niego
na co dzień). To dobrze i źle, bo o ile bardzo dobrze
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rozumie wypowiadany tekst i umożliwia mi sterowanie Smart Home, to nie
został w żaden sposób dostosowany do Zeppelina i jego funkcji, przez co
możliwości sterowania muzyką są ograniczone. Jeśli zależy nam na czymś
więcej niż pauzowanie oraz regulacja głośności, musimy korzystać z Amazon Music. O dziwo Zeppelin nie ma przycisku do wyłączenia mikrofonu
– na coś takiego zdecydował się nawet sam Amazon w swoim głośniku.
Bowers & Wilkins zawsze wyróżniał się nie tylko designem, ale też rozwiązaniami technicznymi. Zeppelin ma dwa 25-milimetrowe tweetery, pochodzące z kolumn 600 Anniversary Edition. Za średnie tony odpowiadają
natomiast dwa 9-milimetrowe przetworniki, wykorzystujących technologię
Fixed Suspension Transducer, pochodzącą z głośników serii 800 Diamond.
Niskie tony generuje natomiast 15-centymetrowy subwoofer, zaprojektowany na bazie tego, którego użyto w poprzedniej generacji Zeppelina. Jak
widać, Bowers & Wilkins stawia na sprawdzone rozwiązania, a jednocześnie
nie idzie nigdzie na kompromis – wszystkie wspomniane elementy pochodzą z topowych linii produktów tego producenta. Jest też kilka nowości,
takich jak Bluetooth aptX Adaptive czy AirPlay 2, a także odtwarzanie
dźwięku nawet w jakości 24 bit/96 kHz.
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Jestem dość dobrze osłuchany w sprzęcie Bowers & Wilkins i podoba mi
się konsekwencja tego producenta w uzyskiwanym efekcie. W produktach konsumenckich nigdy nie celował w monitorowe, równe brzmienie,
słuchawki i głośniki zawsze lekko ocieplały dźwięk, nie ujmując mu jednak detali. Nowy Zeppelin nie wyłamuje się z tego schematu, a jeśli ma
się czymś wyróżniać na tle innych urządzeń Bowers & Wilkins, to jest to
głośność. Słuchałem go najwyżej na 1/4 maksymalnej głośności, przekraczając ten poziom, czułem już dyskomfort. Ustawiłem go w salonie, który
nie jest najmniejszy i w którym testuję też inne urządzenia audio – nigdy
nie spotkałem się z równie głośnym sprzętem. Z uwagi na skalę głośności
precyzja jej regulacji na niskim poziomie jest niewystarczająca, przeskok
pomiędzy najniższymi stopniami jest bardzo duży
i dopiero regulując dźwięk suwakiem w aplikacji,
można ustawić go dokładniej. Zeppelin oferuje ciepły, ale szczegółowy dźwięk i łatwo usłyszeć, jeśli

Po raz pierwszy aż tyle

nagranie jest niskiej jakości. Szczególnie wyraźnie

czasu spędziłem w aplikacji

słychać to w średnich tonach, które są bardzo dobrze

producenta, wybierając
kolejne utwory do
odtwarzania.

wyeksponowane i zdecydowanie najlepiej słyszalne,
nawet jeśli utwór ma dużo niskich tonów. Cechują
się bardzo dobrą separacją, choć Zeppelin nie gra
przesadnie przestrzennie. Wokale również są ciepłe

AUDIO

96

i przyjemne w odbiorze. Góra jest natomiast lekko wycofana, ale zawsze
obecna i wyraźna. Jest po prostu odrobinę cichsza, ale nie brakuje jej
detali. Najwięcej dzieje się na dole: bas jest miękki, obfity i zróżnicowany.
Zeppelin świetnie go kontroluje, ale też dorzuca go zawsze trochę więcej,
niż byśmy oczekiwali. Bardzo przyjemnie brzmi w tle, w utworach, gdzie
nie gra największej roli. W elektronice, gdzie jest go więcej, uderza bardzo
mocno, ale nie dudni. Ogólnie Zeppelin gra wyraźnie ciepło, z lekko podbitym basem i cichszą górą. Brzmi jak inne produkty Bowers & Wilkins, co nie
jest złe, ale może nie zadowolić osób oczekujących neutralnego dźwięku.
Z całą pewnością nie ma drugiego głośnika wyglądającego tak, jak Zeppelin, niewiele jest też takich, które równie umiejętnie łączą obsługę
streamingu, multiroomu, odtwarzania bezprzewodowego i współpracę
z asystentem głosowym. Brzmienie również nie zawodzi – nie dziwię się
wcale popularności produktów Bowers & Wilkins, ten dźwięk nie tylko
obfituje w detale, ale jest też przyjemny w odbiorze od samego początku.

Bowers & Wilkins
Zeppelin 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• szczegółowe, ciepłe brzmienie
• świetny bas
• bardzo dobra aplikacja
Minusy:
• brak przycisku do wyłączenia
mikrofonu
• małe możliwości konfiguracji
Cena: 3899 PLN
Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Samsung Galaxy S22 Ultra,
S22+ i S22 – ceny, co nowego
i pierwsze wrażenia
Samsung dzisiaj odsłonił swojego flagowego Galaxy S22, w trzech
odmianach – S22, S22+ i S22 Ultra. Tym razem rodzeństwo różni się
między sobą wyraźniej niż w poprzednich wydaniach.
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Specyfikacja techniczna i polskie ceny

Samsung Galaxy
Ekran

S22		
6,1”
2340×1080 px
10-120 Hz
1200 nit (peak)

S22+		

S22 Ultra
6,8”
3080×1440 px
1-120 Hz
1750 nit (peak)

6,6”
2340×1080 px
10-120 Hz
1200 nit (peak)

SoC			Exynos 2200 (4 nm)
RAM		
8 GB			
Pamięć flash

128/256 GB			 128/256/512 GB

S Pen		

Aparaty

Bateria
Waga
Wymiary
Cena

Kolory

8/12 GB

			

ultraszerokokątny | f/2.2 | 12 MP
szerokokątny | f/1.8 | 50 MP
tele 3x | f/2.4 | 10 MP
przedni | f/2.2 | 10 MP

ultraszerokokątny |
f/2.2 | 12 MP
szerokokątny | f/1.8
| 108 MP
tele 3x | f/2.4 |
10 MP
tele 10x | f/4.9 |
10 MP
przedni | f/2.2 |
40 MP

3700 mAh		4500 mAh		 5000 mAh
167 g		

195 g		

228 g

146 x 70,6 x 7,6		 157,4 x 75,8 x 7,6		 163,3 x 77,9 x 8,9
mm		 mm		 mm
8/128 GB – 3999 zł 8/128 GB – 4999 zł
8/256 GB – b.d. zł 8/256 GB – b.d. zł
czarny
biały
zielony
różowy

czarny
biały
zielony
różowy

8/128 GB – 5899 zł
8/256 GB – b.d. zł
12/512 GB – b.d. zł
czarny
biały
zielony
burgundowy
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Co nowego
Konstrukcja
Samsung podkreśla, że nowego modele mają najbardziej wytrzymałą konstrukcję ze wszystkich ich modeli, w tym wytrzymalszą od S21. Przód i tył
wyposażono w Gorilla Glass Invictus+ i mają certyfikat IP68 (zanurzenie do
1,5 m w słodkiej wodzie, do 30 min; firma nie zaleca używania telefonów
w basenie ani na plaży).

Aparaty
Nowością jest nowe szkło na obiektywie szerokokątnym w modelu S22
Ultra, które redukuje odbicia i poprawia jednocześnie jakość zdjęć. Zastosowano też nową matrycę, która przyjmuje więcej światła niż w rodzinie S21
dzięki większym pikselem (odpowiednio 2 µm i 2,4 µm dla S22/S22+ i S22
Ultra)
Zmiany poczyniono również w oprogramowaniu wszystkich aparatów,
zarówno dla wideo, jak i zdjęć. Aparaty mogą automatycznie zmieniać
liczbę klatek na sekundę w tym pierwszym przypadku, dzięki czemu do
matrycy dociera więcej światła, co przekłada się na lepszą jakość. W przypadku zdjęć, aparaty robią do 20 zdjęć przy każdym naciśnięciu migawki,
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które są potem składane w jedno finalne ujęcie. Samsung stosuje też pixel
binning (2×2 lub 3×3 zależnie od modelu), czyli scalanie czterech lub dziewięciu pikseli, aby zmniejszyć szumy.
Nowością jest też możliwość nagrywania wideo w 12-bit HDR obiektywem
szerokokątnym (czyli 50 MP dla S22 i S22+ lub 108 MP dla S22 Ultra) w 1080p
lub 4K przy 30 kl./s w obu przypadkach, co znacząco wpływa na ilość zapisywanych informacji.
Jeśli chodzi o tryb portretowy w wideo, to zastosowano nauczanie maszynowe, która pomaga rozpoznawać włosy, dzięki czemu algorytm rozmycia
tła robi to jeszcze precyzyjniej.
Aparat teraz potrafi rozpoznać do 10 osób w kadrze, jeśli znajdują się do
5 m od aparatu, co pozwala na wykorzystanie funkcji automatycznego
kadrowania. Można to również wykorzystać w aplikacjach trzecich, np. do
połączeń wideo.
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W przypadku plików RAW, Samsung udostępnia do pobrania Expert RAW
z Galaxy Store, który umożliwia przetwarzanie wieloklatkowe zdjęć RAW.
Lista funkcji poprawionych względem poprzedników jest jeszcze dłuższa
i w zasadzie nie pominięto niczego istotnego.

SoC
Rodzina Galaxy S22 będzie w Europie wyposażona w Exynosa 2200, podczas gdy inne rejony świata dostaną Snapdragona. Według testów firmy,
oba układy mają zbliżoną wydajność, przy czym jeden lub drugi jest szybszy w różnych zadaniach. Wzrosty względem Exynosa 2100 sięgają 5% dla
CPU, 17% dla GPU i 115% dla NPU.

5G i Wi-Fi 6E
Wszystkie modele wyposażono w moduły 5G, a Wi-Fi 6E dostępny jest
w S22+ i S22 Ultra, więc jeśli mamy w domu odpowiedni router (oraz internet), to będziemy mogli jeszcze szybciej pobierać rzeczy bezpośrednio na
smartfona. 5G też zyskało na prędkości i upload może być aż 2x szybszy,
a download do 63% szybszy.
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Ładowanie
S22 wspiera szybkie ładowanie 25 W, a modele S22+ i S22 Ultra do 45 W. Na
liście dostępnych akcesoriów do kupiernia będą odpowiednie ładowarki
(w zestawie jest tylko kabel USB-C do USB-C).

S Pen dla S22 Ultra
S Pen w modelu Galaxy S22 Ultra będzie pozwalał na konwersję
odręcznego pisma na tekst maszynowy, który potem możemy wkleić
gdziekolwiek.

Etui
Dostępne będą następujące etui, w różnych wersjach kolorystycznych:
• Seria Standard – Silicone Cover z paskiem
• Seria Standard – Protective Standing Cover
• Seria Standard – Frame Cover
• Seria Smart – Smart View Cover
• Seria Smart – Smart Clear View Cover
• Seria Slim – Leather Cover
• Seria Slim – Silicone Cover
• Seria Clear – Clear Standing Cover
• Seria Clear – Clear Cover

Ładowarki
Samsung będzie również sprzedawało następujące ładowarki dla rodziny
Galaxy S22:
• przewodową ładowarkę 15 W (1x USB-C)
• przewodową ładowarkę 45 W (1x USB-C i 1x USB-A)
• przewodową ładowarkę 65 W (2x USB-C i 1x USB-A)
• bezprzewodową ładowarkę pojedynczą (smartfon)
• bezprzewodową ładowarkę podwójną (smartfon + zegarek)

Pierwsze wrażenia
Z nowymi modelami spędziłem dosłownie chwilę, więc na głębsze wrażenia przyjdzie jeszcze czas, ale w międzyczasie…
Moją uwagę przede wszystkim zwrócił na siebie podstawowy S22, z ekranem mniejszym o 0,1” od poprzednika. Ma teraz 6,1”, więc tyle co średni

SPRZĘT

103

iPhone z serii 12/13, ale dzięki zaokrąglonym ramkom zdecydowanie
wygodniej trzyma się go w dłoni. Nie ma też żadnych ostrzejszych krawędzi, która wbijałby się w skórę. To wszystko powoduje, że łatwiej mi się
z niego korzysta jedną ręką. Wręcz znacznie. Stali czytelnicy wiedzą, że
nie przepadam za obecnym designem iPhone’ów.
Design modelu S22 Ultra, gdzie ten temat jest w ogóle bardzo indywidualną kwestią, zdecydowanie się wyróżnia. Osobiście podobała mi
się wyspa w S21, szczególnie w modelu czarnym, którą w zbliżonej formie znajdziemy w S22 i S22+, ale te pojedyncze, wystające obiektywy
wyglądają jeszcze lepiej. Model czarny wygląda szczególnie imponująco,
chociaż ciężko to uchwycić na zdjęciu (rozjaśniłem je, abyście coś na
zdjęciach zobaczyli). Niestety nie miałem okazji zobaczyć modelu białego, ale spodziewam się, że to on byłyby moim ulubieńcem.
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Ekrany w przypadku S22 i S22+ są płaskie na całej powierzchni, a rogi
mają zaokrąglone. S22 Ultra ma brzegi ekranów zagięte w kierunku
ramki, podobnie jak przed rokiem. Wizualnie to wygląda lepiej, bo ramki
wydają się mniejsze, ale będę to powtarzał do znudzenia – wolę płaską
szybę niż wygiętą na brzegach.
Nie mogę oczywiście nie wspomnieć o 120 Hz – jak zwykle robią wrażenie i już nie wyobrażam sobie powrotu do 60 Hz, które powodują, że
mam wrażenie, że telefon się popsuł. Rodzina S22 ma poprawione ekrany
względem poprzedników, więc niecierpliwie czekam na dalsze testy.
Wkrótce też postaram się zrobić ambitniejszy test aparatów, aby zobaczyć co da się wycisnąć nie tylko nowych matryc czy obiektywów, ale
ciekawy jestem też, co nowego robi sam software.
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Pisanie odręczne i tłumaczenie
go na tekst maszynowy
w Samsung Galaxy S22 Ultra
Najnowsze Galaxy S22 Ultra od Samsunga wprowadziło ciekawą
funkcję, o której wspominałem w dniu premiery – możliwość
odręcznego pisania tekstu, który zostanie przetłumaczony na tekst
maszynowy, czyli taki, z którym możemy potem coś zrobić.
Na naszym kanale YouTube opublikowałem dzisiaj wideo, w którym
demonstruję nie tylko tą nowość, która obsługuje język polski. Tak, to nie
błąd – jest wsparcie dla rozpoznawania j. pol. Co ważniejsze, jest też wsparcie dla tłumaczenia nieczytelnego bazgrolenia! Jestem szczerze zaskoczony, jak dobrze to wszystko działa.
Przy okazji wspominam też o rysiku i demonstruję jego 2,8 ms opóźnienie.
Pisanie wydaje się teraz jeszcze bardziej naturalne.
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Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2
Ultra Set – sprzątanie kompleksowe
Odkurzacze automatyczne już dawno przestały być prostymi
urządzeniami, które mają odkurzyć konkretną przestrzeń. Xiaomi
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set sprowadza sprzątanie podłóg do
regularnego opróżniania worka i czyszczenia szczotek oraz mopa, cała
reszta po konfiguracji dzieje się sama.
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W ofercie odkurzaczy Xiaomi łatwo się pogubić, jest ich mnóstwo,
ponadto na rynku dostępne są często dwie generacje konkretnego
modelu. Z Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set jest o tyle prosto, że to obecnie
najbardziej zaawansowany sprzęt tego typu, jaki oferuje Xiaomi. Zestaw
składający się z odkurzacza oraz stacji opróżniającej jego zbiornik można
też skompletować osobno, jest wtedy minimalnie drożej. Jakość wykonania
obu urządzeń jest bardzo podobna, użyto tu matowego lub błyszczącego
(i przyciągającego niesamowicie kurz) plastiku, a elementy solidnie spasowano, nic nie trzeszczy, elementy do siebie dobrze pasują i nie ma problemu na przykład z ponownym zamontowaniem szczotki po czyszczeniu.
Odkurzacz jest dość niski, jak na tego typu urządzenie, przez co może wjechać w wiele niedostępnych dla konkurentów obszarów (na co dzień używam Roomby 980 i Xiaomi radzi sobie od niej lepiej w tym zakresie). Koła
są spore i mają głęboki bieżnik, upraszczający podjeżdżanie na dywany.
Dzięki nim oraz sporemu prześwitowi odkurzacz wspina się nawet na
piankową, 2-centymetrową matę. Stacja jest równie istotnym elementem
zestawu – zaprojektowano ją z wyczuciem, jest spora, ale obłe kształty
oraz czarny kolor czynią ją optycznie mniejszą. Na górze ma tylko jeden
podświetlany przycisk do wyciągania brudu z pojemnika odkurzacza, nie
trzeba nawet z niego korzystać, bo może się to dziać automatycznie. Stacja
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jest na tyle ciężka, że nie przesuwa się po podłodze, odkurzacz wjeżdża do
niej zresztą bardzo wolno, by zminimalizować dodatkowo takie ryzyko.
Robot Vacuum-Mop 2 Ultra jest częścią Smart Home od Xiaomi, do konfiguracji potrzebujemy Wi-Fi oraz smartfona. Ponadto, jeśli chcemy używać
stacji odsysającej brud, trzeba wymienić pojemnik na kurz w odkurzaczu na inny, dostosowany do niej – dostajemy go w komplecie ze stacją.
Aplikacja jest właściwie niezbędna, bo urządzenie ma mnóstwo funkcji
i możliwości automatyzacji pracy. Oprócz tak standardowych rzeczy, jak
harmonogramy czy regulacja siły ssącej, mamy tu mapę mieszkania, na
podstawie której można wysłać urządzenie do konkretnego obszaru. Da
się go też ustawić ręcznie, a nawet samodzielnie kierować odkurzaczem
zdalnie (to przydaje się przy mapowaniu pomieszczeń i wyjeżdżaniu spod
mebli, które pokonały czujniki urządzenia). Jeśli mamy już zmapowane
mieszkanie (dzieje się to automatycznie przy każdym przejeździe), możemy
wydzielić pomieszczenia, określić obszary, w których nie chcemy używać
mopa oraz ustawić wirtualne ściany, zabezpieczające na przykład przed
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zbytnim zbliżeniem się do delikatnych przedmiotów lub mebli, spod których urządzenie nie może wyjechać. Odkurzacz wyposażono w wiele czujników zabezpieczających przed zjechaniem ze schodów czy wjechaniem
pod zbyt niski mebel. Działają doskonale, ustawianie fizycznych wirtualnych ścian nie byłoby tu do niczego potrzebne. Urządzenie dobrze unika
też zderzenia z domownikami i wjeżdża w naprawdę ciasne przestrzenie, w których ledwo, ale jednak się mieści. Odkurzacz pozwala sprzątać
miejscowo, poprzez ustawienie go w wybranym miejscu i przytrzymanie
przycisku na obudowie, ale z niewiadomych przyczyn kasuje to mapę
mieszkania. Co prawda jest ona zapisana, więc wystarczy ją wczytać, ale
mocno zniechęca to do korzystania z tej funkcji. Prawdę mówiąc, sterowanie odkurzaczem jedynie z aplikacji jest nawet zalecane, przenoszenie go
nie jest specjalnie wygodne, a po wskazaniu, gdzie ma sprzątać, trafia we
właściwe miejsce bez najmniejszego problemu.

Odkurzacz jest dość niski, jak na tego typu urządzenie,
przez co może wjechać w wiele niedostępnych dla konkurentów obszarów.

Odkurzacz ma cztery poziomy ssania, przy dwóch pierwszych jest bardzo
cichy, ale skutecznie radzi sobie z brudem na podłogach drewnianych czy
płytkach. Do odkurzania dywanów i wykładzin lepsze są już dwa kolejne
tryby, które hałasują mocniej, choć wciąż nie na tyle, by nie dało się przy
nich wytrzymać. Mopowanie ma już tylko trzy poziomy, do drewna korzystałem z najniższego, natomiast najwyższy sprawdzał się na płytkach w kuchni
i łazienkach. Sprawdza się dobrze, nakładkę mopującą zdejmuje się i zakłada
bez obracania odkurzacza, a jej utrzymanie w czystości nie sprawia problemów. Nie ma jednak żadnego mechanizmu, który podnosiłby mop, by odkurzyć dywany podczas tego samego przejazdu – trzeba najpierw oznaczyć te
miejsca w aplikacji, a później odkurzyć je powtórnie, już po fizycznym odłączeniu nakładki. Oznacza to, że odkurzacz nie zrobi pełnego sprzątania całkowicie samodzielnie, gdy nie ma nas w domu. Robot Vacuum-Mop 2 Ultra
radzi sobie świetnie z odkurzaniem właściwie wszystkiego, nie tylko dobrze
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wjeżdża na grube dywany, ale też umiejętnie wyjeżdża z trudnych miejsc.
Ponownie, porównując do Roomby 980, radzi sobie zdecydowanie lepiej
ze znajdowaniem drogi. Owszem, powrót do stacji jest czasem opatrzony
niepotrzebnym odejściem na drugi krąg, ale ostatecznie zawsze prawidłowo
dokuje. Jeśli nie korzystamy ze stacji do odsysania brudu, to i tak łatwo
dostać się do pojemnika, wystarczy otworzyć górną klapę. Obracanie kołami
do góry jest potrzebne jedynie wtedy, gdy chcemy wyczyścić szczotki. To
bywa wyzwaniem, bo odkurzacz ma tylko jedną, gumową szczotkę główną,
zakończoną syntetycznymi włóknami. Włosy idealnie się na nią nakręcają
i po kilku odkurzaniach trzeba ją wyjąć i oczyścić – nie obyło się bez nożyczek, by pozbyć się wszystkich włosów. Tu akurat Roomba i jej dwie wyłącznie gumowe szczotki sprawdzają się znacznie lepiej. Boczna szczotka działa
już bez zarzutu, czyści się ją bardzo łatwo.
Stacja, choć nie jest niezbędna, okazuje się bardzo przydatnym dodatkiem. Odkurzacz ładuje się w niej dokładnie tak samo, jak w dołączonej do
niego mniejszej stacji dokującej, ale oprócz tego pozbywa się w niej w kilka
sekund brudu z pojemnika. Dzięki temu może posprzątać dużą powierzchnię bez konieczności ręcznego opróżniania pojemnika. Na dodatek, jeśli
korzystamy z harmonogramu pracy, możemy zapomnieć o regularnym
zaglądania do odkurzacza, bo stacja mieści aż 5 l brudu. Instaluje się w niej
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standardowy, materiałowy worek, dokładnie taki jak w tradycyjnych odkurzaczach, więc opróżnianie go jest też znacznie wygodniejsze i czystsze niż
w przypadku pojemnika odkurzacza. Używając nakładki mopującej, nie
odczujemy żadnej różnicy w korzystaniu ze stacji, odkurzacz wjeżdża do
niej bez problemu. Stacja może odsysać brud automatycznie po każdym
sprzątaniu, da się również ustawić godziny, w których tego nie robi (jest
dużo głośniejsza od odkurzacza), a jeśli chcemy, możemy też pozostać przy
włączaniu oczyszczania ręcznie.
Odkurzacz automatyczny znacznie zmniejsza czas, jaki poświęcam na
sprzątanie, ale dopiero ze stacją do odsysania brudu jest on prawdziwie
bezobsługowy. Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Set to zestaw do kompleksowego sprzątania, po odpowiedniej konfiguracji odkurzanie dzieje
się samo, a nam pozostaje jedynie dbać o to, by raz na jakiś czas wyczyścić
szczotki czy wymienić worek. Nie miałem wątpliwej przyjemności wyciągania zablokowanego odkurzacza spod mebli, a wszelkie wirtualne ściany
ustawiałem wyłącznie w aplikacji. Mopowanie nie jest jeszcze tak zautomatyzowane, ale jestem zadowolony z jego efektu. Przydaje się, po prostu nie
mogę korzystać z niego, gdy nie ma mnie w domu.:

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop
2 Ultra Set 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo dobry system czujników
• bezobsługowa praca (nie licząc
mopowania)
• wygodna obsługa z aplikacji
Minusy:
• niewygodne czyszczenie szczotki
• drobne problemy z oprogramowaniem
(znikająca mapa)
Cena: około 2800 PLN (zestaw)
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Xiaomi Redmi Watch
Lite 2 – lifting
Pokazany w zeszłym roku Redmi Watch Lite był bardzo udanym
urządzeniem – za niewielką cenę oferował sporo funkcji, a przy
tym całkiem dobrze wyglądał. Nowa wersja nie jest rewolucyjna,
prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka trudno ją nawet odróżnić
od poprzednika.
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Idea wypuszczania na rynek tanich, ale
umiejących wiele urządzeń, jest wyróżnikiem Xiaomi. Firma ma w portfolio
mnóstwo produktów i trudno się czasem
połapać, który z nich jest tym najbardziej
aktualny. W przypadku Redmi Watch Lite
2 producent nie zdecydował się na gruntowne zmiany, co na poziomie sprzętowym
nie było szczególnie potrzebne, natomiast
przydałoby się przebudować oprogramowanie, bo wciąż brakuje mu intuicyjności.
Zegarek jest bardzo lekki, waży tylko 35
g, a przy tym płaski, z estetycznie zaokrąglonym rogami obudowy. Jest plastikowa,
ale matowe wykończenie bardzo dobrze
wygląda. Do sterowania służy pojedynczy
przycisk, podobnie jak w poprzedniku. Na
spodzie koperty mamy złącze ładowania
oraz optyczne czujniki, a na jej krawędziach
są przyciski do odczepienia paska. Ten jest
specjalny, nie da się dopasować żadnego
standardowego. Jest bardzo dobrej jakości,
choć zrobiono go z dość cienkiej gumy, robi
wrażenie mocnego, nie brudzi się też zbyt
mocno. Urządzenie występuje w trzech
wersjach kolorystycznych i oprócz standardowej czerni mamy też granat oraz kość
słoniową.
Głównym elementem urządzenia jest ekran
dotykowy, który powiększono względem
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poprzedniego modelu. Ma teraz rozdzielczość 320 × 360 pikseli (zamiast
320 × 320) i przekątną 1,55 cala, wciąż jest to LCD, z niezbyt mocnym
nasyceniem kolorów i słabą czernią, co uwypukla się zwłaszcza w ciemności. Nie ma też automatycznej regulacji jasności, ale tego akurat
trudno wymagać w tej cenie. Prawdę mówiąc, do ekranu można się
przyzwyczaić, nadrabia dobrą reakcją na dotyk. Ponadto szkło, którym go przykryto, jest zaokrąglone, co również upraszcza nawigację
gestami. Ekran podświetla się po podniesieniu nadgarstka bądź podwójnym stuknięciu w niego, ale ta druga metoda zwiększa zużycie baterii.
Wykrywanie ruchu ręki ma lekkie opóźnienie (nawet po zwiększeniu
czułości), ale działa poprawnie. Sama bateria jest dobra, nawet bardzo.
Wytrzymuje około 5 dni, przy czym miałem włączony w tle pomiar tętna,
stresu i monitorowanie snu. Przy podobnym korzystaniu, ale z użyciem
GPS, bateria spadała zauważalnie szybciej. Teoretycznie powiększono ją
względem poprzedniego modelu o ponad 10% (z 230 na 262 mAh), ale
tego nie czuć.

W przypadku Redmi Watch Lite 2 producent nie zdecydował się
na gruntowne zmiany.

Interfejs zegarka nie zmienił się względem poprzednika, mamy jedynie
nowe tarcze (łącznie jest ich tylko 4, ale da się doinstalować inne). Oznacza to, że przesuwając palcem w prawo i lewo, na tarczy przechodzimy
między widgetami, z góry wysuwamy powiadomienia, a z dołu szybkie
ustawienia. Menu otwieramy przyciskiem, w podstawowej wersji jest bardzo nieprzejrzyste, bo składa się wyłącznie z ikon. Alternatywny widok
to lista aplikacji z widocznymi nazwami – natychmiast się na niego
przełączyłem. Brakuje natomiast jakichkolwiek animacji, które upłynniałyby przechodzenie między kolejnymi poziomami menu. Sterowanie
jest jednak proste i można się do niego przyzwyczaić, na co dzień przeszkadzały mi jedynie nieinteraktywne widgety, których dotknięcie nie
przenosiło do aplikacji (konieczne było znajdowanie jej w menu). Xiaomi
rozbudowało możliwości sportowe zegarka, wciąż jest wodoszczelny

SPRZĘT

do 5 ATM i ma GPS, ale teraz obsługuje aż
100 różnych rodzajów aktywności. Treningi
są konfigurowalne, można wybrać różne
cele i powiadomienia (na przykład o pokonaniu danego dystansu czy czasie treningu),
a także uruchomić automatyczną pauzę.
Nie da się co prawda edytować pól danych,
ale są dobrane rozsądnie (niemniej, szkoda).
Z treningu można przejść szybko do sterowania odtwarzaniem muzyki, natomiast na
górze ekranu zawsze wyświetla się poziom
sygnału GPS i godzina, przydałaby się też
informacja o baterii. Jakość sygnału jest
niezła – ślad nie jest sztucznie wygładzany,
ale złapanie fixa trwa czasem nawet ponad
minutę i to w bezchmurny dzień, na otwartej przestrzeni.
Podobnie jak w przypadku innych produktów fitness Redmi Watch Lite 2 współpracuje z aplikacją Xiaomi Wear Lite. To w niej
konfigurujemy bardziej zaawansowane funkcje, takie jak wykonywane w tle pomiary
czy odbieranie powiadomień z aplikacji,
da się też w niej skonfigurować listę treningów (co przy dostępnej liczbie trybów
bardzo się przydaje i jest wygodniejsze niż
w zegarku). Mamy też osobną sekcję pokazującą w formie widgetów nasze dane zdrowotne. Dotknięcie każdego z nich rozwija
ekran z detalami, dane są przedstawione
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przejrzyście, ale brakuje tu jakiejś podstawowej interpretacji czy podsumowania. Program ma też sekcję treningu, który możemy odbyć bez
zegarka, nie sądzę jednak, by wiele osób z niej korzystało, mając już tego
smartwatcha.
O ile poprzednia wersja była dla mnie miłym zaskoczeniem, to Xiaomi
Redmi Watch Lite 2 to model wyłącznie poprawiony i niewnoszący
żadnych gruntownych zmian. Takie podejście jest dla mnie zrozumiałe,
w końcu w serii Lite kluczowa jest cena, a utrzymanie jej wiąże się z pewnymi kompromisami. Nowy model jest zresztą minimalnie droższy od
poprzednika i proporcjonalnie do ceny – lepszy.

Xiaomi Redmi Watch
Lite 2		
•
•
•
•

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

Plusy:
• wiele trybów treningu
• pomiar wielu parametrów
• zgrabna, lekka konstrukcja
Minusy:
• niezbyt wygodna obsługa
• przeciętny ekran
Cena: 340 PLN
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Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
– powietrze takie, jak trzeba

Mieszkając w polskim mieście, wypada mieć jakikolwiek oczyszczacz
powietrza. U mnie działa nieustannie, w sezonie grzewczym filtrując
smog, w lecie zbiera z kolei pyłki. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro może
działać nawet rok na jednym filtrze, a tym samym przez rok nie trzeba
zwracać na niego uwagi.
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Wybór oczyszczaczy Xiaomi jest olbrzymi,
a nowy model, nazwany Smart Air Purifier
4 Pro, na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się
specjalnie. Design się nie zmienił, co mnie
cieszy, bo jest bardzo uniwersalny, a zaokrąglone narożniki i matowy plastik optycznie
pomniejszają nieco obudowę. Urządzenie
ma otwory wentylacyjne na wszystkich
ścianach, na górze jest natomiast zdejmowana kratka. Ruchomych elementów nie
ma tu prawie wcale, jedynie tył obudowy
zdejmuje się (trzyma się na magnesach), by
uzyskać dostęp do filtra. Na froncie mamy
niewielki ekran OLED oraz dwa przyciski dotykowe pod nim, odpowiednio do
włączania i zmiany trybu pracy. Ekran jest
monochromatyczny, ale ma kolorowy pasek,
który symbolizuje stopień zanieczyszczenia. Urządzenie jest bardzo estetyczne i nie
zajmuje wiele miejsca w domu, a jego spora
wysokość nie przeszkadza – nie powinno
być przecież zasłonięte od góry.
Podobnie jak inne oczyszczacze Xiaomi, tak
i ten jest kompatybilny z systemem inteligentnego domu chińskiego producenta.
W aplikacji mamy oczywiście podgląd
wszystkich aktualnych parametrów mierzonych przez urządzenie, oprócz stopnia
zanieczyszczenia powietrza jest to wilgotność powietrza i temperatura. Aplikacja
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ułatwia eksploatację urządzenia, informując
o stopniu zużycia i konieczności wymiany
filtra. Ten, według producenta, powinien
wystarczyć na od 6 do 12 miesięcy działania,
a jest to uzależnione od trybu pracy i stopnia zanieczyszczenia powietrza. Smart Air
Purifier 4 Pro ma tylko jeden filtr, który nie
jest przesadnie drogi, stąd też jego użytkowanie nie generuje zbyt dużych kosztów.
Łączy on w sobie ogólny filtr zanieczyszczeń, węglowy oraz HEPA. Jego wymiana
jest bardzo łatwa i szybka, więcej trudności
sprawia już czyszczenie wnętrza od góry,
kratkę trzeba bowiem odkręcić.
Urządzenie może generować jony ujemne,
odświeżając w ten sposób powietrze.
To również możemy włączyć w aplikacji,
podobnie jak wybrać tryb pracy. Dostępne
są cztery, choć trudno powiedzieć, czym
różnią się dwa ostatnie. Podstawowy – automatyczny, działa doskonale, bardzo szybko
reaguje na przykład na otwarcie okna przy
dużym zanieczyszczeniu, ale nie robi tego
gwałtownie, włączając nagle pełne obroty.
Mamy też tryb nocny, przy którym faktycznie da się spać – oczyszczacz jest w nim
bezgłośny. Mamy też tryb ręczny – suwakiem regulujemy intensywność działania.
Czwarty to z kolei… „tryp”. Nie mam pojęcia, co autor tłumaczenia miał na myśli ani
czym kierowali się twórcy aplikacji, dodając
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kolejny tryb ręczny z wyborem intensywności za pomocą jednego
z trzech przycisków. Na szczęście nie trzeba go używać, na co dzień tryb
automatyczny i nocny (ustawione w harmonogramie) sprawdzają się
doskonale. Oprócz harmonogramów aplikacja Xiaomi Home umożliwia
tworzenie automatyzacji w połączeniu z innymi urządzeniami tej firmy
– możliwości jest sporo i nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład po
tym, gdy wyjdziemy z domu, oczyszczacz się wyłączał.
Codzienna obsługa oczyszczacza sprowadza się do dbania o to, by nie
stawiać przy nim dużych przedmiotów. Urządzenie bardzo sprawnie
dobiera tryb pracy do warunków, nie wymaga też zaglądania do aplikacji, podgląd wielu parametrów (w tym zanieczyszczenia, wilgotności,
temperatury i statusu połączenia z Wi-Fi) dostępny jest bezpośrednio na
wbudowanym ekranie. Wolałbym jednak, by znajdował się na górnym
panelu, a nie na boku, ułatwiłoby to obsługę przycisków dotykowych
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(rozumiem jednak, że obecna konstrukcja wyklucza taką lokalizację
wyświetlacza). Dodatkowo oczyszczaczem można sterować głosowo,
za pomocą Aleksy lub Asystenta Google (nie ma jednak wsparcia dla
Siri czy HomeKit). Urządzenie dostosowano do sporych powierzchni,
mierzących nawet 60 m2, ponadto jego konstrukcja sprawia, że zbiera
powietrze dookólnie i wydmuchuje je w górę, nie musi być ustawiony
w konkretnym kierunku.
Smart Air Purifier 4 Pro to produkt w każdym calu poprawny. Nie
wprowadza żadnych innowacji ani nie wyróżnia się niezwykle wysokimi parametrami, niemniej robi wszystko, czego można oczekiwać od
oczyszczacza powietrza. Jest po prostu solidny i dopracowany, a przy
tym dostępny w rozsądnej cenie. Jego eksploatacja również nie zapowiada się na drogą – warto o tym wspomnieć, bo to wcale nie reguła.

Xiaomi Smart Air 		
Purifier 4 Pro
•
•
•
•

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

Plusy:
• prosta wymiana filtra
• bezgłośna praca
• możliwość tworzenia automatyzacji
Minusy:
• błędy w tłumaczeniu aplikacji
Cena: 1200 PLN
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Anker MagGo 622
– power bank do EDC

Nosimy ze sobą coraz więcej urządzeń wymagających zasilania.
Zestawy EDC (Every Day Carry – ekwipunek dźwigany codziennie)
zawierają smartfon, smartwatch, bezprzewodowe słuchawki, a to
wszystko wymaga zasilania – nikt nie lubi, jak słuchawki w połowie
telekonferencji padają. Rozwiązaniem oczywiście jest powerbank
i tutaj wybór jest ogromny.
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Jeden przyda się na weekend za miastem,
a drugi – na co dzień jako zabezpieczenie, żeby zawsze móc podładować sprzęt.
Tym drugim typem jest Anker MagGo 622,
magnetyczny powerbank kompatybilny
z iPhone’ami 12 i 13 dzięki MagSafe.
Urządzenie ma jeden port USB-C, służący
zarówno do ładowania powerbanku, jak
i umożliwiający ładowanie z niego dowolnego urządzenia. MagGo 622 potrafi ładować dwa sprzęty równocześnie, jeden po
kablu, drugi bezprzewodowo za pomocą
MagSafe. Możemy go oczywiście używać
jako ładowarki MagSafe, kiedy jest podłączony do zasilania po USB-C. Dodatkowo
Anker MagGo 622 może służyć jako podstawka do telefonu. Ta opcja przydała mi
się dotychczas raz, gdy podczas niespodziewanego połączenia wideo mogłem
telefon postawić wygodnie na stole.
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Z iPhone’a można bez problemu korzystać z podłączonym magnetycznie
powerbankiem. MagSafe trzyma się telefonu naprawdę solidnie, nie ma
mowy o przypadkowym odpięciu się go. Oczywiście, telefon jest prawie
dwa razy grubszy z przyczepionym plecaczkiem ładującym, ale nadal jest
to sto razy wygodniejsze niż plączący się kabel. Ładowanie bezprzewodowe jest wolniejsze niż po kablu, ale Anker MagGo 622 jest urządzeniem
do ładowania awaryjnego. Mając go w torbie, plecaku lub kieszeni marynarki, nie będziemy czekać, aż telefon nam się rozładuje do zera, tylko
założymy iPhone’owi „plecaczek” wcześniej, wiedząc, że bateria nam się
kończy, a do domu, biura – prądu – jeszcze daleko.
Pojemność MagGo 622 orientacyjnie pozwala na 1,5 ładowania iPhone’a 12
Pro Max. Dokładnych wyliczeń jeszcze nie miałem okazji zrobić. Niewielkie
rozmiary 10,5 cm × 6,5 cm × 1,2 cm, pojemność 5000 mAh i brak potrzeby
użycia kabla sprawiły, że wylądował w moim EDC jako awaryjne źródło
zasilania dla iPhone’a i AirPods Pro.
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Anker PowerCore Metro
– elegancka moc
Rośnie zapotrzebowanie na prąd do naszych codziennie używanych

urządzeń, szczególnie tych, które nosimy przy sobie, wychodząc z domu.
Wbudowane baterie są wprawdzie coraz pojemniejsze i zazwyczaj
wystarczają na standardowy dzień pracy. Czasem jednak ta praca się
przedłuża, występują inne nieprzewidziane okoliczności – np. dzień
jest bardzo chłodny, mamy niespodziewaną wideokonferencję, trzeba
zajechać w nieznane miejsce i pokonać spory kawałek drogi z mapą w ręce
– i bateria się nagle kończy, a działający sprzęt jest koniecznie potrzebny.
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Dla tych, którzy potrzebują trochę więcej energii niż na awaryjne podładowanie telefonu, ale nie chcą dźwigać ze sobą elektrowni, jest wlaśnie
Anker PowerCore Metro. Elegancki powerbank, nieduży, szczególnie jak na
pojemność 20 000 mAh.
Dostajemy sprzęt z jednym portem USB-C dwukierunkowym, obsługującym Power Delivery i jednym portem USB-A obsługującym PowerIQ 2.0,
z możliwością dostarczenia mocy do 18 W dla kompatybilnych urządzeń.
Anker PowerCore wyróżnia wykończenie. Czarnoszara obudowa, zbliżona
wielkością do iPhone'a Pro Max, ale prawie dwa razy grubsza, jest z jednej
strony powleczona szarą tkaniną, imitującą płótno lub len, bardzo przyjemną w dotyku. Tkanina w zasadzie uniemożliwia wypuszczenie urządzenia z rąk, bo, w przeciwieństwie do powerbanków wyłącznie z metalu czy
plastiku, nie jest śliska. Zaokrąglone narożniki dodają szyku urządzeniu
– można je położyć na stole czy biurku, żeby podładować komputer, tablet
lub telefon również w oficjalnej sytuacji. Zwracamy coraz większą uwagę
na wygląd nawet tak utylitarnych urządzeń jak powerbanki. Anker zauważył to, zdaje się, jako jeden z pierwszych producentów: oprócz funkcjonalności liczy się też wygląd, a ten powerbank będzie wyglądał szykownie
także w markowej damskiej torebce.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Meross Collie
Idealne rozwiązanie, gdy mamy więcej niż jedną bramę. Antena zewnętrzna
zapewnia lepszy odbiór sygnałów Wi-Fi i obsługuje do trzech bram garażowych jednocześnie (dwa czujniki znajdują się w opakowaniu, jeden dodatkowy czujnik musi być nabyty oddzielnie). Moduł wspiera HomeKit, ale też
Aleksę i Google Assistant.

Cena: 320 PLN
Do kupienia w Amazon.pl
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Eve Water Guard (z technologią Thread)
Pojawiła się zupełnie nowa wersja bardzo
dobrego czujnika zalania od Eve – Eve
Water Guard. Od teraz wspiera technologię
Thread. Szkody spowodowane przez zalanie
wodą są zawsze związane z wysokimi kosztami naprawy i niestety zdarzają się bardzo
często. Dzięki Eve Water Guard możesz
chronić swój dom przed skutkami zalania
– urządzenie powiadomi Cię o wycieku
wody za pomocą aplikacji.

Cena: 499 PLN
Do kupienia w iCorner
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Philips Hue Filament White Ambiance
Bardzo efektownie wyglądająca żarówka. Świetnie wygląda włączona,
ale też gdy nie świeci – to połączenie nowoczesnych technologii LED ze
stylem retro uzyskanym dzięki przezroczystej obudowie i spiralnemu
żarnikowi. Żarówką możemy sterować przez Bluetooth lub dzięki mostkowi Hue przez HomeKit, Aleksę lub Google Assistanta. Gwint E27 i moc
7 W. W tej chwili dostępna jest w bardzo dobrej cenie promocyjnej.

Cena: 69 PLN (normalnie 92 PLN)
Do kupienia w Amazon.pl
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Pamiętajmy o ogrodach
i napędzajmy je z HomeKitem
Marzec, lada moment będziemy mieli kalendarzową wiosnę. Wreszcie, po
śniegu, deszczach, wichurach i wszelkich innych niedogodnościach czas
na coraz dłuższe i cieplejsze dni. Początek marca to doskonały moment,
aby naszkicować sobie front ogrodowych robót i plan tego, co chcemy
wykonać wokół naszego domu. 2022 rok to czas, aby podejść do tego
w wersji smart!
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Zawirowania pogody to coś, do czego niestety musimy przywyknąć
w związku ze zmieniającym się klimatem. Raz jest zimno i wietrznie, raz
upalnie. Upał w ogrodzie to rzecz po części pożądana. Wszak dobrze
jest powygrzewać się na słońcu, niemniej warto pobytem na słońcu
zarządzać z rozwagą i tu przydaje się dobrze rozplanowany ogród.
Ogród, w którym znajdzie się miejsce na pergolę/altankę czy też taras
z dużą markizą. Takie elementy naszego ogrodu ochronią przed słońcem
i pozwolą wydłużyć czas spędzony na zewnątrz.
Planując przestrzeń, jaką jest taras czy altanka, warto postawić na automatyzację przesłon słonecznych. Możemy zdecydować się na wolno stojące pergole – tkaninowe lub wykonane z trwalszych materiałów. Rynek
pozwala na dobór różnorodnych elementów, aby dopasować styl altany
do naszego domu, jego elewacji czy kompozycji w ogrodzie. Podobnie
jest z markizami. Istotne jest jednak to, aby wybrać przesłony z napędami elektrycznymi, na przykład takimi, które oferuje Somfy. A tym
samym za pomocą centrali Tahoma stworzyć inteligentny dom, także
w ramach Apple HomeKit.
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Dlaczego istotna jest ta elektryfikacja? Oczywiście przede wszystkim dla
własnej wygody i komfortu. Możliwość utworzenia scen, gdzie na przykład pod wieczór zapalają się światła w ogrodzie i część naszej pergoli/
altanki zasuwa się, jest naprawdę dobrą, praktyczną rzeczą, do której
bardzo szybko się przyzwyczaimy. Możemy tworzyć scenariusze na przyjęcia, weekendy i dni codzienne. Automatyzacja markizy pozwala także
regulować światło wpadające do domu, gdy na przykład nie chcemy
zaciemniać pokoju roletami. Istotną kwestią związaną z automatyzacją osłon jest też bezpieczeństwo w przypadku zmiennych warunków
atmosferycznych. Podczas deszczu czy przy silnym wietrze markizy
wyposażone w napęd i połączone z czujnikami pogodowymi (np. wiatru)
mogą się szybko zwinąć, aby nie ulec uszkodzeniu. Z kolei przy złych
warunkach atmosferycznych pergole zbudowane z lameli aluminiowych
zamkną się, tworząc dach, który uratuje każde garden party. Będąc poza
domem, a mając dostęp do tych osłon w naszym telefonie, jesteśmy
w stanie sprawdzić status każdej z nich bezpośrednio ze smartfona. Dlatego warto wybierać te z napędami Somfy w technologii io-homecontrol
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– to dzięki niej mamy zapewnienie komunikacji dwustronnej, dzięki
której widzimy na bieżąco pozycję rolety, markizy czy pergoli (otwarta,
zamknięta, rozwinięta, zwinięta itp.). Lato sprzyja niespodziewanym
odwiedzinom w ogrodzie. Jesteś jeszcze w pracy, a dzwonią goście, że
wpadną do Was na piwko i posiedzenie w jacuzzi? Już teraz można zacienić taras, aby się schłodził do czasu popołudniowego spotkania.
Innym elementem, który można usmartowić w ogrodzie, jest oczywiście nawadnianie. Owszem, podlewanie ogrodu przy niedoborach wody
wzbudza kontrowersje. Niemniej, jeśli chcemy mieć zadbany trawnik
i sadzonki, to trudno jest tego nie robić, choć warto czynić to z głową
i także w miarę możliwości wykorzystywać deszczówkę. Inteligentne
nawadnianie ogrodu też jest w stanie przyczynić się do oszczędności
wody. Dzięki podlewaniu w wersji smart jesteśmy w stanie nie tylko ustawić harmonogram, ale też uzależnić podlewanie od opadów, temperatury i prognozy pogody. Tu też dużym atutem jest możliwość weryfikacji
stanu na naszym telefonie. Wybór smartowych rozwiązań do podlewania ogrodu jest coraz bogatszy, także w przypadku urządzeń zgodnych
z HomeKit.
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Warto też rozważyć zakup autonomicznej
kosiarki. Koszenie trawy bywa przyjemne,
relaksujące i jest niegłupim sposobem na
spędzenie piątkowego popołudnia po całym
tygodniu pracy. Gdy jednak przez cały
tydzień pada, trawa rośnie jak szalona, to
chęci do tego koszenia, a później martwienia się o pozostałości po nim, znacząco spadają. Roboty koszące to urządzenia, które
zdecydowanie ułatwiają codzienność. Warto
pamiętać, że aby były skuteczne, muszą
działać niemal cały czas. Dla robotów koszących czy sprzątających Apple jeszcze nie
przewidziało integracji z HomeKit, większość
producentów pozwala jednak na korzystanie ze specjalnych aplikacji, a część urządzeń zgodna jest z głosowymi asystentami.
Niech wiosna na dobre zagości u nas. Warto
korzystać z coraz cieplejszych i dłuższych
dni. Aby cieszyć się nimi bez przeszkód,
warto już teraz pomyśleć o tym, jak zmodernizować nasz ogród, co w nim zrobić.
Przejrzyjmy ciekawe koncepty w sieci,
skonsultujmy się na przykład z ekspertami
Somfy i pomyślmy o nowej pergoli, markizach czy innych udogodnieniach w naszym
ogrodzie.
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Volvo C40 Recharge
– ekscytująco rozsądne

Znalezienie auta jednocześnie praktycznego i dającego ogromną
frajdę z jazdy nie jest łatwe, zazwyczaj jedna z tych cech okupiona
jest brakiem tej drugiej. Volvo C40 Recharge nie wszędzie idzie na
kompromis, co czyni je świetnym pojazdem do codziennego, ale
satysfakcjonującego poruszania się po mieście i okolicach.

MOBILNOŚĆ

136

Od pojawienia się na drogach pierwszych elektrycznych aut osobowych
jednym z głównych parametrów, na jaki zwracamy uwagę, jest zasięg.
Uważam to za efekt nowości tego napędu i jego odmienności od silników
spalinowych, pozwalających pokonać kilkaset kilometrów bez tankowania. Choć napęd elektryczny lepiej sprawdza się przy niższych niż autostradowe prędkościach i na razie takie samochody faktycznie wymagają
dość częstego ładowania, to czyni je to wyłącznie innymi, a nie gorszymi
od starszych braci. Producenci starają się zazwyczaj wyróżnić modele
elektryczne, wyposażając je w elementy niedostępne nigdzie indziej, by
podkreślić ich innowacyjność. Świetnym przykładem jest tu Mazda MX-30,
która natychmiast przyciąga na ulicy wzrok, a jej wnętrze odbiega wzornictwem od innych pojazdów tej marki. O ile jednak MX-30 jest z całą pewnością innowacyjna, to jej zasięg i osiągi skutecznie ograniczają grono osób,
w których potrzeby może trafić. Volvo ma już w swojej ofercie w pełni
elektryczne XC40 i na tej podstawie stworzyło C40 Recharge: crossovera
coupé, który stroni od efekciarstwa, skupiając się na zapewnieniu komfortu, bez odczucia poczynionych na etapie projektowania ustępstw.
Nadwozie C40 wygląda znajomo – to nic innego, jak usportowione XC40,
a więc konstrukcja, która doczekała się już w pełni elektrycznej wersji. Front
samochodu jest masywny, a wrażenie to potęgowane jest przez ostro zarysowane lampy, wielkie, 20-calowe felgi i drzwi oraz maskę z mocnymi, ale
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prostymi przetłoczeniami. Tył wypada podobnie, bo choć linia dachu wyraźnie opada, a klapa zakończona jest niewielkim spojlerem, to proste, surowe
kształty i duża, pusta przestrzeń z tyłu sprawiają, że auto wydaje się znacznie
większe, niż faktycznie jest. Zdaję sobie sprawę, że tak surowe wzornictwo
nie jest uniwersalne, niemniej jest bardzo spójne i każdy element tu do
siebie doskonale pasuje. Nie bez znaczenia jest też pomalowanie dachu na
czarno (współgra to dobrze z przeszkleniem, jakie mamy w standardzie),
które optycznie dodatkowo obniża auto. Wydawać by się mogło, że SUV,
nawet niewielki, nie może mieć przesadnie dynamicznej sylwetki, jednak
w przypadku C40 Recharge jestem skłonny użyć tego określenia.
O ile na zewnątrz mamy trochę nowości, to wewnątrz poczujemy się jak
w każdym innym produkowanym obecnie Volvo. Na środku znajduje się
duży, pionowy wyświetlacz z przyciskiem pod spodem, na szerokim tunelu
środkowym mamy natomiast niewielką dźwignię wyboru trybu jazdy, schowek z ładowarką indukcyjną na środku, uchwyty na kubki (trochę płytkie,
250-mililitrowa puszka nie trzyma się w nich dobrze) i podłokietnik z kolejnym schowkiem. Nad schowkiem umieszczono dwa porty USB-C. Kierownica jest niewielka, pokryto ją gładką skórą, za nią mamy natomiast duży
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wyświetlacz, pokazujący prędkość, stopień zużycia akumulatora, naładowanie baterii czy pokonany dystans. Nie ma head-up display, choć lubię to
rozwiązanie, to pod względem szczegółowości wyświetlanych danych nie
może równać się z mapą na ekranie za kierownicą. Z powodzeniem wystarcza ona do jazdy, nie trzeba zajmować nią środkowego ekranu, by zobaczyć więcej detali. Zegary nie są konfigurowalne w żaden sposób, a szkoda
– chciałbym wyświetlić na nich na stałe podgląd szacowanego zasięgu,
niestety nie ma takiej możliwości. Producent wyróżnił C40 podświetlanymi listwami dekoracyjnymi na drzwiach i desce rozdzielczej. Ponadto do
wyboru mamy kilka wzorów tapicerki, w żadnej konfiguracji nie jest jednak
dostępna skórzana – Volvo nie stosuje tego materiału w C40. Szkoda, że
tego samego nie mogę powiedzieć o wykończeniach piano black – pojawiają się na fragmencie tunelu środkowego i na ramce głównego ekranu,
nie jest więc ich na szczęście wiele.
Jakość materiałów robi świetne wrażenie, co nie jest żadnym zaskoczeniem, dopiero z tyłu, na dolnej części drzwi możemy znaleźć twardsze
plastiki. Tylna kanapa dzielona jest w proporcjach 40:60, ma na środku
podłokietnik, każde miejsce wyposażono w zagłówek. Te na skrajnych
miejscach można złożyć elektrycznie z poziomu głównego ekranu. Na
tunelu z tyłu znalazły się dwa regulowane nawiewy klimatyzacji oraz
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gniazdo USB-C. Niestety, podłoga nie jest
płaska – mamy tu wyraźny tunel, który
może przeszkadzać osobie siedzącej na
środku. Tył nie jest również stworzony dla
wysokich pasażerów, głównie za sprawą
opadającego dachu – miejsca na nogi jest
bowiem sporo. Wnętrze jest zresztą ogólnie przestronne, mając 178 cm wzrostu,
bez trudu zmieściłem za sobą spory fotelik
samochodowy z bazą. Mocowania ISOFIX
znajdują się zarówno na obu skrajnych
siedzeniach z tyłu, jak i na fotelu pasażera
z przodu, są schowane za estetycznymi
klapkami (ułatwiają też montaż fotelika).
W bagażniku mamy sporo przestrzeni
i choć ma tylko 413 l pojemności, to jest
foremny, dzięki czemu można w nim
zmieścić zarówno wózek dziecięcy z gondolą, jak i dwie walizki. Da się też złożyć
podłogę (są pod nią kable do ładowania)

MOBILNOŚĆ

140

tak, by zmniejszyć przestrzeń, a tym samym ograniczyć przesuwanie się
ładunku. Wysuwają się też wtedy dwa dodatkowe haczyki na torby. Klapa
bagażnika otwierana jest przyciskiem na dole, trzeba się do niego schylić,
ponadto, z uwagi na położenie, praktycznie zawsze jest brudny. Można też
otworzyć ją pilotem, przyciskiem przy kierownicy lub ruchem nogi pod
zderzakiem – ta ostatnia opcja często jednak zawodzi. Pod maską mamy
jeszcze drugi, znacznie mniejszy schowek. Zmieści niewiele, ale jest – pod
jego podłogą umieszczono zestaw naprawczy do opon.
Volvo C40 Recharge daleko do limuzyny, ale komfort jazdy zapewnia nieprzeciętny. Fotele są raczej sztywne i twarde, ale przez to nie męczą przy
dłuższej jeździe, mają dobre boczne trzymanie i świetnie podtrzymują całe
plecy. Mają nawet wysuwaną poduszkę podudową, która się przydaje, bo
są zaskakująco płytkie. W testowanej wersji oba fotele są regulowane elektrycznie, a ten kierowcy dodatkowo zapamiętuje dwa ustawienia. Ponadto
oba są podgrzewane, podobnie jak kierownica (podgrzewanie tych elementów jest opcjonalne). Trudno znaleźć mi fotele, które były dla mnie tak
wygodne – preferuję sztywniejsze siedzenia, do tego zakres ich regulacji jest
bardzo szeroki, brakuje jedynie sterowania szerokością boków. C40 Recharge
to świetne auto do miasta, między innymi dzięki systemowi kamer 360°
i czujnikom, które nie robią przesadnie dużego marginesu wokół. Podgląd
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otoczenia i przełączanie się na inne widoki
bezpośrednio z kamer działają wzorowo, nie
zabrakło też obniżających się przy cofaniu
lusterek czy ostrzegania o ruchu poprzecznym
z tyłu, gdy wyjeżdżamy z miejsca postojowego.
Widoczność jest świetna, lusterka są duże,
a gabaryty auta łatwo wyczuć. Wyjątkiem jest
tylko tylna szyba, przez którą nie widać niemal
nic – środkowego lusterka mogłoby nawet nie
być. Nie sposób nie wspomnieć też o niewielkim promieniu skrętu, ułatwiającym manewrowanie w mieście oraz zawracanie. Podczas
codziennej jazdy wewnątrz panuje zazwyczaj
całkowita cisza, auto nie imituje żadnego
dźwięku silnika. Dopiero przy większej prędkości słychać wiatr uderzający w przednią szybę
i hałas opon, aczkolwiek nawet przy 140 km/h
nie jest przesadnie głośno, sensownie wyciszono kabinę. Przez niemal cały czas korzystałem z wbudowanego systemu audio Harman
Kardon – gra bardzo szczegółowo i dobrze
oddaje przestrzeń, a regulowany osobno subwoofer uzupełnia, a nie dominuje w brzmieniu. Spodobało mi się też to, że C40 Recharge
nie ma żadnego przycisku włączania auta.
Wystarczy, że przełączymy się na tryb jazdy do
przodu lub do tyłu z wciśniętym hamulcem,
by móc ruszać. Po przycisku zapłonu została
jedynie nieelegancka zaślepka (prawdopodobnie deska rozdzielcza pochodzi z XC40,
w którym występuje taki przycisk). Komfort
burzy też sterowanie klimatyzacją, dostępne
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wyłącznie z ekranu dotykowego. Daleko mu do wygodnego, zwłaszcza jeśli
chcemy zmienić inne ustawienia niż temperatura. Przyciski są za małe, by
trafiać w nie bezwzrokowo.
Zupełną nowością jest system Google Automotive, który ma szansę zmienić
to, w jaki sposób wyglądają interfejsy w samochodach. Przede wszystkim
wreszcie wbudowana nawigacja ma sens – to mapy Google z interfejsem
zbliżonym do tego w aplikacjach na smartfony, ale dostosowane do potrzeb
użytkowników aut elektrycznych. Potrafią wyszukiwać stacje ładowania,
pokazują też szacowany poziom naładowania akumulatora po dojechaniu
do celu oraz wróceniu do miejsca, w którym zaczynamy podróż. Są przy
tym bardzo dokładne, wartości rzadko różniły się od tych, jakie faktycznie
pokazywał wskaźnik baterii. Ponadto mapy wyświetlają się na ekranie za
kierownicą, między zegarami i są doskonale czytelne. Korzystałem z nich na
środkowym ekranie tylko kilka razy, nie ma to jednak większego sensu, bo
równie dobrze można tam w tym czasie wyświetlić na przykład Tidal. Instalowanie aplikacji to kolejna unikalna cecha systemu. W Sklepie Play dostępnych jest na razie niewiele programów działających na Google Automotive,
ale te, które tam są, dostosowano do obsługi w aucie (dziwi natomiast możliwość wpisywania tekstu na klawiaturze nawet podczas jazdy). Są to przede
wszystkim aplikacje do odtwarzania muzyki z serwisów streamingowych
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bądź radia internetowego, obecnie brakuje natomiast choćby alternatywnych map (nawet Waze). Nie ma też Apple Music, zresztą C40 Recharge
nie jest zbyt Apple-friendly – CarPlay również tu nie działa. Całkiem przydatny okazuje się Asystent Google, który potrafi tyle, co na smartfonach,
a dodatkowo umożliwia głosowe sprawdzenie różnych parametrów auta, jak
choćby poziomu naładowania akumulatora. Można go wywołać zarówno
przyciskiem na kierownicy, jak i wybierając go z menu lub mówiąc: „Hey
Google” – tak, teraz nawet w samochodzie Google nas podsłuchuje. Szkoda,
że jedynym słusznym źródłem muzyki jest Spotify, gdy chciałem wybrać
inny utwór w Tidal, asystent uparcie twierdził, że powinienem zainstalować
tę pierwszą aplikację. Auto ma oczywiście stałe połączenie z internetem, by
obsługiwać wszystkie te funkcje.
Miałem okazję testować C40 Recharge nie tylko w wysokiej konfiguracji
wyposażenia, ale i z mocniejszą wersją napędu – Twin Motor. Ma ona napęd
na wszystkie koła, 408 KM i 660 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h rozpędza się w 4,7 s, wciskając kierowcę w fotel, nie sposób jednak zmusić auto
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choćby do chwilowej utraty przyczepności.
System kontroli trakcji działa wzorowo, dając
poczucie bezpieczeństwa przy dynamicznym
ruszaniu czy przyspieszaniu. W niższej konfiguracji C40 Recharge ma napęd na przednią
oś, 231 KM i 330 Nm, przyspiesza do 100 km/h
wolniej, bo w 7,4 s. Nie jeździłem tą wersją, ale
jej parametry drastycznie się różnią. Auto ma
sztywne i raczej twarde zawieszenie, przez co
nierówności są mocno wyczuwalne, jednocześnie bardzo dobrze trzyma się nawierzchni
i jest świetnie wyczuwalne. Kontrolę można
zwiększyć poprzez ustawienie większej czułości reagowania układu kierowniczego (do
wyboru są dwa poziomy), jeździłem właśnie
w takiej konfiguracji i bardzo dobrze sprawdzała się na co dzień. Opcjonalne jest również
one pedal driving, czyli jazda z maksymalnym
odzyskiwaniem energii z hamowania – o ile na
drodze nie działo się nic gwałtownego, jeździłem, wyłącznie używając pedału gazu. Rekuperacja jest w C40 Recharge bardzo mocna,
poniżej 30 km/h samochód zatrzymuje się
właściwie natychmiast po puszczeniu gazu. Do
ładowania służy złącze CCS, a baterię do pełna
na szybkiej ładowarce o mocy 150 kW można
teoretycznie naładować w 35 min. To jednak
teoria, w praktyce bowiem zazwyczaj mamy
dostępne wolniejsze ładowarki. Sam korzystałem z ładowarki o mocy 50 kW i w ciągu 1:05
godz. bateria samochodu naładowała się od 22
do 80%. Zasięg jest satysfakcjonujący, według
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WLTP wynosi 440 km w cyklu mieszanym, natomiast w warunkach, w jakich
testowałem C40 Recharge (jazda w 90% miejska, w 10% po drodze ekspresowej, temperatura kilku stopni powyżej zera i korzystanie z one pedal driving
oraz klimatyzacji, a także głównie dynamicznym przyspieszaniu) wynosił on
około 260–300 km. Spokojnie mogłem wyciągnąć znacznie więcej, bo według
asystenta zarówno styl jazdy, jak i korzystanie z klimatyzacji znacznie obniżały zasięg, niemniej byłoby to kosztem komfortu.
Gdyby więcej aut elektrycznych było jak C40 Recharge, prawdopodobnie
liczba osób uprzedzonych do tego napędu byłaby znacznie mniejsza. To
nie jest tanie auto, ale dostajemy w nim świetne wyposażenie, innowacyjny
system z najlepszymi na rynku mapami i dużym potencjałem na więcej
oraz wysoki komfort podróżowania. Napęd jest przy tym nie tyle mocny (bo
trudno to podważyć), co rozsądnie zaprojektowany: z dobrą kontrolą trakcji
i świetnym zasięgiem, nawet wtedy, gdy zapominamy o ekonomicznej jeździe.

Volvo C40 		
Recharge		
•
•
•
•
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6
Plusy:
duży zasięg na jednym ładowaniu
bardzo wysoki komfort
podróżowania
dużo przestrzeni dla pasażerów
świetna integracja z mapami
Google

Minusy:
• dach bez fizycznej osłony
• słaba widoczność przez tylną
szybę
• dotykowe sterowanie
klimatyzacją
Cena: od 216 900 PLN testowana
konfiguracja: 301 500 PLN
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Maserati Levante GT Hybrid
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

– na jak głośną jazdę Cię stać?

Levante GT Hybrid to odmiana SUV-a Maserati wyposażona w dwulitrową
jednostkę wspieraną miękką hybrydą. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze,
cena tego auta jest zdecydowanie niższa, bo zaczyna się o ponad 30 tys. EUR
niżej niż modelu wyposażonego silnik V6. Po drugie, jest ciszej. Z wydechu.
Po trzecie, spalanie, jeżdżąc po mieście, przy dynamicznej jeździe w rejonie
8–9 l na 100 km jest proste w osiągnięciu. Wiem, miały być dwie rzeczy, ale…
właśnie dlatego zapraszam do obejrzenia „(Miało być) 5 minut o Maserati
Levante GT Hybrid”, bo tam też matematyka (czyt. czas) się nie zgadza.
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Wiem, miały być dwie rzeczy, ale… właśnie dlatego zapraszam do obejrzenia
„(Miało być) 5 minut o Maserati Levante GT Hybrid”, bo tam też matematyka (czyt.
czas) się nie zgadza.
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Mazda CX-5 2022

– na długim dystansie
A gdyby tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? Ok, niczego nie
rzuciłem i nie wyjechałem w Bieszczady, tylko wybrałem się na narty
do Włoch. W piękną, długą trasę zabrała mnie najnowsza Mazda CX-5.
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O Maździe CX-5 pisaliśmy dużo w numerze specjalnym iMag Moto

z zeszłego roku. Teraz do salonów trafiła odświeżona jej wersja.

Trochę historii
Mazda CX-5 pierwszej generacji przedstawionej w roku 2012, była pierwszym samochodem marki łączącym stylistykę KODO z technologiami Skyactiv. CX-5 wyznaczała nowe standardy w dziedzinie dynamiki i zmieniała
przekonania o tym, w jakim stopniu angażujący dla kierowcy może być
pojazd segmentu SUV.
Druga generacja CX-5 została wprowadzona w roku 2017 roku i inżynierowie Mazdy zrealizowali w niej techniczno-stylistyczne koncepcje Jinba-Ittai
– „jedności pomiędzy kierowcą i samochodem”. Model ten, wyposażony
w system GVC (G-Vectoring Control), pierwszą z technologii Skyactiv-Vehicle Dynamic, stał się bardziej komfortowy i responsywny w reakcjach.
Mazda CX-5 w wersji na rok 2022 wprowadza nową stylistykę nadwozia
oraz dwie nowe wersje specjalne – Newground i Homura, które różnią się od siebie w sposób subtelny i indywidualny, co podkreśla ich
odrębny charakter. Ponadto, w nowej CX-5 poprawiono pakowność
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i wprowadzono dalsze usprawnienia w zakresie dynamiki jazdy oraz rozszerzony zakres funkcji bezpieczeństwa.
Mazda CX-5 osiągnęła pozycję najważniejszego modelu w ofercie marki. Jej
udział w rocznej europejskiej sprzedaży samochodów Mazda wynosi około
19%. Z wynikiem 353 615 sprzedanych egzemplarzy w ubiegłym roku CX-5
pozostaje w skali globalnej CX-5 najlepiej sprzedającym się modelem Mazdy.

Modele
Mazda CX-5 z rocznika modelowego 2022 wprowadza do oferty, obok czterech poziomów wyposażenia – KAI, KANJO, HIKARI i ENSO, dwie nowe wersje specjalne – Newground i Homura. Te nowe wersje zawierają subtelne
różnice indywidualne, a najważniejsze ich charakterystyczne cechy można
sprecyzować następująco:
• Newground charakteryzuje się srebrnym wykończeniem zderzaka przedniego i tylnego oraz listew drzwiowych, czarnymi obudowami lusterek,
zielonymi akcentami kolorystycznymi w przednim grillu oraz 17- lub
19-calowymi felgami. We wnętrzu znajduje się zamszowa tapicerka
wykończona nitką w kolorze limonkowym i obudowami kratek wentylacji
w tym samym kolorze.
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• Homura wyróżnia się sportowym,
błyszczącym czarnym wykończeniem
przedniego grilla, charakterystycznego
skrzydła, dolnej części zderzaka, nadkoli,
listew drzwiowych i lusterek drzwiowych, nadając nadwoziu naprężony,
atletyczny wygląd. 19-calowe felgi aluminiowe pokryte są czarnym lakierem
metalicznym, a wlot powietrza zawiera
czerwone akcenty. Czerwone przeszycia
zdobią czarne skórzane fotele, kierownicę, dźwignię zmiany biegów i panele
boczne drzwi.
Dodatkowo, poziom wyposażenia ENSO
ma jednolity, jednokolorowy wygląd
zewnętrzny. Błyszczący lakier 19-calowych
kół ze stopów w kolorze jasnego srebra
podkreśla metaliczny wygląd pojazdu.
Wnętrze charakteryzuje się gładką
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w dotyku tapicerką skórzaną Nappa, luksusowymi fakturami wykończenia
deski rozdzielczej oraz prawdziwego drewna na panelach przednich i tylnych drzwi.

Na zewnątrz
CX-5 po zmianach na 2022 rok ma nowy przód, który stanowi połączenie
elegancji i wytrzymałości, jakiej oczekuje się od SUV-a. W miejsce siatkowej
powierzchni przedniego grilla zastosowano trójwymiarowe otwory, które
zdają się unosić na powierzchni przedniego wlotu powietrza, nadając mu
głębszy wygląd. Wyróżniające, charakterystyczne skrzydło wysuwające się
z grilla zostało przeprojektowane, przyjmując wygląd solidnej ramy, aby
oddać surową sylwetkę zmodernizowanej CX-5.
Przeprojektowano również reflektory lamp przednich i tylnych. Zarówno
z przodu, jak i z tyłu pojawiły się cztery podłużne elementy LED – po dwie
z każdej strony – które podkreślają dynamikę, a jednocześnie akcentują
szeroką, masywną sylwetkę samochodu.
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W środku
Kabina Mazdy CX-5 dzięki położeniu nacisku na komfort, jakość, styl
i funkcjonalność, śmiało konkuruje z wnętrzami najlepszych samochodów w tej klasie i w każdym swoim elemencie dostarcza poczucia obcowania z klasą premium.
Fotele są bardzo wygodne, dobrze wyprofilowane. Miejsca zarówno
z przodu, jak i z tyłu jest bardzo dużo.
Podobnie jak we wszystkich modelach Mazdy najnowszej generacji, architektura kabiny rozplanowana została tak, aby tworzyć zwarty kokpit, inteligentnie skonfigurowany wokół kierowcy. Wszystkie najważniejsze elementy
sterowania rozłożone są ergonomicznie, w bliskim zasięgu od centrum
uwagi i koncentracji kierowcy, czyli wokół kierownicy. Co ważne, Mazda
konsekwentnie stosuje przyciski, tak przyciski, zamiast dotykowych ekranów. Ma za to u mnie wielki plus.

MOBILNOŚĆ

154

Jedyny minus – światło. Jest zbyt ostre, brakuje punktowego, które można
by było bez oślepiania kierowcy włączać podczas jazdy.
W modelu CX-5 z 2022 roku zwiększono praktyczność i wygodę dzięki
dodaniu m.in. bezprzewodowej ładowarki Qi umieszczonej w konsoli
środkowej.
Nowy jest też szeroki ekran centralny, o proporcjach 8:3 i przekątnej 10,25".
Nowy system zapewnia użytkownikom znacznie krótszy czas dostępu, jest
bardzo responsywny. Wspiera przewodowo CarPlay i Android Auto, które
obsługujemy w intuicyjny sposób przy użyciu pokrętła wielofunkcyjnego
HMI. Po przejechaniu ponad 2500 km muszę powiedzieć, że stałem się
zwolennikiem sterowania „gałką”. Ekran nie jest „wypalcowany” i nie mamy
problemu z trafieniem w przycisk na ekranie na krętej albo wyboistej
drodze. Nie ma co ukrywać, że przyciski nie odrywają uwagi kierowcy od
prowadzenia pojazdu, podczas gdy ekrany dotykowe wymagają od nas
przeniesienia na nie wzroku. Jedyne, o co można by było się tutaj przyczepić, to to, że ekran mógłby być delikatnie skierowany w stronę kierowcy.
Nowa Mazda CX-5 wprowadza też nową aplikację MyMazda, którą można
pobrać bezpłatnie w Apple App Store lub z Google Play Store. Umożliwia
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ona m.in. funkcję lokalizacji samochodu, zdalne blokowanie drzwi i alarm
o otwartych drzwiach pojazdu, zdalne wysłanie wyszukanych wcześniej
miejsc docelowych do nawigacji, raport o stanie pojazdu, wezwanie
pomocy drogowej i alarm bezpieczeństwa. Aplikacja pokazuje również
historię serwisowania pojazdu oraz termin następnego przeglądu. Użytkownicy mogą bezpośrednio zaplanować następny przegląd i wysłać zgłoszenie serwisowe do wybranego dealera Mazdy.

Asystenci
Mazda CX-5 z rocznika modelowego 2022 korzysta z nowej funkcji wspomagania jazdy w korku Cruise & Traffic Assist (CTA), która pomaga zmniejszyć zmęczenie kierowcy, wspomagając operowanie pedałem gazu,
hamulca i układu kierowniczego w warunkach dużej intensywności ruchu
drogowego. CTA automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu, aby utrzymać stałą odległość od pojazdu poprzedzającego. Przy prędkościach do 55
km/h, CTA dodatkowo wspomaga kierowanie pojazdem, aby utrzymać go
na swoim pasie ruchu podczas pokonywania zakrętów.
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System wspomagania hamowania awaryjnego w trybie jazdy miejskiej
(Advanced SCBS, czyli Advanced Smart City Brake Support), stanowiący
standardowe wyposażenie wszystkich wersji Mazdy CX-5, wykorzystuje
skierowaną do przodu kamerę do wykrywania pojazdów i pieszych przed
samochodem, zarówno w świetle dziennym, jak i po zmroku i w ten sposób
pomaga uniknąć kolizji albo przynajmniej złagodzić jej skutki. Po wykryciu
ryzyka kolizji z innym pojazdem lub z pieszym przed maską system automatycznie zmniejsza prędkość samochodu lub nawet zatrzymuje go.
Praktycznie całą trasę do i z Włoch przejechałem na systemach wspomagania i aktywnym tempomacie, który zarówno rozpędzał, jak i hamował,
i ruszał z zatrzymania. Asystent zmiany pasa ruchu też świetnie sprawdzał
się i trzymał kierunek. Może nie był to Autopilot znany z Tesli czy Volvo, ale
jako namiastka idealnie dawał poczucie bezpieczeństwa.

Silnik i spalanie
„Moja” CX-5 wyposażona była w silnik Skyactive-G o pojemności 2,5 l
i mocy 194 KM / 143 kW, z napędem tylko na przednią oś. 1,5 tony rozpędzało się do 100 km/h w 8,9 s. Było zwinne, nie odczuwałem efektu „turbodziury”. Bardzo byłem ciekaw spalania w takim samochodzie. Na co dzień
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moja żona jeździ Volvo XC60 z silnikiem benzynowym i znam realia dużego
spalania. Tutaj byłem bardzo mile zaskoczony.
Duży silnik, do tego nie jest to hybryda i niestety trochę mały zbiornik
paliwa (56 l), tymczasem zasięg po zatankowaniu w trasie sięgał ok. 700 km.
Niewątpliwie duży wpływ na ekonomię i ekologię ma zmiana podejścia do
jazdy i… cennika mandatów. Teraz wszyscy jeżdżą przepisowo w Polsce, czyli
tak jak na Zachodzie Europy. Jechałem przez Niemcy i mit autostrad bez
limitów prędkości już dawno upadł. Oczywiście są fragmenty, jest ich już
jednak zdecydowana mniejszość, gdzie nadal można jeździć „no limit”, ale
nawet na nich większość kierowców jedzie 130 km/h. I to jest chyba najefektywniejsza prędkość względem spalania, jak obserwuję samochody spalinowe, którymi jeżdżę – przy 140 km/h już jest ewidentnie wyższe spalanie.
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Na całej trasie chwilowe spalanie miałem
zazwyczaj na poziomie 7–7,5 l/100 km. Na
całej długości testu przy mieszanym trybie
jazdy (ponad 2600 km) zamknąłem się
w 8 l/100 km. Uważam, że to jest genialny
wynik w przypadku SUV-a ważącego 1500
kg, z 2,5-litrowym silnikiem 194 KM i, bądź
co bądź, kształtach ze względu na wielkość
mało opływowych. Pamiętajcie też, że to
nie była żadna hybryda. Czyli Mazda pokazuje, że nawet takie samochody z takimi
silnikami mogą być ekonomiczne i, co więcej, palić tyle, ile deklaruje producent.

Cena i dostępność
Jaka jest sytuacja na rynku – wszyscy wiedzą. Dostępność samochodów u dealerów jest, delikatnie mówiąc, praktycznie
zerowa, czeka się na nie miesiącami, a to,
co przychodzi, w szczególności w markach
premium, wyposażeniem często odbiega
od zamówienia. Inaczej jest w Maździe, której dostępność zamyka się maksymalnie
w 2–3 miesiącach, czasem nawet wcześniej,
do tego większość modeli ma „wszystko”.
Kończąc, dodam tylko, że samochód klasy
premium jakim jest Mazda CX-5, mamy
nawet za około 180 000 PLN.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO
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Glass dla iPada
Instagram został kupiony przez Facebooka wiele lat temu.
Obiecali, że go nie zmienią. Zmienili, a potem go zabili (dla
mnie). Ale czym?! Reklamami?! Też, ale to nie główny problem.
Chodzi o chronologiczny timeline i Stories. Na szczęście powstają
wartościowe alternatywy dla Instagrama i jedna z nich – Glass
– w końcu doczekała się wersji na iPada.

Glass to społeczeństwo fotograficzne wolne od algorytmów
i reklam, skryptów śledzących
i nasłuchujących, inwestorów
i treści wideo. Czysta fotografia,
wspierająca nawet gamut P3.
Członkostwo kosztuje od 22,99 zł
miesięcznie lub 139,99 zł rocznie.
Całość dostępna jest na iPhonie
i iPadzie, a wkrótce również na
WWW. Wspiera też wykorzystanie swojego konta jako portfolio.

Zapraszam!

Glass – Photography Community
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Dying Light 2

– ta noc będzie długa
O tym, że gry o zombie mogą być wciąż interesujące, przekonaliśmy
się ostatnio dzięki Days Gone, a kilka lat wcześniej motyw ten
wykorzystał dość nietypowo Techland, łącząc zastępy żywych
trupów z parkourem. Teraz możemy zagrać już w drugą odsłonę
Dying Light, która pokazuje, że o ile ludzie niespecjalnie uczą się na
błędach, to już producenci gier potrafią ten sam pomysł przekuć na
dużo lepszy tytuł.
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Dying Light 2: Stay Human to na pierwszy rzut oka lepszy i większy oryginał, wydany już siedem lat temu. Wciąż bowiem biegamy po dachach,
wspinamy się i wykonujemy różne akrobacje, przemieszczając się po
mieście, a jednocześnie walczymy głównie wręcz z zastępami zarażonych (w grze nie występuje słowo zombie, niemniej dokładnie tym owi
oponenci są). Tym razem jednak historia jest dużo bardziej rozbudowana
i wciągająca, choć trzeba dać jej szansę. Początek nie dość, że strasznie się
dłuży, to jest też bardzo sztampowy: Aiden, główny bohater, próbuje odnaleźć po latach swoją siostrę, a jednocześnie na kimś się zemścić, a wskutek
splotu przypadkowych wydarzeń trafia do miasta Villedor, powiązanego
z jego poszukiwaniami. Brzmi jak początek tysięcy innych historii i niestety
dopiero po kilku godzinach, gdy już rozejrzymy się po mieście na własną rękę, Dying Light 2 staje się wciągające. Świat jest otwarty, podobnie
jak w poprzedniej odsłonie, tym razem jednak czeka w nim dużo więcej
aktywności pobocznych, choć nie na tyle dużo, by gra zasłużyła na niechlubny tytuł „ubigame”.
Świat gry i to, co można w nim robić, daje pole do zabawy na wiele godzin,
ignorując przy tym całkowicie wątek główny. Nawet zwykłe poruszanie się
po mieście daje niezwykle dużo frajdy, zwłaszcza gdy już opanujemy kilka
podstawowych manewrów i ulepszymy postać, zwiększając jej wytrzymałość i ucząc ją ruchów ułatwiających przemieszczanie się. Ostatni raz
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miałem tyle frajdy z podróży z jednego punktu do drugiego w Spidermanie
od Insomniac Games – uwielbiam ten tytuł między innymi za ten element.
Początkowo Aiden jest zwyczajnie słaby, szybko się męczy, przez co po
chwili wspinaczki puszcza się krawędzi, a lądowanie z większej wysokości
równa się sporej utracie zdrowia. Wraz z czasem przychodzi doświadczenie, dzięki któremu zaczynamy wręcz „płynąć” przez miasto. Początki
są jednak trudne i frustrujące, zwłaszcza gdy gdzieś się spieszymy albo
zwyczajnie uciekamy przed hordą zarażonych. To jednak tyle, jeśli chodzi
o nerwy – gra dobrze komunikuje, czego możemy się złapać, a mapa zbudowana jest tak, że dostępne ścieżki poruszania się nie są może oczywiste,
ale pędząc już jedną z nich, nie sposób się zgubić. W późniejszej części
gry odblokowujemy też lotnię oraz kotwiczkę, które wywracają to, czego
dotąd się nauczyliśmy, ale jednocześnie umożliwiają płynne poruszanie się
w obszarach z wysoką zabudową.
Przemierzając Villedor, napotkamy oczywiście hordy zarażonych. Ci stanowią zagrożenie zwłaszcza w grupie, bo pokonanie kilku nawet na początku
gry nie jest trudne. Gorzej, gdy do akcji włączy się nietypowy nieumarły,
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wspierany przez grupę mniej groźnych wrogów. Zarażeni są szczególnie
niebezpieczni w nocy oraz w ciemnych pomieszczeniach – tam mogą bez
przeszkód przebywać nawet przemieńcy, czyli niezwykle silni, ale i wrażliwi na światło słoneczne wrogowie, z którymi przez długi czas nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Oprócz nich mamy też wyjce, które wzywają
wszystkich okolicznych pobratymców, gdy tylko nas zauważą, są też klasycznie szczególnie wyrośnięci i silni przeciwnicy czy tacy, którzy poruszają
się bardzo szybko i atakują z doskoku. W nocy mogą nas też zacząć gonić,
wtedy jednak każdy zarażony jest dużo zwinniejszy i wespnie się za nami
nawet na dach. Pościg ma cztery poziomy, przy najniższym w pierwszych
godzinach gry możemy mieć problemy, później jednak nie stanowi aż
takiego zagrożenia. Każdy kolejny jest coraz trudniejszy, a przy najwyższym
gonią nas już przemieńcy, co czyni go wyzwaniem. Miałem okazję doświadczyć go jednak raptem kilka razy, bardzo trudno dotrzeć do tego poziomu.

Tym razem jednak historia jest dużo bardziej rozbudowana
i wciągająca, choć trzeba dać jej szansę.

Zarażeni to nie jedyni oponenci – w Dying Light 2 głównym przeciwnikiem
są ludzie. Mniej liczni, ale zdecydowanie silniejsi i bardziej inteligentni, stanowią zagrożenie szczególnie wtedy, gdy natkniemy się na nich przypadkowo. Potrafią zmieniać taktykę, zwłaszcza gdy walczymy schematycznie,
nie czekają też na swoją kolej, by nas zaatakować. Gra daje wiele możliwości radzenia sobie z nimi, od blokowania i wytrącania z równowagi, przez
przeskakiwanie przez nich i kopanie innych po spychanie z wysokości, by
natychmiast się ich pozbyć. Walka parkourowa, bo tak nazwali ją twórcy,
łączy elementy poruszania się z atakami, jest jednak trudna do opanowania (gra pomaga jednak, naprowadzając nas na przykład na kolejnych przeciwników). W Dying Light 2 mamy do dyspozycji przede wszystkim broń
białą, co jest uzasadnione fabularnie (zapasy amunicji po latach zarazy są
nikłe, a hałas wabi zarażonych). Można ją ulepszać, dodając na przykład
rażenie prądem czy podpalanie, trzeba też dość często ją zmieniać, bo
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szybko się niszczy. Za walkę oraz inne aktywności otrzymujemy doświadczenie, które pozwala zdobywać kolejne poziomy. Te z kolei otwierają
drogę do nowych umiejętności z dwóch drzewek: walki oraz poruszania
się. Choć zdolności jest mnóstwo, są zazwyczaj przydatne i w znaczący
sposób przekładają się na rozgrywkę. Jednocześnie nie ma ich tak wiele,
by nie pamiętać, że możemy z którejś z nich skorzystać (co nagminnie zdarzało mi się w Assassin’s Creed: Valhalla).
Mam wrażenie, że Techland nie mógł się długo zdecydować, jak mocno
rozbudować stronę RPG Dying Light 2. To przede wszystkim gra akcji i uważam, że jest w niej trochę za dużo zbierania zasobów, zwłaszcza że zajmuje
ono sporo czasu. Na dodatek raz wymaga jedynie wciśnięcia przycisku,
innym razem przytrzymania go, a w wielu przypadkach wciskamy go kilkukrotnie (raz, by otworzyć pojemnik, drugi, by podnieść każdy znajdujący
się w nim przedmiot). Zarządzanie ekwipunkiem nie należy do przesadnie wygodnych, przedmiotów jest po prostu za dużo, nie mają też na
tyle dużego wpływu na rozgrywkę, by co chwila je przeglądać i zmieniać
wyposażenie. Gra oferuje kilka klas postaci, niemniej są determinowane
właśnie sprzętem (mamy na przykład buty dedykowane medykowi), więc
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zawsze możemy zmienić nasze podejście do rozgrywki. Eksploracja świata
jest jednak wciągająca, w zależności od tego, czy trwa dzień, czy noc, świat
jest inny i czekają nas w nim inne wyzwania. W dzień sporo zamkniętych
obszarów jest bardzo niebezpiecznych, bo kryją się w nich zarażeni. Po
zmroku je opuszczają, przez co na zewnątrz robi się bardzo niebezpiecznie, ale już eksploracja opuszczonych sklepów, szpitali czy piwnicy jest
prostsza. Gra nie ma żadnej minimapy, zamiast niej jest widoczny na górze
ekranu kompas ze znacznikami. To czasem utrudnia rozgrywkę, ale zdecydowanie ułatwia wczucie się w otaczający świat. Aiden wykształcił sobie
zmysł przetrwania, pozwalający skanować otoczenie w poszukiwaniu wrogów, przedmiotów czy miejsc do ukrycia.
Gdybym grał w Dying Light 2 na PS4, uznałbym, że grafika stoi na bardzo wysokim poziomie. Uruchamiając ją na PS5, poczułem lekki zawód.
Owszem, zdarzają się momenty, w których świat prezentuje się doskonale.
Zachody słońca oglądane z dachów Villedor są bardzo urokliwe, przerywniki filmowe ze szczegółowo wymodelowanymi postaciami również,
ale z drugiej strony trafiałem na nieostre tekstury, nie aż tak szczegółowe
i odrobinę monotonne wnętrza czy zarażonych, którzy wyglądają znacznie słabiej niż ludzie. Animacje twarzy również są nierówne, choć te słabe
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występują przede wszystkim u postaci zlecających nam zadania poboczne.
Grę można oglądać w trybie płynności lub jakości, ale zdecydowanie polecam ten pierwszy. 60 FPS w tak szybkiej grze ma znaczenie, przy połowie
tej wartości obraz zdawał się wręcz szarpać. Nieźle wypada muzyka, choć
żaden motyw nie zapadł mi w pamięć, to dobrze buduje ona klimat. Gra
jest w pełni zlokalizowana, a polski dubbing brzmi całkiem nieźle. Wciąż
wypada blado względem angielskiego, zwłaszcza pod względem spójności
intonacji wypowiedzi z kontekstem, ale nie razi. Nie rozumiem natomiast,
dlaczego ani języka gry, ani samych dialogów nie da się przełączyć inaczej,
niż zmieniając język całej konsoli.
Dying Light 2: Stay Human powstawało tak długo, że przestałem na nie
czekać. Okazało się jednak, że dłuższa praca nad tytułem się opłaciła: gra
tuż po premierze nie ma rażących (ani też nawet zauważalnych mniejszych) błędów, ponadto jest pod każdym względem lepsza od poprzednika. Pod względem płynności poruszania się bohatera jedyną sensowną
konkurencją jest Mirror’s Edge, choć to zupełnie inna gra. Dying Light
2 łączy świetnie walkę i ruch, oferuje też ciekawą eksplorację, zwłaszcza
nocą, gdy może nie tyle straszy, ile podnosi ciśnienie, bo każdy błąd może
oznaczać konieczność salwowania się ucieczką.
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Molde dla MSFS (ENML)
Lotnisko Molde leży obok miejscowości o tej samej nazwie, na brzegu Moldefjord – jak możecie się spodziewać po samym tym fakcie, lokalizacja jest
fenomenalnie malownicza. Molde znajduje się nieznacznie na południe
od Trondheim, ale sporo wyżej niż Alesund i jednocześnie jest dosłownie
o kilka machnięć wiosłami od Morza Norweskiego.
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To wszystko jest receptą na przepiękne loty i niesamowite podejście oraz starty
z tego wyjątkowego lotniska. Lokalnie – na pokładzie Cessny, ale również rejsowo
do Gdańska – na pokładzie SAS czy Wideroe.
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Twórca Molde, Finn Hansen, wspólnie z Jakubem Łukaszewskim przygotowali 40 km kw. 50-centymetrowej ortofotografii, aby poprawić wszystkie
niedoskonałości terenów wokół lotniska, a całość została otulona teksturami PBR. Sam terminal został również wyposażony we wnętrze, a samoloty na płycie są zgodne z tymi, które tam latają w rzeczywistości. Tereny
poza lotniskiem również zostały poprawione i zawierają customowe
budynki w POI.

Produkt: Molden Airport (ENML)
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu: 3,97 GB
Cena: 20,90 AUD / 13,17 EUR
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Skiathos dla MSFS (LGSK)
Matteo Veneziani odtworzył wyjątkowe lotnisko imienia Alexandrosa
Papadiamantisa, położone na Morzu Egejskim na przepięknej wyspie
Skiathos, znanej z nocnego życia. Jest ona też rajem dla spotterów ze
względu na możliwość znalezienia się blisko pasa startowego, a jest na
co popatrzeć, bo lądują tutaj rejsy m.in. z Aten, wielu miast z UK czy
chociażby Wiednia.
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Osoby ceniące sobie wygodę mogą albo skorzystać z leżaków na plaży u podnóża
pasa, albo z kafejki z ogródkiem po jego drugiej stronie, bliżej miasta.
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Matteo jednak nie poprzestał na lotnisku – odtworzona została cała
wyspa, wraz z miastem, mariną, łódkami, budynkami, hotelami i wieloma
innymi POI. Pomogły w tym również 50-centymetrowe zdjęcia lotnicze.
Skiathos oferuje nie tylko przepiękne widoki, ale również trudne lub trudniejsze podejścia, zależnie od kierunku wiatru. To jednocześnie świetna
baza wypadowa do zwiedzania okolicy.

Produkt: Skiathos International Airport (LGSK)
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu: 1.24 GB
Cena: 23,63 AUD / 14,89 EUR
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Lotniska Pyreegue
dla MSFS
Jeśli latacie z Microsoft Flight Simulator 2020 i chcecie doświadczyć
jedne z lepszych customowych lotnisk dla tego wirtualnego świata, to
nie musicie dalej szukać – ukraiński deweloper Pyreegue tworzy jedne
z lepszych. Jego najnowszym dziełem jest Glasgow (EGPF), a moim ulubionym lotniskiem z jego portfolio to zdecydowanie Edynburg (EGPH).
W swojej ofercie ma jeszcze bajeczny Tivat, z przepięknym i trudnym
podejściem od północy, oraz świetnie odwzorowane lotniska w Lwowie,
Kijowie i Odessie. Pyreegue w chwili pisania tych słów stara się przedostać do Polski, więc nie wątpię, że doceni jakąkolwiek dodatkową sprzedaż, która mu i jego rodzinie pomoże przetrwać ten koszmar.

EGPF Glasgow Airport
for Microsoft Flight Simulator
		

EGPH Edinburgh Airport
for Microsoft Flight Simulator
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LYTV Tivat Airport
for Microsoft Flight Simulator
		

UKLL Lviv Danylo
Halytskyi International
Airport
for Microsoft Flight Simulator
		

UKOO Odesa
International Airport
for Microsoft Flight Simulator
		

UKBB Boryspil
International Airport
for Microsoft Flight Simulator
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Ustawienie Pythona 3 jako
domyślnego w macOS
Od wersji macOS Monterey 12.3 Apple nie będzie już
preinstalowało Pythona. Zresztą i tak do tej pory instalowana była
przestarzała, druga wersja tego języka programowania. Od dawna
działa już trzecia iteracja.
Aby ustawić Python 3 jako domyślny w macOS, musimy przede wszystkim
najpierw go mieć. W tym celu możemy go pobrać i zainstalować z oficjalnej
strony lub za pomocą Homebrew, jeśli z niego korzystacie.
Aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, możecie wpisać poniższą
komendę, której celem jest wyświetlenie zainstalowanej wersji Pythona 3:

python3 --version

Z własnego doświadczenia wiem, że Python 3 może być zainstalowany
w różnych miejscach. Szczególnie jeśli instalowaliśmy go już wcześniej.
Ponieważ musimy znać dokładną ścieżkę do najnowszej wersji, posłużymy
się poleceniem, które pozwoli nam to ustalić:
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command -v python3
Jako wynik otrzymamy ścieżkę. W moim przypadku jest to /usr/bin/python3.
Następnie przystępujemy do ustawienia Python 3 jako domyślny język
Python. W zależności od tego, z której powłoki korzystacie (obecnie
domyślną jest Zsh), posługujemy się którąś z poniższych komend:
• dla powłoki Zsh będzie to komenda:

echo "alias python=/usr/bin/python3" >> ~/.zshrc
• dla powłoki Bash (wcześniejszej domyślnej w macOS) musimy skorzystać
z tej komendy:

echo "alias python=/usr/bin/python3" >> ~/.bashrc
Oczywiście pamiętajcie, że w miejsce /usr/bin/python3 musicie wstawić
ścieżkę, którą otrzymaliście po wpisaniu komendy command -v python3.
Teraz wystarczy zrestartować Terminal. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, po wpisaniu komendy:

python --version
Powinniśmy otrzymać informację o najnowszej wersji Python 3.
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Upadek:
Sprawa Boeinga a Apple
Na Netfliksie pojawił się ciekawy dokument na temat trzech katastrof
związanych z lotnictwem w ostatnich paru latach. Opowiada o dwóch
tragicznych wypadkach nowiusieńkich Boeingów 737 Max, w których
zginęło 346 osób oraz o upadku kultury opartej na inżynierii w firmie,
która je wyprodukowała – w Boeingu.
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Sam dokument jest wyważony i nie stara się dramatyzować pewnych wydarzeń, jak to w zwyczaju mają Amerykanie. Zawiera też zaskakująco wiele
szczegółowych twierdzeń. Jeśli sam film Wam nie wystarcza i chcecie się
dowiedzieć więcej szczegółów na temat MCAS, jack screw i tego, jak to
wszystko działa, to mogę Wam polecić kanał Mentour Pilot na YT. Wracając
jednak do upadku najważniejszej wartości w Boeingu – dbania o perfekcję
i bezpieczeństwo swoich pasażerów – to ich fuzja z McDonnell Douglas rozpoczęła łańcuch wydarzeń, który doprowadził do wielu niedopuszczalnych
sytuacji, w których np. pracownicy firmy mieli potrącane pensje za zgłaszanie
usterek, a przepychanie nowego samolotu przez proces certyfikacji bez przeszkolenia pilotów i ukrywanie działania MCAS było robione kosztem wszystkich ich tradycji, w tym dbania przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Winy obecnego stanu firmy można szukać w wielu aspektach zmian po fuzji
Boeinga z McDonnell Douglas, ale jedną z nich było niewątpliwie zaspokajanie żądań i oczekiwań Wall Street. To z kolei przypomniało mi o zmianach,
jakie Apple przechodzi w ciągu ostatniej dekady pod rządami Tima Cooka.
Nie wątpię, że obecny CEO był świetny w tym, co robił, ale za czasów Steve’a Jobsa. Dzisiaj, z perspektywy czasu i wielu różnych wtop, trudno mi zaakceptować jego miejsce w hierarchii firmy jako CEO. Steve oczywiście miał „to
coś” i nie był wolny od podejmowania błędnych decyzji, ale za tym wszystkim stało przekonanie, że Apple to firma, która wyznaje zasadę tworzenia jak
najlepszych produktów, a jeśli to im się powiedzie, to za tym przyjdą zyski.
Podobnie postępował kiedyś Boeing. Dzisiaj Tim Cook jednak próbuje wycisnąć każdego centa z wszystkiego, co się da. W komplecie z komputerami
nie ma ściereczek, z telefonami nie ma ładowarek (cena telefonów nie spadła o te ładowarki), firma wiele lat wstrzymywała się z przeprojektowaniem
wadliwej klawiatury w MacBookach z lat 2016–2019 i wiele lat chowała głowę
w piasek w związku z konstrukcją „trashcan Mac Pro” (modelu w kształcie

Steve oczywiście miał „to coś” i nie był wolny od podejmowania
błędnych decyzji, ale za tym wszystkim stało przekonanie, że
Apple to firma, która wyznaje zasadę tworzenia jak najlepszych
produktów, a jeśli to im się powiedzie, to za tym przyjdą zyski.
Podobnie postępował kiedyś Boeing.
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kosza na śmieci). Nawet ładowarka do MacBooków do niedawna składała się
z dwóch niezależnych elementów – samego zasilacza i kabla do niego. Tego
typu przykładów jest mnóstwo i jedyne, z czego możemy się naprawdę cieszyć,
to fakt, że Apple nie produkuje samolotów. Trochę obawiam się, co będzie, gdy
wejdą na rynek samochodów… No i nie przestaję się zastanawiać, co by było,
gdyby to Scott Forstall został CEO.
To porównanie Boeinga z Apple nie jest oczywiście perfekcyjne i jest bardzo
mocno streszczone, aby nikogo nie zanudzać, ale są pewne podobieństwa. Obie
firmy dla wielu osób straciły „to coś”, tę magię, tajemniczy składnik, który czynił
je wyjątkowymi. Boeing bardziej niż Apple w moim przypadku, tego nie ukrywam, ale jednak. Przyznam też, że firma z Cupertino trochę nadrobiła u mnie
najnowszymi MacBookami Pro z M1 Pro/Max, ale to jeszcze za mało, o wiele za
mało, aby odbudować pełne zaufanie.
Zmierzam w każdym razie do tego, że wystarczy sekunda, aby stracić to, na co
pracowało się dekadami. Teraz pozostaje poczekać, aby zobaczyć, co przyniosą
kolejne i czy obie firmy będą starały się to zaufanie i tę magię odbudować.
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Czy jesteśmy gotowi
na update?
Edukacja, rozrywka, kultura czy praca. Tego wszystkiego nas kiedyś
nauczono. Pokazano nam, że z A wynika B, ale tylko, gdy pamiętamy
o C. Nawiązywanie w rozmowach do trylogii „Matrix” personifikującej
system, w którym żyjemy, jest częste, ale nawet bez tego wszyscy mamy
zainstalowany jakąś własną jego wersję.

Ł
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Łatka szmatka
Ta refleksja przyszła do mnie podczas jednej z noworocznych przebieżek
po zaśnieżonej podkrakowskiej wsi. Słuchałem wówczas kilku podcastów,
których autorzy, jak to bywa u progu Nowego Roku, snuli własne przewidywania na temat tego, co ten rok może nam przynieść. W pewnym momencie
padło pytanie, które gdzieś do teraz wybrzmiewa jeszcze czasami w pamięci.
Czy jesteś gotowy na aktualizację swojego własnego, osobowego systemu operacyjnego?
I co tu na tak postawione pytanie odpowiedzieć? Trochę nad tym
myślałem i doszedłem do wniosku, że bardzo często łatwo popadamy
w noworoczne planowanie, stawianie celów o z góry podniesionej
poprzeczce albo porównywanie się do tych, którzy przecież „osiągnęli
więcej” – trzeba więc nadgonić.
Przypomina mi to czasy instalowania rozmaitych łatek naprawiających
błędy w Windowsie, z których każda mniej lub bardziej (przy okazji
owego naprawiania) coś psuła. Mocno opierałem się, aby instalować system od zera, aż do dnia, w którym działać nie chciało już prawie nic. Ot,
nagle okazywało się, że przecierając coś, co pokryła już rdza, szmatką nie
możemy jej usunąć.
Ta analogia ma jedną pułapkę. Wtedy mogliśmy zdecydować, czy klikniemy „Instaluj dodatek”, czy nie. Jeśli spojrzymy na tempo rozwoju
dzisiejszego świata, takie aktualizacje dzieją się non stop, a przycisku
wyboru często po prostu nie ma. Czy na pewno?

Wartości remanentu warte
Jeśli miałbym wskazać na jedną, absolutnie wartą zachodu czynność, którą należy z samym sobą przeprowadzać raz na jakiś czas, to
postawiłbym na przyjrzenie się swoim wartościom. Remanent w tym
obszarze naszego systemu operacyjnego to po prostu nic innego, jak
zajrzenie pod maskę.
Może się okazać, że to nie ów „zły system” nieustannie wgrywa nam
aktualizacje, ale to my wyraziliśmy na to zgodę, w pewnym momencie
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Jeśli odpowiednio dbamy o naszą maszynę, a na nią składa
się nie tylko ciało, ale i nasze wartości właśnie, to może ona
służyć nam jak Mac – jeszcze wiele, wiele lat.

zaznaczając w głowach przełącznik „Instaluj automatycznie”. Tak jest
przecież szybciej, prawda?
Zderzenie się ze swoimi wartościami, a idąc jeszcze o krok wstecz – ich
określenie – jest najlepszym prezentem, jaki możemy sobie zafundować. Sami budujemy kompas, który potem niesamowicie upraszcza nam
podejmowanie decyzji. Bez względu na ich skalę.
Jasne, że niektóre aktualizacje bywają krytyczne i po prostu trzeba na
nie przystać, ale zdecydowana większość wnosi po prostu dodatkowe
bajery, których możemy w ogóle nie potrzebować.

Aktualizacja w trybie ciągłym
Nie każdy będzie gotów na zainstalowanie potężnej aktualizacji do
nowego świata, nazywanego dziś Metaverse (bo jakoś ktoś musiał go
nazwać). Niektóre „wtyczki” w ogóle nie będą z nim kompatybilne.
W świecie, w którym system, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, pompuje w nasze życia cały strumień aktualizacji, nie ma żadnych szans,
aby zadziałały u każdego. Myślę, że jeśli odpowiednio dbamy o naszą
maszynę, a na nią składa się nie tylko ciało, ale i nasze wartości właśnie,
to może ona służyć nam jak Mac – jeszcze wiele, wiele lat.
Zatem odpowiadając na pytanie: Nie, nie jesteśmy gotowi na update,
o ile sami nie uznamy, że faktycznie przydałoby się coś zmienić. Naiwne,
bo i tak system sam zainstaluje aktualizację w najmniej spodziewanym
momencie.
Poszukaj odpowiedniego przełącznika w ustawieniach!

FELIETONY

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

190

Krótki poradnik
filmowego głodomora
Od ponad roku staramy się aktywnie utrzymywać subskrypcję tylko
jednego serwisu VOD. Apple One sprawę mocno uprościło, ponieważ
od momentu premiery Apple TV+ treści serwowane w ramach tej
platformy nam odpowiadały, a więc zostawała tylko jedna płatność.
Za to za wiele usług. Sprawę skomplikował natomiast Amazon Prime,
którego za piątaka rocznie żal było nie wziąć. Tak czy owak, to nadal
jedyne serwisy, które opłacamy.

C
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Czasami bywa jednak tak, że w ramach ich ofert nie znajdziemy interesującego nas filmu. I co wtedy? Wówczas przypominam sobie o istnieniu iTunes.

Sklep z filmami
Tak dziś należy mówić o zakładce w aplikacji TV na dowolnym nadgryzionym urządzeniu. Cyfrowa wypożyczalnia filmów w ramach iTunes została
ogłoszona przez Steve’a Jobsa podczas konferencji Macworld w 2008 roku.
Przez ostatnie 14 lat katalog tylko się rozrastał, a dziś jest to największe
tego typu miejsce w sieci.
Ceny za wypożyczenie zaczynają się od 5,99 zł, a kończą na 14,99 zł. To
obecnie dokładnie połowa ceny dwóch biletów do kina w Krakowie.
Film możemy od momentu jego uruchomienia obejrzeć przez 48 godz.
Wystarczająco.
Pandemia przyspieszyła też pojawianie się w ramach sklepu kinowych
nowości. Często są dostępne od razu do wypożyczenia za górne 14,99 zł
albo możemy je kupić na zawsze. Tutaj ceny bywają różne, ale średnia to
gdzieś 40–50 zł za film.
Nie ukrywam, że bardzo często korzystamy z wypożyczalni w ramach
aplikacji TV. W kinie (Wybacz, Jaśku) nie byliśmy już ponad 2,5 roku i biorąc pod uwagę wyposażenie salonu, nie wybieramy się tam ponownie.
Jest coś niesamowitego w tej usłudze, która po tych 14 latach nadal działa
dokładnie tak samo prosto. Choć nie jest to już jeden klik (obecnie należy
potwierdzić płatność na iPhonie lub innym urządzeniu), to jednak cała
operacja zajmuje maksymalnie 2 sekundy. Siłą filmowej wypożyczalni
Apple jest jednak jeszcze coś…

Czasami bywa jednak tak, że w ramach ich ofert nie znajdziemy interesującego nas filmu. I co wtedy? Wówczas przypominam sobie o istnieniu iTunes.
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Rekomendacje
Być może chodzi tu o staż na rynku i nasycenie odpowiednich algorytmów
danymi. Być może o coś innego. Z pewnością jednak system rekomendacji
katalogu filmowego Apple jest absolutnie niedoścignionym wzorem.
Oglądaliście jakiś film, który przypadł Wam do gustu? Wejdźcie ponownie
na jego kartę w ramach wypożyczalni i przewińcie ekran na sam dół. Tam
znajdziecie sekcję z podobnymi produkcjami.
Przeglądajcie je do woli. Potem zejdźcie głębiej, czyli wyświetlcie sekcję
z podobnymi do rekomendowanych wcześniej produkcji. Aż znajdziecie
kolejną perełkę. Zazwyczaj dzieje się to po jakichś pięciu minutach.

Dla porównania, na dowolnej platformie VOD, jeśli nie wiem,
czego szukam, to choćbym znalazł coś, co mi się podobało
i skorzystał z podobnego (w teorii) mechanizmu – po 30 minutach nadal nic nie znajdę.

Dla porównania, na dowolnej platformie VOD, jeśli nie wiem, czego szukam, to choćbym znalazł coś, co mi się podobało i skorzystał z podobnego (w teorii) mechanizmu – po 30 minutach nadal nic nie znajdę.
Dodatkowym atutem jest integracja z najpopularniejszymi serwisami
z ocenami (przynajmniej w ramach tvOS), czyli IMDB oraz Rotten Tomatoes, dzięki czemu w przypadku większości przeglądanych produkcji
możemy zasugerować się oceną innych. Choć szczerze – nie polecam
ufać temu w 100%.
I na sam koniec najważniejsze – jakość. Zarówno Apple TV+, jak i katalog
wypożyczalni serwują treści w takiej jakości (audio i wideo), że w 95% nie
mam żadnych zastrzeżeń.
Macie ochotę na film? Wiecie, co robić.

Do zobaczenia
na YouTube

SUBSKRYBUJ

SUBSKRYBUJ
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Reacher
Z całą moją sympatią dla Toma Cruise’a dwa filmy, w których aktor
wcielał się w Jacka Reachera, nie należą do moich ulubionych. Nie były
one również wysoko oceniane przez innych widzów. Jednak Reacher
powraca w serialu od Amazona i nie bierze jeńców.
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Jack Reacher to bohater serii powieści sensacyjnych, których autorem
jest Lee Child. Przez ponad dwie ostatnie dekady powstało już kilkanaście książek o perypetiach tego bohatera, który zdobył sympatyków
na całym świecie.
Reacher jest byłym żandarmem wojskowym. Jako syn żołnierza
wychowywał się w bazach wojskowych na całym świecie, a później
sam wstąpił do służby. To bardzo mądry człowiek – błyskotliwy,
doskonale rozumiejący umysł przestępcy. Jednocześnie potrafi być
zimny i bezlitosny. Jest wysoki, dobrze zbudowany i na pierwszy rzut
oka potrafi wzbudzić grozę i respekt. Nic więc dziwnego, że w filmowych ekranizacjach, w których w jego rolę wcielał się Tom Cruise,
trudno było nie mieć wrażenia, że aktor tu nie pasuje.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa w nowym serialu od Amazon Prime
Video. Nową twarzą Jacka Reachera został Alan Ritchson (znany między
innymi z seriali DC Comics), który… no, jest duży. Każdy, kto czytał choć
jedną z powieści z serii Lee Childa, od razu zauważy, że aktor został
dobrany doskonale. I podobnie doskonale odgrywa tę właśnie postać.
Pierwszy sezon serialu jest adaptacją pierwszej powieści cyklu, czyli
„Poziomu śmierci”. Książka została wydana w 1997, więc serial nieco
uaktualnia ją do obecnych czasów, ale poza pewnymi zmianami
– przede wszystkim technologicznymi – scenariusz jest dość wierny
pierwowzorowi.
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Jack Reacher przybywa do pewnego miasteczka na prowincji. Bardzo
szybko zostaje aresztowany i oskarżony o morderstwo. Kiedy wysiadał
z autobusu, nie przypuszczał, że zostanie wplątany w intrygę sięgającą
dalej niż mała mieścina.
Z serialu wylewa się testosteron, jest on dość brutalny, ale jednocześnie
zabawny i pełen akcji. Tak naprawdę to pozycja idealna dla każdego, kto
trochę tęskni za tymi klasycznymi już serialami z przełomu tysiącleci. To
kolejna taka pozycja od Amazona. Całość jest dość niezobowiązującą
rozrywką, ale jednocześnie świetnie zrealizowaną, niedająca ani chwili
nudy, którą ogląda się właściwie na jednym tchu. Przyznaję, że obejrzenie całego sezonu zajęło mi jeden dzień, ponieważ nie mogłem oderwać
się od ekranu. Następnie zacząłem czytać książkę, bo nie chciałem rozstawać się z bohaterem.
Jeśli ktoś pyta mnie teraz, jaki serial powinien obejrzeć po ciężkim tygodniu pracy, bez zastanowienia polecam „Reachera” i nie mogę doczekać
się kolejnego sezonu, który został już potwierdzony.
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Good Luck to You,
Leo Grande
Lead: Chociaż od zakończenia Festiwalu Filmowego Sundance
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minął ponad miesiąc, wciąż wspominam seanse, które dane mi
było obejrzeć. Jednym z nich jest „Good Luck to You, Leo Grande”
w reżyserii Sophie Hyde
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Gdybym miał stworzyć listę najlepszych filmów, które obejrzałem na wspomnianym festiwalu, ten tytuł znalazłby się w ścisłej czołówce. Nie tylko dlatego, że jest
mądry, zabawny i znakomicie zagrany, ale również dlatego, że można tu zobaczyć
Emmę Thompson, jakiej nie widzieliśmy chyba nigdzie indziej.
Film opowiada o 55-letniej kobiecie (Thompson), która od dwóch lat jest wdową.
Postanawia więc spróbować czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła
– udanego seksu. W tym celu umawia się w jednym z hoteli z mężczyzną pracującym seksualnie, którym jest tytułowy Leo Grande. Jednak okazuje się, że nie
będzie to po prostu spotkanie na szybki numerek, a początek niezwykłej znajomości, która odmieni losy obojga bohaterów.
W uproszczeniu można by powiedzieć, że „Good Luck to You, Leo Grande”
to komedia. Na szczęście jest to film doskonale zbudowany na wielu poziomach, jednocześnie nas bawi i wzrusza czy też skłania do myślenia. Jest to
bowiem obraz, który w bardzo mocny, ale jednocześnie lekki i przystępny
sposób, opowiada o tym, że należy lubić siebie. Dotyczy to jednakowo sfery
psychicznej i fizycznej.
Główna bohaterka przez wiele lat dość przeciętnego małżeństwa i wychowania
dzieci przestała wierzyć w siebie – w swoją atrakcyjność oraz w fakt bycia interesującą kobietą. Leo Grande zaś, który z pozoru jest zwykłym żigolakiem, naprawdę
jest wrażliwym, młodym mężczyzną, który lubi to, co robi, nie tylko od strony
fizycznej. Oboje podczas trwającego niewiele ponad półtorej godziny seansu
pokazują się z różnych stron i dają nam wiele okazji do śmiechu, wzruszeń i spojrzenia wewnątrz nas samych.
Zarówno Daryl McCormack, jak i Emma Thompson, dają tu prawdziwe popisy
aktorskie, a chemia między ich postaciami jest niezaprzeczalna. Sama Thompson
wykazała się w tej roli ogromną odwagą oraz udowodniła, że akceptuje siebie,
podobnie jak graną postać.
Film zdobył już polskiego dystrybutora, więc istnieje spora szansa na to, że zawita
w 2022 roku na ekrany naszych kin, a później również na platformy streamingowe.
Film obejrzałem na tegorocznej edycji Sundance Film Festival i zapraszam również do przesłuchania podcastu Inna Kultura z relacją z festiwalu.
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Premiery streamingowe
marzec 2022
Projekt Adam
Po przypadkowym rozbiciu się w 2022 roku
podróżujący w czasie pilot myśliwca Adam
Reed łączy siły ze swoim 12-letnim ja i rusza na
misję, by ocalić świat. W rolach głównych Ryan
Reynolds i Mark Ruffalo.

Premiera: 11.03 			
		

Lakers: Dynastia zwycięzców
Serial przedstawia zawodowe sukcesy i kulisy
życia zawodników drużyny Los Angeles Lakers,
którzy w latach 80. stworzyli jedną z najbardziej
podziwianych i dominujących nad rywalami
drużynę, będącą legendą na boisku i poza nim.

Premiera: 08.03				
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WeCrashed. Upadek start-upu
Serial zainspirowany prawdziwymi
wydarzeniami, którego osią jest wątek
miłosny. WeWork w niecałą dekadę
z pojedynczej przestrzeni coworkingowej
przekształcił się w globalną markę
wycenianą na 47 miliardów dolarów.
Następnie, w przeciągu roku, stracił
40 miliardów. Jak do tego doszło?

Premiera: 18.03		
		

Ostatnie dni Ptolemeusza Greya
Po niespodziewanej utracie zaufanego
opiekuna Ptolemeusz Grey trafia pod
opiekę osieroconej nastolatki Robyn.
Kiedy okazuje się, że nowa terapia pozwoli
odtworzyć wspomnienia Ptolemeusza
wymazane w wyniku postępującej demencji
– nastolatka i jej podopieczny zaczynają
wspólnie odkrywać szokującą prawdę.

Premiera: 11.03		
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Dobra muzyka dla
dobrych ludzi
Za nami luty, a ja mam wrażenie, że ten miesiąc dopiero się zaczął.
Dni są coraz dłuższe, zaczynają się coraz wcześniej. Chyba wszyscy
widzimy, że to, jak wygląda luty 2022 roku, jest naprawdę niesamowite
i chyba nikt z nas 10 lat temu nie byłby w stanie tego przewidzieć.
Okazuje się, że luty 2022 to miesiąc nie tylko zdominowany przez
zawirowania na Ukrainie, jest to czas, który również odcisnął na mnie
swoje muzyczne piętno za sprawą muzyki pewnego Romana.
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Jeśli się domyślacie, o kogo chodzi, to pewnie myślicie dobrze – mowa
o Romanie Kostrzewskim, legendarnym wokaliście heavy metalowego
zespołu Kat.
Przyznam szczerze, że fanem zespołu Kat nigdy nie byłem, może dlatego, że nigdy jakoś heavy metal pokroju Iron Maiden, Blind Guardian
i spółki nie był w kręgu moich zainteresowań muzycznych. Jednak z wiekiem przychodzi taki moment, gdy potrafimy na pewne sprawy spojrzeć
na trzeźwo i z szerszej perspektywy.
Wspominam tu Romana przede wszystkim dlatego, że dotarło do mnie
ostatnio, że Kat to po prostu była dobra muzyka tworzona dla dobrych
ludzi przez dobrego człowieka. Oglądając jeden z ostatnich występów
zespołu z legendarnym wokalistą, słuchając tego, co miał do powiedzenia publiczności, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że to był naprawdę
dobry człowiek. Pomyślałem wtedy: naprawdę powinniśmy słuchać
muzyki tworzonej dla dobrych ludzi przez dobrych ludzi. Tylko tyle i aż
tyle, ale czasem łatwo o tym zapomnieć, czasem łatwo skupić się na
technice, szybkości czy złożoności tego, czego słuchamy, zapominając
przy tym, jak ważna jest warstwa liryczna oraz co dany utwór czy płyta
ma do powiedzenia nam i światu.

Pomyślałem wtedy: naprawdę powinniśmy słuchać muzyki
tworzonej dla dobrych ludzi przez dobrych ludzi.

Romana już z nami nie ma, ale jego słowa zostaną z nami na zawsze.
Dlatego zostawiam Was dzisiaj z taką myślą: słuchajmy muzyki z dobrym
przekazem, z głęboką myślą i sercem włożonym w jej powstanie. Tylko
to popchnie nas do przodu, czyniąc z nas lepszych ludzi.
„Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam…”.

MAKOWA KUCHNIA
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Schab z jabłkami,
MAŁGORZATA ŁADA

boczkiem wędzonym i cebulą pieczony
w kapuście kiszonej

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:

Mięso myjemy, osuszamy i nacinamy 6–7 ok. 1 cm szerokości

• 1 kg schabu

kieszonek (uważamy, żeby nie przeciąć mięsa do końca). Czo-

• 20 dkg boczku

snek przepuszczamy przez praskę. Mięso po nacięciu solimy,

wędzonego

pieprzymy, nacieramy czosnkiem i posypujemy dobrze roz-

• 1 kwaśne jabłko

tartym majerankiem. Pozostawiamy je na co najmniej godzinę

• 1 cebula

w lodówce. Jabłko myjemy, przekrajamy na połówki, wydrą-

• ok. 25–30 dkg

żamy gniazda nasienne i kroimy w półplasterki, cebulę też

kapusty kiszonej
• 1 łyżka tłuszczu

kroimy w półplasterki. Boczek wędzony kroimy w 2–3 mm szerokości plastry. Wyjmujemy mięso z lodówki i układamy w kie-

(dodałam smalec,

szonkach najpierw boczek, potem cebulę i na końcu jabłko.

bo według mnie

Całość lekko związujemy nitką, żeby się nie rozpadło podczas

najlepiej pasuje,

pieczenia. Naczynie żaroodporne smarujemy tłuszczem, wykła-

ale można dać

damy mięso i obkładamy kiszoną kapustą. Wstawiamy do pie-

dobry olej)

karnika rozgrzanego do 180° i pieczemy 45–50 min. W czasie

• 2–3 ząbki czosnku

pieczenia sprawdzamy, czy jest wystarczająco soku, a jeżeli za

• 1 łyżka majeranku

bardzo odparowało, możemy dolać trochę wody.

• sól, pieprz
Podajemy z gotowanym purée z ziemniaków lub smażonymi
ziemniaczkami.
SMACZNEGO!

DOSTĘPNY NA

