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Od ponad 25 lat doradzamy miłośnikom muzyki 
i sztuki filmowej, jak stworzyć ich wymarzone 
systemy audiowizualne. Nasi pracownicy dysponują 
wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają dobrać 
poszczególne elementy zestawu tak, aby dźwięk i obraz 
były w pełni satysfakcjonujące. W każdym salonie 
znajdują się multimedialne sale odsłuchowe, bo na 
pierwszym miejscu zawsze stawiamy zadowolenie 
naszych klientów - zarówno z dźwięku, jak i z obrazu.
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Creative Outlier Air V3, to 40 godzin całkowitego czasu odtwarzania, do 10 godzin na jednym ładowaniu. Najnowsze funkcje 
Kontroli Szumów, konfigurowalne dotykowe przyciski sterowania i poczwórne mikrofony zapewniające wyrazistość 
połączeń. Słuchawki Creative Outlier Air V3, napędzane przez 6 mm przetworniki z biocelulozy i ulepszone za pomocą 
technologii Bluetooth® 5.2, są wyposażone w certyfikat wodoodporności i stopień ochrony IPX5, dzięki czemu możesz 
cieszyć się idealnym dźwiękiem w każdych okolicznościach.

aktywna redukcja szumu
i monitoring otoczenia

 to podstawa

 MONITOROWANIE
OTOCZENIA 

AKTYWNA REDUKCJA
SZUMÓW 

NA JEDNYM
ŁADOWANIU

CAŁKOWITY
CZAS ODTWARZANIA

WODOODPORNOŚĆ
IPX5

5.2 PRZETWORNIKI
BIO-CELLULOZOWE

POCZWÓRNE
MIKROFONY

POŁĄCZENIA
DUAL-VOICE

STEROWANIE
DOTYKOWE

 

dostępne w sklepach:

https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/sluchawki/wszystkie-sluchawki/sluchawki-dokanalowe-creative-outlier-air-v3-czarny
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NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU 

DENON HOME SOUND BAR 550

DHT-S716H

DHT-S416 DHT-S316

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

DHT-S716H

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.

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

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

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.

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.

www.denon.pl

http://denon.pl
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Coś się kończy i coś się zaczyna… Ze smutkiem 
daję Wam znać, że w bieżącym numerze przeczy-
tacie dwa ostatnie felietony Kingi Ochendowskiej. 
Niestety… 15 lat. Tak, 15 lat felietony Kingi były 
nieodłącznym elementem iMagazine, a wcześniej 
Mojego Jabłuszka. To kawał czasu i wiele wspania-
łych treści. Znam czytelników, zapewniam, że nie 
„trzech”, którzy zaczynają każdy numer od felieto-
nów Kingi. Gdy kiedyś nie pojawił się jej tekst, od 
razu miałem wiadomości na telefonie z pytaniami 
co się dzieje. Kinga od samego początku była 
głosem rozsądku i mentorem w iMagu, i za to jej 
przede wszystkim chciałem podziękować. W tych 
trudnych i tych wesołych momentach zawsze 
była i zawsze na nią mogliśmy liczyć. Ale życie tak 
się układa, że kiedyś trzeba powiedzieć pass, nie 
mówię „dość”, bo zapewne jeszcze nie raz prze-
czytamy gdzieś Kingę, ale w obecnym momencie 
na pewno trzeba odpocząć i zebrać siły. I tego, 
Kingo, chciałem Ci życzyć. Tak jak mogliśmy 
zawsze na Ciebie liczyć, wiedz, że zawsze możesz 
liczyć na nas.

Dziękujemy 🙌              Dominik Łada
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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.

PLUS

Active
Noise
Cancellation

CX True Wireless

CX Plus True W
ireless

sennheiser.pl/cx-tw

sennheiser.pl/cx-plus-tw

http://sennheiser.pl/cx-tw


Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
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Całkowicie nowy procesor 
Apple M1 Ultra

Czytaj dalej....

Apple Studio Display 
zaprezentowany!
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Niedawno marka Mercusys wprowadziła na polski rynek system mesh Halo 
H50G. Tym razem do sprzedaży trafia model Halo H30G, który od poprzed-
nika różni się przede wszystkim osiąganymi prędkościami. Podobnie jak 
poprzedni model, także ten oferowany jest w dwóch wariantach - z dwoma 
lub trzema jednostkami. Mesh polecany jest osobom, które mają w domu 
problem z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej.

Mesh to doskonały sposób na problemy związanie z zanikającym sygnałem 
sieci bezprzewodowej oraz ze zbyt długim buforowaniem danych, które 
uniemożliwiają relaksowanie się podczas grania online czy oglądania ulubio-
nych seriali na platformie streamingowej. Remedium na te kłopoty może być 
model Halo H30G od Mercusys. 

Technologia Mercusys Mesh umożliwia utworzenie jednolitego systemu 
sieci bezprzewodowej i zapewnia dostęp do silnego sygnału WiFi w każ-
dym zakamarku dużego mieszkania lub domu. Ilość jednostek mesh zależy 

Mercusys Halo H30G 
– system mesh w standardzie AC1300

AKTUALNOŚCI 17



od wielkości przestrzeni, na której użytkownik chce korzystać z WiFi. Jeśli 
zaistnieje konieczność pokrycia sygnałem bardzo dużej przestrzeni, system 
można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo. To doskonałe 
rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Mercusys Halo H30G gwarantuje swobodne i bezproblemowe korzystanie 
z Internetu, nawet przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Urządze-
nia Halo H30G pracują w standardzie AC1300 i oferują szybkie oraz stabilne 
połączenia WiFi, których prędkości dochodzą do 867Mb/s w paśmie 5Ghz 
i do 400Mb/s w paśmie 2,4 GHz. 

Halo H30G pozwala na utworzenie jednolitej sieci WiFi o tej samej nazwie 
i z tym samym hasłem. Jest to bardzo wygodne, ponieważ podczas prze-
mieszczania się użytkownik ma zapewniony nieprzerwany dostęp WiFi i nie 
musi martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie danych. Wszystkie urzą-
dzenia, z którymi użytkownik się przemieszcza - telefony, laptopy, tablety, 
itp. automatycznie przełączają się między jednostkami Halo tak, aby zawsze 
korzystać z tej, która oferujące najlepszy sygnał i parametry połączenia. 

Mercusys Halo H30G wyposażony jest w liczne technologie i funkcje 
wspomagające pracę WiFi, np. MU-MIMO,  która umożliwia jednoczesne 
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połączenie mesha z ponad setką urządzeń, takich jak  telefony, komputery 
i urządzenia IoT.  Z kolei technologia Beamforming wspiera stabilność i zasięg 
połączeń WiFi, natomiast funkcja Smart Connect zapewnia płynną transmisję 
danych łącząc ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID. 
Mesh posiada także funkcję ochrony rodzicielskiej, pozwalającą na kontrolo-
wanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzo-
nego w sieci. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w bezprzewodową 
kartę sieciową służą dwa gigabitowe porty Ethernet w każdej jednostce Halo.

System mesh Halo H30G posiada funkcję autonaprawy, więc jeśli na jednej 
z jednostek wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego 
urządzenia. Wszystko po to, by nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy 
w dostępie do sieci. 

Dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys konfiguracja i zarządzanie systemem Halo 
H30G są banalnie proste.

Mesh Halo H30G można kupić w dwóch zestawach różniących się ilością jedno-
stek. Trzy kosztują ok. 400zł, natomiast  dwie ok. 270zł. Podobnie jak wszystkie 
inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.

Więcej informacji na temat systemu Halo H30G dostępnych jest na stronie. 
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Bitwa o sport – Apple 
rzuca światu baseballową 
rękawicę

Czytaj dalej....

Nowości w Apple Online 
Store – nowe peryferia

Czytaj dalej....

Polskie ceny nowości   
z Apple Event Marzec 2022

Czytaj dalej....
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Szybka pomoc Ukrainie 
z poziomu wszystkich 
sklepów Apple

Czytaj dalej....

UE dopięła swego. Co 
czeka Apple?

Czytaj dalej....

Apel dewelopera aplikacji 
Unclutter w sprawie 
Ukrainy

Czytaj dalej....
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5G działa już na iPhone’ach 
w sieci Plus!

Czytaj dalej....

Netflix ukróci 
współdzielenie hasła do 
konta

Czytaj dalej....

Zmiany w Apple TV+ i 
ograniczenia dla Android/
Google TV

Czytaj dalej....
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Kultowy model głośnika przenośnego JBL doczekał się właśnie nowej 
odsłony – JBL Go Essential.

JBL Go Essential to kompaktowy, przenośny, wodoodporny głośnik z Blu-
etooth. Zapewnia nawet 5 godzin strumieniowego przesyłania muzyki 
przez Bluetooth w jakości JBL Original Pro Sound. Dzięki wodoodpor-
ności IPX7 nie trzeba martwić się o zachlapanie. Głośnik Go Essential 
dostępny jest w 3 kolorach: niebieskim, czerwonym i czarnym. Można go 
zabrać ze sobą w dowolne miejsce.

Dźwięk JBL Original Pro zapewnia niesamowicie bogate brzmienie 
i mocny bas pomimo niewielkich rozmiarów głośnika. Wodoodporność 
IPX7 będzie bardzo przydatną funkcjonalnością na basenie, czy w parku. 
Dzięki temu można zabrać go ze sobą wszędzie.

JBL Go Essential
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Muzyka przesyłana jest do głośnika 
bezprzewodowo z telefonu, tabletu lub 
innego urządzenia z funkcją łączności 
Bluetooth. Wbudowany akumulator 
zapewnia do 5 godzin odtwarzania na 
jednym ładowaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przetwornik: 1 przetwornik 40 mm
Znamionowa moc wyjściowa: 3,1 W RMS
Pasmo przenoszenia: 180 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 
2,7 Wh (odpowiednik 3,7 V / 730 mAh)
Czas ładowania akumulatora: 2,5 godz.   
(5 V / 1 A)
Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin 
(zależnie od poziomu głośności i odtwa-
rzanej muzyki)
Wersja Bluetooth: 4.2
Profil Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 
2400–2483,5 MHz
Moc nadajnika Bluetooth: ≤ 6 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK
Wymiary (szer. x wys. x gł.):   
86,0 x 71,2 x 31,6 mm
Waga: 0,18 kg
Sugerowana cena detaliczna: 149 zł
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Kilka kwestii o Apple 
Studio Display

Czytaj dalej....

iOS 15.4 i watchOS 8.5 
i nowy mechanizm 
przywracania kopii 
zapasowej Apple Watch!

Czytaj dalej....

Peek Performance 
– moje krótkie pierwsze 
wrażenia

Czytaj dalej....
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„Studio Display Pro”  
z Mini-LED I ProMotion 
w czerwcu? Koniec 
iMaca 5K

Czytaj dalej....

Koniec szpanowania 
nowymi iPhone’ami 
w Moskwie – Apple 
wstrzymuje sprzedaż   
w Rosji

Czytaj dalej....

Pracownicy Apple wracają 
do biur

Czytaj dalej....
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„CODA” od Apple TV+ 
zdobyła 3 Oscary

Czytaj dalej....

Rosyjska karta Mir już 
nie stanowi obejścia na 
działające Apple Pay

Czytaj dalej....

Nowy Mac mini    
i procesory M2

Czytaj dalej....
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Firma Sennheiser, ekspert w zakresie zaawansowanej technologii audio, 
zaprezentowała IE 600 – dokanałowe słuchawki dla wyrafinowanych 
audiofilów. Przyjemność odsłuchu w nowym modelu została zagwaranto-
wana już na poziomie atomowym w specjalnych materiałach użytych do 
stworzenia wyjątkowo wytrzymałej obudowy, a skrupulatne wykonanie 
i strojenie zapewniają nieprawdopodobnie naturalny dźwięk.

Dzięki opatentowanemu procesowi drukowania 3D, obudowy IE 
600 zostały wykonane z amorficznego cyrkonu ZR01 – metalu o podobnej 
do szkła strukturze atomowej, która nadaje mu trzykrotnie większą twar-
dość i odporność na zginanie w porównaniu z wysokogatunkową stalą. 
Amorficzny cyrkon ZR01 — poza zastosowaniem w produktach ultrawy-
sokiej jakości, takich jak IE 600 — jest wykorzystywany przede wszystkim 
w przemyśle kosmicznym. Został użyty, między innymi, do wyproduko-
wania głowicy wiertniczej łazika marsjańskiego NASA, gdzie wymagana 

Sennheiser IE 600 
– Słuchawki wyjątkowe pod każdym względem
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jest najwyższa wytrzymałość w ekstremalnych warunkach. Dzięki wielu 
skomplikowanym procesom obróbki uzyskuje się piękne wykończenie 
powierzchni obudowy słuchawek, które są wyjątkowo odporne na korozję 
i zarysowania. To gwarantuje, że IE 600 będą służyły przez wiele lat, a ich 
charakterystyczny, doskonały wygląd pozostanie bez zmian.

IE 600 powstają podczas drobiazgowego procesu produkcyjnego, który 
jest znakiem rozpoznawczym rodziny audiofilskich słuchawek Sennheiser 
IE. Zostały zaprojektowane w Niemczech, a produkowane są w najnowo-
cześniejszych fabrykach produkcyjnych przetworników Sonova Consumer 
Hearing w Irlandii, zgodnie z najwyższymi standardami. Jest to jedna z naj-
bardziej zaawansowanych linii produkcyjnych tego typu na świecie i ma 
jeden cel: przewyższenie oczekiwań audiofilów w zakresie wykonania.

„W zespole zajmującym się rozwojem produktów audiofilskich uważnie 
słuchamy opinii naszych pełnych pasji klientów. IE 600 zapewnia neu-
tralne, referencyjne strojenie w połączeniu z najlepszą w branży techno-
logią miniaturowych przetworników. Zmieniająca paradygmat wydajność 
akustyczna jest odpowiednio ubrana w najwyższej jakości amorficzny 
cyrkon. IE 600 będzie punktem odniesienia dla najbardziej wymagających 
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entuzjastów mobilnego audio” – mówi Jermo Köhnke, Product Manager 
w Sennheiser Audiophile.

Muzyka staje się bliższa
Równie charakterystyczna jest jakość dźwięku IE 600 połączona z innowa-
cyjną konstrukcją obudowy i precyzyjnie uformowanymi komorami rezo-
natorów. Słuchawki przybliżają słuchacza do muzyki, pozwalając odkryć 
nowe akcenty i szczegóły. Podwójne komory rezonatorów są kluczem do 
wysokiej jakości dźwięku: precyzyjnie ukształtowane z zachowaniem ści-
słych tolerancji, sprawiają, że nawet najdrobniejsze tekstury muzyki są sły-
szalne, jednocześnie eliminując rezonanse maskujące, które – w przypadku 
miniaturowych słuchawek – mogą przesłaniać wyższe częstotliwości.

IE 600 osiągają wyjątkową, praktycznie wolną od zniekształceń repro-
dukcję muzyki, dzięki pojedynczemu 7-milimetrowemu przetworni-
kowi Sennheiser TrueResponse, odpowiedzialnemu za bardzo szeroki 
zakres częstotliwości i bardzo niskie zniekształcenia tych słuchawek. IE 
600 zostały dostrojone w celu uzyskania neutralnego tonalnie,  bliskiego 
i emocjonalnego dźwięku. Zapewnia to realistyczne brzmienie, które 
jest szczególnie wyraziste podczas występów wokalnych. System aku-
styczny został również zoptymalizowany pod kątem uzyskania stromego 
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nachylenia basów, co zapewnia potężną, ale szybką i dokładną reproduk-
cję niskich częstotliwości.

Dopasowane do użytkownika
IE 600 oferują mocny dźwięk w małej, ergonomicznej konstrukcji. Pozła-
cane złącza MMCX są osadzone w obudowie, co zapewnia większą sta-
bilność. Są kompatybilne z kablami 4,8 mm i mniejszymi, co umożliwia 
słuchaczom podłączenie do szerokiej gamy źródeł dźwięku, a także 
komponentów hi-fi z symetrycznymi wyjściami. Aby umożliwić wybór 
pomiędzy symetrycznymi i niesymetrycznymi kablami wzmocnionymi 
para-aramidem, do modelu IE 600 dołączone są zarówno rozmiary 
3,5 mm, jak i 4,4 mm. Dwa różne rodzaje końcówek dousznych — z silikonu 
i pianki z pamięcią kształtu — dostarczane w trzech rozmiarach zapew-
niają wygodne dopasowanie do każdego ucha, a elastyczne, regulowane 
zaczepy na uszy dodatkowo zwiększają komfort podczas długich sesji 
odsłuchowych.

Sennheiser IE 600 będą dostępne w Polsce w marcu 2022 roku w katalogo-
wej cenie 3599 PLN.
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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5 dobrych i 3 złe 
wiadomości po premierze 
HBO Max w Polsce

Czytaj dalej....

Apple Studio Display 
nie wspiera iPada Air 4 i 
nowego iPada mini

Czytaj dalej....

iFixit rozebrało Mac Studio 
I Apple Studio Display

Czytaj dalej....
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Muzeum Apple w Twoim 
komputerze

Czytaj dalej....

Namiastka Apple TV App 
w Polsce – można dodać 
HBO Max

Czytaj dalej....

Czy Apple Studio Display 
działa z PC-tami?

Czytaj dalej....
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Tylko iPhone 14 Pro dostanie 
procesor Apple A16?

Czytaj dalej....

Fitbit wycofuje z rynku 
zegarki Ionic

Czytaj dalej....

Jest i on Samsung OLED 
S95B, QD-OLED

Czytaj dalej....
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„Matter” ponownie 
opóźniony do jesieni 
2022 r.

Czytaj dalej....

Google I/O odbędzie się 
w maju (online)

Czytaj dalej....

Apple oficjalnie przestało 
sprzedawać LG UltraFine 5K

Czytaj dalej....
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iPhone SE 3 z większą 
baterią i modemem 5G od 
Qualcomm

Czytaj dalej....

Apple Watch pomógł 
wykryć raka płuc

Czytaj dalej....

Schematy iPhone’a 14 Pro 
i iPhone’a 14 Pro Max: 
większe wybrzuszenie 
aparatu i grubsza bryła

Czytaj dalej....
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iPhone 15 Pro z systemem 
Face ID pod ekranem?

Czytaj dalej....

Niektórzy użytkownicy 
nowych iPadów Air 
narzekają na obniżenie 
jakości ich wykonania

Czytaj dalej....

Mac Studio z opcją 
rozbudowy SSD?

Czytaj dalej....
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Creative Outlier Pro Prawdziwie to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 
z Hybrydową Redukcją Szumów ANC i nawet 60 godzinnym działaniem na 
jednym ładowaniu.
 
SINGAPUR – 24 marca 2022 r. – Firma Creative Technology wprowadza na 
rynek europejski model Creative Outlier Pro. Na tę chwilę będzie to naj-
bardziej zaawansowany i dopieszczony zestaw słuchawkowy wśród dobrze 
przyjętych przez użytkowników wcześniejszych modeli z serii Outlier True 
Wireless. Najnowsza odsłona słuchawek zyskuje szereg funkcji takich jak 
Hybrydowa Aktywna Redukcja Szumów (ANC), Tryb Otoczenia, wielokrotnie 
nagradzana technologia wirtualizacji dźwięku Super X-FI, zwiększony czas 
działania całego zestawu do sześćdziesięciu godzin, dziesięciomilimetrowe 
przetworniki z membranami pokrytymi grafenem i wiele innych ciekawo-
stek, które zostały umieszczone w całkowicie na nowo zaprojektowanych 
wkładkach dousznych z certyfikatem wodoodporności IPX5.  W zestawie 
słuchawkowym Creative Outlier Pro znajdziemy również najnowszy standard 

Creative Outlier Pro
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komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, 
konfigurowalne sterownie dotykowe, ładowa-
nie bezprzewodowe zgodne z „Qi” i inne.

60 godzin odtwarzania i łado-
wanie bezprzewodowe
Creative Outlier Pro charakteryzuje się na 
obecną chwilę najlepszą wydajnością aku-
mulatorów względem całej serii słuchawek 
Outlier. Cały zestaw zapewnia do 60 godzin 
łącznego czasu odtwarzania na jednym 
ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umoż-
liwia odsłuch do 15 godzin odtwarzania przy 
umiarkowanym poziomie głośności. Włą-
czone ANC i Tryb Ambient skraca czas działa-
nia akumulatorów, umożliwiając pracę całego 
zestawu do 40 godzin i 10 godzin samych 
słuchawek. Etui można ładować bezprzewo-
dowo i jest  zgodne ze standardem Qi (zale-
cana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw 
również można naładować za pomocą 
dostępnego w zestawie kabla USB-C.

Tryb ambient i hybrydowa  
aktywna redukcja szumów ANC
W pełni konfigurowalny Tryb Otoczenia kon-
troluje zakres dźwięku przestrzennego, przez 
co pozwala zachować świadomość wyda-
rzeń dziejących się wokół nas i umożliwia 
prowadzenie rozmów, z osobami z otocze-
nia, bez konieczności wyjmowania wkładek 
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dousznych. Użyta hybrydowa technologia ANC w słuchawkach Outlier Pro, 
którą zwykle można znaleźć  w modelach z wyższej półki, ma za zadanie 
usunięcie wszelakich niepożądanych zewnętrznych zakłóceń i pozosta-
wić odsłuchiwany dźwięk w jak najczystszej postaci. Hybrydowa aktywna 
redukcja szumów to połączenie zarówno systemu sprzężenia zwrotnego 
sygnału, które następuje przy pomocy zewnętrznych, jak i  wewnętrznych 
mikrofonów wbudowanych w słuchawkę.

Sześć mikrofonów z funkcją Dual-Voice
Słuchawki Creative Outlier Pro są wyposażone w sześć mikrofonów, po 
trzy na każdą wkładkę douszną. Taka liczba mikrofonów ma za zadanie 
zapewnić lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów. 
Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń 
asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również  za 
ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co pozwala np. na bezpieczne 
poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach publicznych.

Jakość dźwięku i technologia Super X-FI READY
Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 
5.2, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki z membranami 
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pokrytymi grafenem. Creative Outlier Pro został wyposażony w autorską 
technologię Super X-Fi READY*, która ma za zadanie odwzorować dźwięk 
z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą 
słuchawek bezpośrednio do odbiorcy.  Dźwięk przestrzenny w technologii 
Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośred-
nictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.

*Nie obsługuje treści strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, 
YouTube i Spotify.

Personalizacja sterowania dotykowego
Boczne pady słuchawek Creative Outlier Pro reagują na dotyk, umożliwiając 
bezproblemowe odtwarzanie, obsługę funkcji i kontrolowanie połączeń. 
Czujniki dotykowe można spersonalizować według własnych upodobań 
w aplikacji Creative. Preferowane funkcje możesz dowolnie przydzielać do 
elementów sterowania, bez względu na to, czy chodzi o dwukrotne, trzy-
krotne lub długie dotknięcie w celu pomijania utworów, dostosowywania 
głośności lub uruchomiania asystentów głosowych i innych trybów.

AKTUALNOŚCI 42



Aplikacja Creative APP i SXFI APP
Wisienką na torcie dla Creative Outlier Pro jest łatwa w obsłudze aplikacja 
Creative, w której możemy ustawić i aktywować szereg przydatnych funk-
cji, takich jak np. tryb niskiej latencji.  Tryb Niskiej Latencji to nowo dodana 
funkcja, która potrafi zredukować opóźnienia dźwięku w Creative Outlier 
Pro o ponad połowę, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się lepiej 
zsynchronizowaną muzyką i treściami wideo. W aplikacji „Creative App” 
znajdziemy dodatkowo takie funkcje jak:
• Personalizacja przycisków
• Kontrola poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szumów
• Ustawienia dźwięku za pomocą korektora graficznego
• Aktualizacja  oprogramowania i rejestracja produktów
• Odtwarzacz multimedialny
• Ustawienia Super X-FI

Cena i dostępność
Creative Outlier Pro kosztuje 369zł. 
Potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę produktu. 
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Kolorowa smart taśma LED

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

Tapo L530E
Kolorowa smart 
żarówka

Tapo L520E
Smart żarówka  
ze ściemniaczem 
imitująca dzienne 
światło

Tapo L510E
Smart żarówka  
ze ściemniaczem,  
ciepła biel

Tapo L900-5

Poznaj
inteligentne oświetlenie TP-Link Tapo

www.tp-link.com.pl

Pokoloruj swój dom 
z TP-Link Tapo!

http://tp-link.com.pl


„Moonshot” dra Alberta Bourla to książka, której czytelnik wiele będzie 
musiał wybaczyć.

MoonshotKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Moonshot  |  Kinga Ochendowska
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K
Kiedy usłyszałam, że jeszcze w trakcie trwania pandemii szef medycznego 
koncernu Pfizer napisał książkę, ogarnęły mnie wątpliwości. Przede wszyst-
kim uważałam, że w czasie aktywnego zagrożenia, w firmie koncentrującej 
się na „ratowaniu ludzkości przed wirusem”, nie ma czasu na zajmowanie 
się działaniami niezwiązanymi z produkcją szczepionki. Potem obudziła 
się we mnie nadzieja, że może jest to pozycja o charakterze edukacyjnym. 
W końcu największą bolączką ostatnich dwóch lat była niska wyszczepial-
ność, związana z brakiem zaufania do firm farmaceutycznych. Rozwianie 
wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przyjmowania i produkcji prepa-
ratu CORMINARTY byłoby czynnością jak najbardziej wskazaną, na każdym 
etapie zagrożenia pandemicznego i z pożytkiem dla zdrowia publicznego. 
Okazało się jednak, że: „Moonshot. Wyścig z czasem. Jak Pfizer w dziewięć 
miesięcy dokonał niemożliwego” jest dość obszerną ulotką PR-ową, któ-
rej tytuł mógłby równie dobrze brzmieć: „Jak Albert Bourla, Pfizer i Stany 
Zjednoczone Ameryki uratowały świat”. Książka zawiera w sobie wiele 
elementów, będących po części patriotyczną dumą, po części próbą wyja-
śnienia kontrowersji krążących wokół samego dra Alberta Bourla i podej-
mowanych przez niego decyzji, okraszonych zestawem informacji na temat 
technicznych aspektów produkcji szczepionki na masową skalę. Czytelnicy 

zainteresowani tym ostatnim aspektem nie będą 
rozczarowani, wiele miejsca bowiem zostało poświę-
cone restrukturyzacji firmy, organizacji linii produk-
cyjnych czy zagwarantowaniu stałego dostępu do 
materiałów i składników koniecznych do wytwo-
rzenia wystarczającej ilości preparatu. Nie zmienia 
to faktu, że dobrze przemyślana publikacja o cha-
rakterze edukacyjnym miałaby dużo większą war-
tość w zakresie prewencji chorób zakaźnych i teraz, 
i w przyszłości. O technologii produkcji szczepionki, 
zwłaszcza o aspektach genetycznych, jest w niej 
niewiele, najwyżej kilka ogólnikowych paragrafów, 
które niczego nie wyjaśniają. Głównie z tego powodu 
uważam, że publikacja jest straconą szansą na 
poprawienie wizerunku koncernów farmaceutycz-
nych, co w zaistniałych okolicznościach powinno być 
priorytetem wszelkich publikowanych w mediach 
informacji na ten temat.

Książka zawiera w sobie 

wiele elementów, będących 

po części patriotyczną dumą, 

po części próbą wyjaśnie-

nia kontrowersji krążących 

wokół samego dra Alberta 

Bourla i podejmowanych 

przez niego decyzji, okra-

szonych zestawem informa-

cji na temat technicznych 

aspektów produkcji szcze-

pionki na masową skalę.
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(…) – Wiem, że zachowuję się wobec Ciebie w tej sprawie jak żydow-
ska matka, ale naprawdę uważam, że powinieneś się zaszczepić 
– nalegał Premier. Gdy to nie dało rezultatu, utworzył chór głosów 
ze swoją żoną, pierwszą damą Izraela: – Moja żona, która siedzi 
obok mnie, pyta, kiedy zamierzasz się zaszczepić. Co mam jej 
powiedzieć? Przywołał nawet armię, by tak rzec. – My w Izraelu 
zawsze najpierw szczepimy dowódców. (…)

Technikalia i szczegóły procesów decyzyjnych, takich jak określenie 
priorytetów i strategii w przypadku podejmowania wyboru pomię-
dzy koncentracją na produkcji szczepionki albo preparatów leczących 
koronawirusa, przeplatają się ze źle skrywanymi próbami wytłuma-
czenia różnorakich kontrowersji, które narosły wokół samej firmy, jak 
i jej dyrektora generalnego. A dr Bourla nie miał szczęścia, jeśli chodzi 
o medialne wpadki. Można tu między innymi wymienić niefortunną datę 
sprzedaży pokaźnego pakietu akcji Pfizera czy fakt, że był szeroko kryty-
kowany za wstrzymywanie się z przyjęciem własnego preparatu. To wła-
śnie z tego powodu nie został wpuszczony do Izraela. Do tego dochodzi 
kwestia kontrowersyjnego systemu wyceniania i dystrybucji szczepionek 
oraz bitwy o zwolnienie Pfizera z odpowiedzialności za potencjalne 
skutki uboczne wyprodukowanego przez nich preparatu. Wyjaśnienie 
tych wpadek można oczywiście znaleźć w książce, więc nie będę psuła 
czytelnikom radości z odkrywania tajemnic Pfizera.

(…) Rewolucja cyfrowa pozwala nam nie tylko na wielkie ambicje, 
ale też na wielkie marzenia. Co by było. Gdyby…? Gdyby dzięki 
danym i narzędziom cyfrowym do ich obróbki udało się odmie-
nić oblicze profilaktyki, upodmiotowić pacjentów, przyspieszyć 
zarówno procesy badawczo-rozwojowe, jak i samą produkcję. 
(…) Zapewnienie pacjentom nagród dostosowanych do wartości, 
jaką ich dane pomagają wytworzyć (na przykład udział w nowym 
odkryciu) mogłoby zwiększyć zaangażowanie ludzi i doprowadzić 
do większej liczby przełomowych odkryć naukowych. (…)
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Dyrektor Bourla jest również wielkim fanem technologii. Fascynują go 
możliwości stałego monitoringu pacjentów za pośrednictwem nowocze-
snych gadżetów i gromadzenie danych wspomagających rozwój badań. 
Od sprzedawania swoich danych medycznych firmom farmaceutycznym 
w celu obniżenia kosztów leczenia, po pigułki, które o połknięciu infor-
mują lekarzy i… ubezpieczycieli, że pacjent wykonuje swoje obowiązki 
związane z leczeniem. Zrozumiałe jest, że publika nie reaguje na te oświad-
czenia w ciepły sposób, a wielbiciele teorii konspiracyjnych zacierają ręce. 
Nie pomaga to w żaden sposób koncernom farmaceutycznym, które i bez 
tego postrzegane są jako chciwe i bezduszne instytucje, zorientowane 
wyłącznie na korzyści finansowe i zarabiające miliardy kosztem chorych.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeszcze raz podkreślę, że książka ta jest 
straconą szansą nie tylko na poprawienie wizerunku firm farmaceutycz-
nych, ale również na edukację społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania szczepionek. Przy odrobinie samozaparcia i dołożeniu sta-
rań, mogłaby to być ważna i przełomowa pozycja na rynku wydawni-
czym, dzięki której Bourla mógłby zapisać się w podręcznikach historii 
w zupełnie innym świetle.

Czy warto więc kupić „Moonshot”? Pomimo zaprezentowanego wyżej 
rozczarowania, paradoksalnie uważam, że warto mieć ją na swojej półce. 
Przede wszystkim dla tych powodów, o których wspomniałam wcześniej, 
czyli informacji technicznej. Bo strona organizacyjna przedsięwzięcia na 
taką skalę jest warta zapoznania się z nią, analizy i okazania szacunku. 
Nawet wtedy, gdy nie ze wszystkim się zgadzamy.

Książkę polecam z zastrzeżeniem, żeby nie spodziewać się po niej zbyt 
wiele, tak jak ja to uczyniłam nieopatrznie na początku. Mając to na 
względzie, opowieść biznesowa jest warta przeczytania.

... książka ta jest straconą szansą nie tylko na poprawienie wize-

runku firm farmaceutycznych, ale również na edukację społeczeń-

stwa w zakresie bezpieczeństwa stosowania szczepionek.
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W styczniu iMagazine standardowo włączył się w pomoc WOŚP, czego 
efektem była lutowa okładka wylicytowana na aukcji charytatywnej, 
w marcu zaś dużo uwagi poświęciliśmy Ukrainie. Polacy pomagają cały 
czas, generalnie wierzymy w to, że ludzi dobrej woli na świecie jest 
więcej. Doskonałym tego przykładem jest zaangażowanie Philips Sound 
w bieg charytatywny Wing for Life World Run.

Bieganie i pomaganie z Philips Sound  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Bieganie i pomaganie 
z Philips Sound

PODRÓŻE 50

https://twitter.com/paweloko


Marka Philips Sound została globalnym partnerem biegu Wings for Life 
World Run, który w tym roku odbędzie się 8 maja o godzinie 13:00 w wielu 
miastach na całym świecie. Wszystkie środki zebrane podczas tej imprezy 
zostaną przeznaczone na badania nad wynalezieniem metody leczenia 
urazów rdzenia kręgowego. Środki zbierane podczas tej imprezy w postaci 
opłat startowych i datków wspierają badania. Rokrocznie tysiące ludzi 
z całego globu biega w imieniu tych, którzy nie mogą.

8 maja o godz. 13:00 biegacze na całym świecie wystartują i będą rywali-
zować na dwa sposoby – bieg z samochodem pościgowym organizowany 
w kilku wybranych miastach oraz bieg z aplikacją, gdzie uczestnicy poru-
szają po wyznaczonej przez siebie trasie z wykorzystaniem aplikacji Wings 
for Life World Run. Niezależnie od wybranej formuły bieg nie ma kon-
kretnej linii mety, a celem jest przebiegnięcie jak najdłuższej trasy, zanim 
dogoni nas prawdziwy lub wirtualny samochód pościgowy.

Marka Philips Sound, jako globalny partner imprezy, chce pomóc w rozpo-
wszechnianiu tej idei oraz zachęcać entuzjastów sportu i zdrowego stylu 
życia do udziału w tym charytatywnym wydarzeniu i wsparcia badań nad 
metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. Właśnie dlatego każdy, kto 
do 6 maja 2022 r. kupi słuchawki sportowe lub bezprzewodowy głośnik 
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sportowy z oferty Philips Sound, otrzyma voucher uprawniający do biegu 
z aplikacją Wings for Life World Run. Opłatę startową w tym przypadku 
w całości pokrywa Philips Sound.

„Nasze produkty sportowe tworzymy z myślą, aby uprzyjemniać codzienny 
trening oraz zachęcić jak najwięcej osób do aktywności fizycznej. Zda-
jemy sobie przy tym sprawę, że nie każdy może czynnie uprawiać sport, 
dlatego tak ważne jest wsparcie takich inicjatyw jak Wings for Life World 
Run. Dzięki temu możemy wspólnie działać w szczytnym celu, jakim w tym 
przypadku jest wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego” 
– powiedział Kostas Vouzas, dyrektor generalny TP Vision (Philips TV & 
Sound), komentując nawiązanie nowego partnerstwa.

Seria urządzeń sportowych Philips Sound zaprojektowanych z myślą 
o fanach aktywności fizycznej oferuje wiele funkcji przydatnych podczas 
treningu, jak np.: wbudowany w słuchawki czujnik tętna, elementy odbla-
skowe poprawiające widoczność, komfort użytkowania, odporność na 
pył oraz wysokiej jakości dźwięk. Dodatkowo uczestnicy biegu z aplikacją 
Wings for Life World Run mogą w ramach muzycznej mobilizacji wybrać 
jedną z wielu składanek przygotowanych specjalnie na to wydarzenie oraz 
korzystać z poleceń głosowych dotyczących biegu.

PODRÓŻE 52



W Polsce też odbędzie się bieg z samochodem pościgowym w ramach 
Wings for Life World Run. Odbędzie się to w Poznaniu. Impreza cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Limit miejsc na bieg został już wyczerpany. Jeśli 
więc mieszkacie w Wielkopolsce lub chcecie sobie zaplanować majówkę 
w Poznaniu, to warto wybrać się jako kibic na ten właśnie bieg. Jeśli aktyw-
nie biegacie, pomyślcie, czy nie wziąć udziału w wirtualnym wyścigu. Przej-
rzyjcie też ofertę słuchawek Philipsa stworzonych z myślą o uprawianiu 
sportu, jak na przykład:

Philips TAA4216 – dla tych, którzy chcą mieć tem-
peraturę pod kontrolą
Duże nauszne słuchawki stworzone z myślą o aktywnym trybie życia. 
Nadają się idealnie do biegania na bieżni, ale sprawdzą się też do słucha-
nia muzyki i podcastów podczas długich spacerów. A wszystko za sprawą 
specjalnego żelu chłodzącego w poduszkach, który jest w stanie obniżyć 
temperaturę przy skórze o kilka stopni Celsjusza, dzięki czemu słuchawki 
zapewniają komfort użytkowania nawet podczas wzmożonego wysiłku. 
Dodatkowo przepuszczające powietrze poduszki są zdejmowane w łatwy 
sposób i nadają się do mycia, więc łatwo je wyczyścić po treningu. Ten bez-
przewodowy model zapewnia aż 35 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. 
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Dzięki IP55 można go śmiało używać nawet podczas ulewnego deszczu. 
Oprócz Bluetooth znajdziemy tu gniazdo 3,5 mm.

Philips TAA7306 – dla osób monitorujących 
swoje tętno 
Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone 
w monitor tętna synchronizujący się z większością popularnych aplika-
cji fitness. Dzięki temu podczas treningu słyszymy na bieżąco odczyty 
rytmu serca, żeby wiedzieć, kiedy podkręcić tempo. Model jest komfor-
towy w noszeniu, a dzięki zdejmowanym zaczepom na uszy pozostanie na 
swoim miejscu nawet podczas dynamicznych ćwiczeń. Etui ładujące wypo-
sażono w funkcję czyszczenia UV, która usuwa do 99% bakterii – to zdecy-
dowanie poprawi higienę tego sprzętu używanego podczas intensywnego 
treningu. Po jego zakończeniu wystarczy włożyć słuchawki do futerału 
i poczekać 20 sekund. Philips TAA7306 to klasa szczelności IP57 (pozwala 
na zanurzenie do 1 m przez 30 minut) oraz odporność na kurz i pot. Model 
sam w sobie pozwala na 6 godzin gry, a etui zapewnia dodatkowe 18 godzin 
słuchania. 15 minut szybkiego ładowania to dodatkowa godzina odtwarza-
nia. Jest moc!
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Philips TAA6606 – dla biegających w dynamicz-
nym otoczeniu
Philips TV & Sound dołącza do grona jednego z nielicznych producentów 
słuchawek wykorzystujących innowacyjny i niezwykły system akustyczny 
przewodzenia kostnego. Taka konstrukcja zapewnia niesamowite wrażenia 
muzyczne, a jednocześnie sprawia, że można swobodnie usłyszeć dźwięki 
w tle, szczególnie w dynamicznym otoczeniu. Dzięki temu nadjeżdżający 
z tyłu rower czy samochód nas nie zaskoczy. Dodatkowo bezpieczeństwo 
podczas treningu zwiększają światełka LED zamontowane w słuchawkach, 
dzięki czemu jesteśmy bardziej widoczni, biegając przed świtem lub po 
zmroku. Model Philips TAA6606 zapewnia klasę wodoodporności na pozio-
mie IP67, a jedno ładowanie starcza na aż 9 godzin odtwarzania. Unikalna 
konstrukcja przekłada się też na atrakcyjny design oraz komfort noszenia za 
sprawą lekkiego pałąka na kark.

Gama sportowych modeli słuchawek Philips Sound jest naprawdę sze-
roka. Akcje Wings for Life World Run można wesprzeć też, kupując głośniki 
Bluetooth tego producenta. Warto pomagać na różne sposoby, warto być 
też aktywnym, uprawiać sport i wybierać rozwiązania zaprojektowane 
z myślą o wysiłku fizycznym i treningu, odporne na warunki atmosferyczne 
i pomagające zadbać nam o kondycję i zdrowie.
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Jako fanowi Apple czasami aż chce mi się płakać. Jak to jest, że 
firma, którą tak podziwiam, znowu mnie rozczarowuje? Czemu, 
och Apple, strzelasz sobie w stopę? Dlaczego?! Dzisiaj będzie po 
raz kolejny o podejściu Apple do pracy zdalnej, z naciskiem na 
nowe realia pracy hybrydowej po pandemii koronawirusa, czyli 
jak wprowadzić pracę hybrydową w Twojej firmie.

Apple walczy z #NoOffice i pracą 
hybrydową, strzelając sobie w stopę!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

Apple walczy z #NoOffice i pracą hybrydową, strzelając sobie w stopę!  |  Michał Śliwiński
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Koniec pracy zdalnej, czas wrócić do biur…
Jak już pisałem w listopadowym iMagazine, Apple chce koniecznie 
powrotu pracowników do biur. Tim Cook jest na tyle dobry, że zgadza 
się na pracę z domu we środy lub w piątki dla niektórych zespołów, ale 
w pozostałe dni wszyscy mają grzecznie jechać do biura.

Już wtedy pokazałem, jak bardzo się z tym nie zgadzam. Uważam, że Apple 
jako jedna z największych firm technologicznych na świecie powinna 
dawać przykład, jak traktować swoich pracowników poważnie.

Elastyczność działania i zaufanie do członków zespołu powinny być warto-
ściami nadrzędnymi w Apple. A najwyraźniej nie są.

Od tamtego czasu zarząd nie zmienił zdania. Wprawdzie przesunęli datę 
powrotu do biur o kilka miesięcy ze względu na wysoki poziom zakaźno-
ści wirusa typu Omikron, ale to wszystko. Od kwietnia tego roku zaczy-
nają stopniowy powrót do biur.

Koniec pracy zdalnej… czy rzucenie papierami?
Ta sama firma Apple ma serię reklam promujących ich oprogramowanie 
do pracy w zespołach. Reklamują iPady, iPhone'y oraz komputery Mac. 
Pokazują w praktyce FaceTime, iMessage, pakiet iWork czy inne aplikacje 
od programistów takich jak ja.

Na początku pandemii wypuścili prześmiewczą reklamę parodiującą pracę 
z domu pod tytułem „The whole working-from-home thing”.

Reklama pokazywała, jak cztery osoby z tego samego zespołu radzą 
sobie z nagłym przejściem na zdalne. Widać, jak praca z domu przeplata 
im się z życiem prywatnym. Oczywiście dla kogoś, kto pracuje z domu 
od ponad 15 lat, ta reklama była mocno przerysowana, bo moja praca 
tak absolutnie nie wygląda.

Elastyczność działania i zaufanie do członków zespołu powinny 

być wartościami nadrzędnymi w Apple. A najwyraźniej nie są.
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Strzał w stopę nastąpił, kiedy wypuścili drugą reklamę pod tytułem 
„Escape from the office”.

W tej reklamie nasi czterej bohaterowie muszą wracać do biura, ale już 
wcale nie chcą. Zamiast tego zakładają własną firmę i pokazują środkowy 
palec swojemu szefowi w byłej korporacji.

Apple w tej reklamie pokazuje, że alternatywą do powrotu do biura jest… 
rzucenie papierami.

Czy Apple chce się pozbyć swoich najlepszych ludzi?
Zastanawia mnie, jak długo dorośli, inteligentni i dobrze wykształceni 
ludzie będą pozwalać sobie na takie traktowanie. Czy faktycznie zgodzą 
się na warunki Tima Cooka i będą grzecznie wracać do biura zgodnie 
z harmonogramem?

Czy może jednak zainspirują się czworgiem bohaterów reklamy Apple'a i po 
prostu zdecydują się odejść?

W końcu w Dolinie Krzemowej, gdzie mieści się siedziba Apple, jest mnó-
stwo firm technologicznych, które chętnie przyjmą uciekinierów z naszej 
ulubionej firmy sadowniczej.

Czy naprawdę trzeba wracać do biura?
Spokojnie, nie jestem aż takim ekstremistą, żeby uważać, że każda firma 
musi być taka, jak moja, czyli w 100% zdalna. W swojej jeszcze niedokoń-
czonej książce #NoOffice piszę o tym, że biuro powinno być narzędziem 
do pracy, a nie miejscem, w którym koniecznie trzeba pracować.

Szczególnie teraz, w roku popandemicznym, słowem kluczowym będzie 
„hybryda” – w firmach, które dysponują przestrzenią biurową, ludzie cza-
sami będą z niej korzystali, a czasami nie.

Czym jest praca hybrydowa?
Poniżej przedstawiam moją w pełni subiektywną definicję pracy hybrydowej. 
Na pewno nie jest ona zgodna z tym, jak na to zapatruje się zarząd Apple.
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Hybryda oznacza przede wszystkim elastyczność pracy. Od teraz dużo czę-
ściej to pracownik powinien decydować, kiedy będzie w biurze, a kiedy nie.

Widzę to po niektórych z moich znajomych. Kiedyś chodzili do biur pięć 
dni w tygodniu, ale teraz wybierają sobie dni, które im pasują, aby tam 
w ogóle być. Niektórzy przeszli na dwa dni w domu i trzy dni w biurze. 
Inni na odwrót.

Kluczem jest to, że to pracownik planuje czas 
pracy w biurze i w domu, opierając się na wielu 
czynnikach: swojej sytuacji życiowej, aktualnym 
obłożeniu w pracy, liczbie spotkań czy ustaleniach 
wewnątrzzespołowych.

Czego wymaga praca hybrydowa?
Samo wprowadzenie elastyczności wyboru nie wystar-
czy do skutecznej pracy hybrydowej. Taka praca wymaga 
dobrego przygotowania ze strony całego zespołu.

Zacznijmy od „źródła prawdy”, czyli tego, gdzie znaj-
dują się informacje na temat projektów prowadzonych 
przez zespół na bieżąco?

1. Dane trzymamy w chmurze
Bo przecież nie w biurze, skoro nie wszyscy tam są! 
Dane muszą być dostępne w bezpieczny sposób z każ-
dego miejsca na świecie za pomocą internetu. To już 
musi być standard.

Wszystkie dane? Nie, tylko te, które są potrzebne do bieżącej pracy. Czyli 
jednak wszystkie… Koniec z papierologią. Hybrydowa firma jest ekolo-
giczna, bo szanuje środowisko i wrzuca materiały do chmury, gdyż nie ma 
innego wyjścia. Nie kserujemy, tylko skanujemy.

Na szczęście żyjemy w XXI wieku, więc mamy do tego narzędzia i super-
szybki internet, także mobilny.

Spokojnie, nie jestem aż 

takim ekstremistą, żeby 

uważać, że każda firma 

musi być taka, jak moja, 

czyli w 100% zdalna. 

W swojej jeszcze niedo-

kończonej książce #NoOf-

fice piszę o tym, że biuro 

powinno być narzędziem 

do pracy, a nie miejscem, 

w którym koniecznie 

trzeba pracować.
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Mamy aplikacje takie jak Nozbe do zarządzania projektami. Mamy dyski 
z danymi w iCloud. Mamy aplikacje do wspólnej pracy na tekstach czy sko-
roszytach – nawet pakiet Pages i Numbers od Apple się nada.

2. Zebrania prowadzimy online
Nawet jeśli kilka osób jest w biurze, a kilka nie, spotkanie robimy wirtual-
nie. Tak, aby nikt nie był pokrzywdzony i nie musiał specjalne tego dnia 
jechać do biura tylko na to jedno spotkanie.

Mamy mniej spotkań, bo skoro wszystkie dane są w chmurze, możemy 
wiele rzeczy omówić asynchronicznie w komentarzach do zadań, projek-
tów, fragmentów tekstu itp. Najnowsze aplikacje stawiają na komunikację 
przez komentarze, a nie e-maile. Im więcej komentarzy, tym mniejsza 
potrzeba zwoływania spotkań.

3. Piszemy więcej niż gadamy
To jest efekt dwóch powyższych punktów, ale warty podkreślenia. Sta-
wiamy na komunikację na piśmie.

Masz nowy pomysł? Spisz go w dokumencie. Poproś o komentarze 
pisemne. Nie zwołuj spotkania, zanim ludzie nie zapoznają się z Twoim 
projektem i nie skomentują go. Szkoda Waszego czasu.

Masz pytanie do zespołu? Stwórz poświęcone temu zadanie, wspomnij 
wszystkich zainteresowanych i poproś ich o zdanie. Daj im dzień lub dwa, 
a otrzymasz bardzo wartościowy wkład, który znacznie przewyższy to, co 
usłyszałbyś na spotkaniu w ramach spontanicznej reakcji.

Co by się przydało w pracy hybrydowej?
Od strony firmy – warto wyposażyć pracowników w sprzęt, który będzie 
im się świetnie sprawdzał zarówno w domu, jak i w biurze. Idealnym roz-
wiązaniem jest laptop, który można łatwo wpiąć do biurka z zewnętrznym 
monitorem, klawiaturą i myszą.

Obecnie duże monitory 4K są bardzo tanie (nie trzeba kupować najnow-
szego Apple Studio Display) i gwarantują dobry obraz.
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W idealnym świecie pracodawca powinien pomyśleć o dwóch takich 
monitorach – jednym do biura, a drugim do domu pracownika. Dzięki 
temu w obu miejscach będzie tak samo produktywny.

Do tego dwa zasilacze. Bez sensu za każdym razem zabierać ze sobą łado-
warkę do komputera. Łatwo można o niej zapomnieć.

Obecnie moim faworytem jest MacBook Air M1, który na baterii pracuje 
kilkanaście godzin, do tego jest niesamowicie wydajny i idealnie wspiera 
jeden zewnętrzny monitor, nawet do 6K.

Oszczędnością dla pracodawcy w modelu hybrydowym może być to, że 
w biurze nie musi być gotowych tyle samo stanowisk, ilu jest ludzi, bo 
przecież bardzo rzadko będą tam wszyscy naraz.

Dlaczego Apple strzela sobie w stopę?
Nie chodzi tylko o zmuszanie ludzi do przyjścia do biura w konkretne dni. 
Nie chodzi tylko o tę absurdalną reklamę, która wręcz namawia ludzi do 
rzucenia papierami.

Przede wszystkim chodzi o to, że świat się zmienił.

Pracownicy poczuli elastyczność modelu hybrydowego. Zobaczyli, że 
w domu też są efektywni. Oni nie będą chcieli wracać do tego, co było. 
Idzie nowe.

I jeśli Apple tego nie zrozumie, to Tim Cook i jemu podobni oporni szefo-
wie dostaną od wielu osób papierami prosto w twarz.

Pamiętaj: praca to nie miejsce, do którego się chodzi, to czynność, jaką 
się wykonuje!

Najnowsze aplikacje stawiają na komunikację przez komentarze, 

a nie e-maile. Im więcej komentarzy, tym mniejsza potrzeba zwo-

ływania spotkań.
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Zobacz wydania specjalne 

https://imagazine.pl/2020/09/18/imag-back-to-school-4-2020/
https://imagazine.pl/2020/04/26/imag-homecinema-2-2020/
https://imagazine.pl/2020/12/18/imag-kitchen-5-2020/
https://imagazine.pl/2020/03/24/imag-homeoffice-1-2020/


Lifestyle

Xiaomi Watch S1
Xiaomi Watch S1 został stworzony z myślą o ludziach w ruchu, którzy mają 
stale napięty grafik, ale cenią sobie styl i szyk. Podkreśla to dynamiczna 
estetyka urządzenia. Szafirowe szkło i ramka ze stali nierdzewnej kryją 
w sobie 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED. Użytkownicy mogą dostosować 
interfejs użytkownika, wybierając jedną z 200 tarcz zegarka, a także wybrać 
klasyczny pasek skórzany lub odporny na zabrudzenia pasek syntetyczny 
w różnych kolorach. Do tego do 24 dni na jednym ładowaniu. Użytkownicy 
mogą synchronizować te dane z aplikacjami Strava lub Apple Health.

Cena: 199 USD (polska cena nie jest jeszcze ustalona)

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Bose soundbar
Bose zaprezentował nowy soundbar z Dolby Atmos, który zapewnia 
niezrównanie immersyjny dźwięk. Dzięki wykorzystaniu autorskich tech-
nologii dźwięku przestrzennego model 900 podnosi jakość dźwięku 
Dolby Atmos, oddzielając instrumenty, dialogi i inne efekty dźwiękowe, 
a następnie umieszczając je jednocześnie w oddzielnych częściach 
pomieszczenia. Soundbar 900 zastępuje Bose Smart Soundbar 700.

Cena: 4699 PLN
Do kupienia przez stronę Bose.pl
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Mazda CX-60
Nowa flagowa Mazda CX-60 to najważniejszy w gamie model debiutu-
jący w obecnej dekadzie. Utożsamia wszystko, co firma zawarła w swoim 
DNA w ostatnich 100 latach – od wyjątkowego wyglądu zewnętrznego 
i wnętrza po najlepsze japońskie rzemiosło, najnowsze innowacje w dzie-
dzinie technologii zorientowane na człowieka i światowej klasy układ 
napędowy. Silnik to Skyactiv-G 2,5 l z dużym silnikiem elektrycznym 
o mocy 100 kW i wydajnym akumulatorem o pojemności 17,8 kWh. Takie 
połączenie generuje moc 327 KM/241 kW i maksymalny moment obro-
towy 500 Nm. Jest to najsilniejsza seryjna Mazda, jaka została kiedy-
kolwiek wyprodukowana. Mazda CX-60 PHEV przyspiesza do 100 km/h 
w 5,8 s. Jednocześnie nowa Mazda PHEV ma doskonałe parametry ekolo-
giczne. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 1,5 l/100 km, a emisja 
CO2 jest na poziomie 33 g/km. Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV umożliwia 
przejechanie dystansu 63 km w trybie napędu czysto elektrycznego przy 
prędkościach do 100 km/h. Ceny zaczynają się od 229 900 PLN.

Ceny zaczynają się od 229 900 PLN
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Sonos Roam SL
Sonos przedstawia najnowszy bezprzewodowy głośnik Roam SL. Cechuje 
go wysoka jakość dźwięku i wszechstronność – sprawdzi się jako podsta-
wowy głośnik w domu, a także w plenerze czy w podróży. Wyposażony 
jest w baterię, która umożliwia słuchanie muzyki przez cały dzień. Cha-
rakteryzuje się trójkątnym kształtem i niewielkimi rozmiarami, jednak 
nie posiada wbudowanego mikrofonu. Roam SL jest odporny na kurz 
i całkowicie wodoodporny, co potwierdza certyfikat klasy IP67.

Cena: 799 PLN
Do kupienia na salonydenon.pl

LIFESTYLE 66

https://www.salonydenon.pl/glosniki-bluetooth/glosnik-przenosny-z-bluetooth-i-wi-fi-roam-sl.html


Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell
Kurtka Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell, wyposażona w technologię 
Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas wiosennych trekkingów. Mate-
riał zewnętrzny jest elastyczny w czterech kierunkach, dzięki czemu kurtka 
nie ogranicza swobody ruchów. Posiada zamki wentylacyjne, pozwalające 
na natychmiastowe odparowanie nagromadzonej wilgoci. Model wyróżnia 
się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Ma regulowany 
kaptur, zapinane na zamki kieszenie na dłonie oraz kieszeń na piersi. 
Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 649,99 PLN.

Cena: 649,99 PLN
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Róża, a co chcesz 
wiedzieć o szachach
Książka, która pozwoli Two-
jemu dziecku w przyjemny 
i zrozumiały sposób zacząć 
grać w szachy. Dzięki lekturze 
książki dzieci dostaną bez-
cenną wiedzę oraz konkretne 
przykłady – na bazie rozmów 
z influencerami, sportowcami 
i dziennikarkami (Paśkiem, Ilu-
zjonistą Y, Kamilem Grabarą, 
Natalią Sisik, Olgą Kozierow-
ską oraz Karoliną Lewestam). 
Dzięki tej książce Twoje dziecko 
nabędzie kompletną wiedzę 
o szachach i będzie gotowe do 
pierwszych rozgrywek.

Cena: 55  PLN
Do kupienia u wydawcy
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Wyobraźcie sobie, że macie godzinę na spakowanie dobytku i opuszczenie 
domu. Wyobraźcie sobie, że czasem ta godzina zamienia się w kilka sekund, 
bo wyją syreny alarmowe, a samoloty wroga mogą lada chwila rzucić bomby 
na wasz dom. Chwytacie… no właśnie, co chwytacie? Walizkę – tę, z którą 
stryjek przyjechał z Ameryki i do dzisiaj stoi w kącie, olbrzymia, mieszcząca 
bagaż większy niż na lotach europejskich? A może słynną niebieską torbę 
z Ikei? A co takiego wkładacie, w ciągu tych kilku momentów, które mogą 
zadecydować o waszym życiu, do tych toreb, waliz, plecaków? 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Prywatna digitalizacja pamięci   |  Ania Gabryś

Prywatna digitalizacja 
pamięci

Jest coś takiego, co nazywa się survival bag – worek ratunkowy. Można 
w nim znaleźć choćby tabletki do uzdatniania wody i wszelkie inne 
przedmioty mające nam pomóc w sytuacji zagrożenia życia. Gdy 
mieszkałam w Ałmaty w Kazachstanie, sama sobie taki plecak zrobi-
łam, oczywiście nie w pełni profesjonalny. Miałam tam wszystko to, co 
wyobrażałam sobie, że pomoże mi przeżyć, gdyby zdarzyło się wielkie 
trzęsienie ziemi, na które Ałmaty czeka od ponad 100 lat. Miasto jest 
położone w jednym z najbardziej narażonych na wstrząsy miejscach na 

świecie. W moim plecaku, bez którego nie wycho-
dziłam z domu, a nawet w mieszkaniu przenosiłam 
go z pokoju do pokoju, oprócz takich przedmiotów 
trzymałam jednak trochę moich prywatnych wspo-
mnień. Pendrive, na którym zapisywałam aktualną 
wersję doktoratu (pisałam go wtedy). Notes służący 
mi do zapisywania myśli. Wreszcie kilka starych 
zdjęć i zniszczonych dokumentów. Zdjęcie mojej 
prababci, dziadka i babci. Kilka listów. Gdyby wiel-
kie trzęsienie ziemi zdarzyło się w Ałmaty wtedy, 
gdy tam mieszkałam, być może udałoby mi się ura-
tować życie, a wraz z życiem – pewną część mojej 
tożsamości, tego, skąd się wzięłam na tym świecie. 

Jest coś takiego, co nazywa 

się survival bag ¬– worek 

ratunkowy. Można w nim 

znaleźć choćby tabletki 

do uzdatniania wody 

i wszelkie inne przedmioty 

mające nam pomóc w sytu-

acji zagrożenia życia. 
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Ludzka pamięć to takie ciekawe zjawisko: może być zarazem indywi-
dualna, osobista, jak i zbiorowa. W tym drugim aspekcie może doty-
czyć grup mniejszych – np. rodziny – lub większych, choćby narodu. 
Przedmioty, które możemy dotknąć, pomagają nam przypominać sobie, 
pomagają nam pamiętać, pomagają nam wspominać, a co za tym idzie, 
pomagają nam budować tożsamość i ją utrwalać. Tak samo na tym 
małym poziomie – rodziny – jak i większym – narodu. W moim przy-
padku budowałam własną tożsamość, opierając się na zdjęciach mojej 
rodziny, przodków, którzy już odeszli. I chciałam, by w przypadku kata-
strofy te zdjęcia były ze mną. 

Myślę teraz o tych moich przygotowaniach do wielkiego trzęsienia 
ziemi, które do tej pory nie nadeszło do Ałmaty. Teraz, gdy patrzę na 
zdjęcia i filmy pokazujące ludzi uciekających z ukraińskich miast bom-
bardowanych i ostrzeliwanych przez Rosjan. Czy im udaje się zabrać ze 
sobą ich osobistą pamięć? Czy w ich walizkach pakowanych w pośpie-
chu, bez czasu na zastanowienie, który ja miałam w Kazachstanie, zna-
lazło się miejsce na zdjęcia rodzinne, pamiątki? 

Przypominam sobie pierwszy raz, gdy zobaczyłam wystawę w Muzeum 
Żydowskim w Berlinie. Nie, właściwie to nie było tam, w Berlinie, ale 
jeszcze wcześniej, w 1996 roku, w Krakowie była wystawa „I ciągle widzę 
ich twarze...”, na której zaprezentowano fotografie polskich Żydów. Nie 
mogłam oprzeć się myśli, że ci ludzie, to czyiś bliscy, bracia, matki, kuzy-
nowie. Że oglądając wystawę, przenikam do ich osobistej pamięci rodzin-
nej, a jednocześnie wzbogacam pamięć społeczną, w której uczestniczę, 
żyjąc w Polsce. To samo uczucie ogarnęło mnie w Berlinie, gdy patrzyłam 
na zdjęcia Żydów niemieckich. Kilka dekad temu opętani szaleńczą myślą 

Przedmioty, które możemy dotknąć, pomagają nam 

przypominać sobie, pomagają nam pamiętać, pomagają 

nam wspominać, a co za tym idzie, pomagają nam budować 

tożsamość i ją utrwalać. 
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ludzie postanowili zgładzić innych ludzi, a tymczasem oni są tu, wśród 
nas, ocaleni dzięki kliszom fotograficznym. 

Dzisiaj, gdy wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc, trudno jest mi nie 
myśleć o tym, jak bardzo ludzkie doświadczenie w każdym zbrojnym 
konflikcie jest związane z obroną pamięci. I że tej pamięci mamy coraz 
więcej do obrony, a zarazem zyskujemy coraz lepsze narzędzia do jej 
zachowania. Wspomaga nas w tym digitalizacja. 

Słyszy się o digitalizacji przede wszystkim w kontekście wielkich przedsię-
wzięć biurowych czy muzealnych. Wieloletnie programy MKiDN pozwoliły 
w Polsce na zdigitalizowanie kolekcji większości muzeów polskich, przynaj-
mniej częściowe. Największe siły i pieniądze przesuwa się na świecie wła-
śnie tam, gdzie dokonuje się digitalizacji obiektów w kolekcjach, w Europie, 
w USA, wszędzie. Bo zdigitalizowane zbiory to nie tylko kolejny sposób na 
zabezpieczenie pamięci, ale także konkretny wymiar marketingowy. Piękne 
strony internetowe, na których można podziwiać dzieła sztuki światowej 
w niezwykłej jakości powiększeniach, przyciągają odwiedzających wirtual-
nych i zachęcają do osobistej wizyty. Wystarczy wspomnieć takie miejsca 
jak Rijksmuseum, które prezentuje dzieła Rembrandta, Vermeera i innych 
mistrzów holenderskich. Albo Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie, 
do którego dzisiaj być może się nie wybierzecie, ale za to, dzięki wirtual-
nemu spacerowi, można zobaczyć choćby broń wojów ruskich.  
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Co to jest ta digitalizacja i dlaczego piszę o niej zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak i zbiorowym (instytucjonalnym)? Napiszę po ludzku, nie 
naukowo: digitalizacja to takie sfotografowanie lub zeskanowanie (2D lub 
3D) albo także sfilmowanie przedmiotu, żeby widząc go na ekranie, miało 
się wrażenie obcowania z nim w rzeczywistości. Innymi słowy: gdy robicie 
zdjęcie dowodu osobistego, żeby mieć jego dane w pamięci telefonu, to 
właśnie jest digitalizacja. Tak samo jak skan 3D popiersia Nefertiti, czyli 
najsłynniejszego starożytnego wizerunku kobiety pozwala nam zajrzeć 
w każdej chwili, co znajduje się pod nim. 
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Wspominam tu o szeroko zakrojonych działaniach wielkich muzeów w celu 
zachowania dziedzictwa w postaci cyfrowej. Ale przecież każdy człowiek 
może zrobić sobie swoją własną digitalizację. Można zacząć od praktycznych 
elementów, np. fotografowania paragonów, które z czasem bledną, a mogą 
nam się przydać do reklamacji. Albo skanowania rachunków, żeby łatwiej 
zarządzać budżetem domowym. Można też zlecić – albo zrobić samodziel-
nie – skany domowych albumów. Tych, w których nasi dziadkowie na zdję-
ciach są dziećmi i trzymają ich na rękach ich rodzice, ich dziadkowie, ich 
chrzestni. Zerknij do takiego albumu, znaleźć można go w prawie każdym 
domu. Umiesz nazwać tych ludzi? Pamiętasz imię wszystkich swoich pra-
dziadków? Zdigitalizowany album rodzinny zmobilizuje do poszukania tych 
informacji u najstarszych członków rodziny. Dzięki temu będzie można wła-
snemu dziecku przekazać te imiona dalej, w sztafecie pokoleń, gdy dorośnie 
do tego, by zapytać: „skąd się wziąłem/wzięłam”, a ty jeszcze nie jesteś goto-
wy/a na historyjkę o bocianie. 

Takie prywatne digitalizacje można komuś zlecić (firm specjalizujących 
się w takich działaniach jest sporo na rynku) i efekt pracy zamieścić na 
serwerze. Udostępnić bliskim, może znajomym, żeby im pokazać, skąd 
pochodzimy. Czasem na zdjęciach nie najważniejsze są twarze – choć to 
w nich doszukujemy się podobieństw do nas samych i naszych dzieci. 
Na tych zdjęciach niekiedy ważne są miejsca, przedmioty, które towa-
rzyszą przodkom w ich codzienności. Dziadek wspierający się o rower. 
Wysoki płot wokół zadbanego ogródka z wysokimi, kwitnącymi mal-
wami, a na jego tle trzy kobiety – babcia i jej siostry. Prababcia w kra-
kowskich koralach, które po niej odziedziczyłam. To tylko przykłady 
zdjęć z mojego prywatnego zbioru. Każdy ma swoje, a można je mieć na 
serwerze z dobrym backupem i mieć pewność, że tych fotografii się nie 

Wieloletnie programy MKiDN pozwoliły w Polsce na zdigitali-

zowanie kolekcji większości muzeów polskich, przynajmniej 

częściowe. Największe siły i pieniądze przesuwa się na świecie 

właśnie tam, gdzie dokonuje się digitalizacji obiektów w kolek-

cjach, w Europie, w USA, wszędzie.
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straci. W podobny sposób da się zdigitalizować inne pamiątki. Pamięt-
niki, notesy (mam takich notesów ze dwa spore pudła po butach...), ulu-
bione ciuchy (dlaczego nie?), wymarzony pierwszy samochód, który idzie 
w nowe ręce. Wystarczy w odpowiedni sposób je obfotografować i prze-
chowywać w przestrzeni wirtualnej, by zawsze mieć dostęp do wspo-
mnień, by zawsze mieć dostęp do emocji, które wywołują te przedmioty. 

Nie mogę przestać myśleć, że oto mamy kolejną 
grupę ludzi, którzy tych dostępu do tych fizycz-
nych wywoływaczy wspomnień zostali pozbawieni. 
Bombardowane miasta Ukrainy kryją w ruinach 
albumy ze zdjęciami, pamiątki rodzinne, wszystko 
to, czego nie da się spakować ani do worka ratun-
kowego, ani do niebieskiej torby z Ikei. Ta myśl 
uderzała mnie już przy okazji oglądania wystaw 
poświęconych ofiarom Zagłady. Dzięki zachowa-
nym fotografiom to my ratujemy pamięć tych, któ-
rych życia nie byliśmy w stanie uratować. Dzisiaj, 
dzięki digitalizacji prywatnych archiwów, możemy 
zachować siebie i nasze własne wspomnienia, by 
nikt nas nie musiał ratować. W ten sposób, niemal 
jak w wizjach Stanisława Lema, tworzymy zdigitali-
zowny obraz naszej pamięci. 

Kiedyś nakaz spakowania się dostali moi dziadko-
wie. Nie leciały bomby, nikt do nich nie strzelał. 
Spakowali właściwie cały swój dobytek i przewieźli 
go na wozie do innej dzielnicy Krakowa. Babcia kie-
dyś mi powiedziała, że przykryli wóz kilimem, tym 

samym, który wisiał nad jej łóżkiem, gdy byłam dzieckiem. Nie wiem, 
czy to prawda, ale zawsze chciałam mieć ten kilim blisko siebie. Skoro 
– według słów babci – chronił cały ich dobytek, to może i mnie by chro-
nił? Co ja bym dzisiaj spakowała i do czego, gdybym to na Kraków leciały 
bomby, jak na Mariupol, Charków czy Kijów? Wiem, czego nie musia-
łabym pakować: mojego prywatnego archiwum, bo duża część mojej 
pamięci jest na serwerach. 

Dziadek wspierający 

się o rower. Wysoki 

płot wokół zadbanego 

ogródka z wysokimi, 

kwitnącymi malwami, 

a na jego tle trzy kobiety 

– babcia i jej siostry. Pra-

babcia w krakowskich 

koralach, które po niej 

odziedziczyłam. To tylko 

przykłady zdjęć z mojego 

prywatnego zbioru.
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W to mi graj! 
#iMagAudio
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Rynek smartgłośników, nowoczesnego podejścia do kina domowego 
rośnie i trudno się temu dziwić. Tego szukamy, tego potrzebują nasze 
salony, filmy i seriale, które oglądamy. Denon Home Subwoofer to 
sprzęt, którego brakowało w ofercie Denona, ale też brakuje w ofercie 
konkurencji. I wreszcie jest!

Jest i SUB! – Denon Home Subwoofer uzupełnia rodzinę głośników Denon Home  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jest i SUB! 
– Denon Home Subwoofer uzupełnia    
rodzinę głośników Denon Home
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Denon Home Subwoofer to tylko i aż subwoofer uzupełniający ekosys-
tem głośników Denon Home, czyli między innymi soundbara Denon 
Home 550. Teraz, mając soundbar Denon Home 550 i tylne głośniki 
Denon Home 150, możemy mieć wreszcie pełne kino 5.1 czy właściwie 
5.1.2 (wszak bar obsługuje Dolby Atmos). Jest to 8-calowy głośnik nisko-
tonowy ubrany w minimalistyczną i elegancką bryłę powiązaną z całą 
serią Home. Pasuje do tego zestawu, ale też pasuje do większości wnętrz, 
nie rzuca się w oczy, jest estetyczny. Jest też oczywiście bezprzewodowy. 
Podłączamy go jedynie go gniazda zasilania.

Denon Home Subwoofer kosztuje 2499 zł, nie jest to niska kwota, ale 
z drugiej strony zbliżona do podobnych wielkościowo aktywnych sub-
wooferów od typowych zestawów kina domowego. Przede wszystkim 
jest znacząco tańszy od swojego głównego rywala, czyli subwoofera 
Sonosa. Problem w tym, że generalnie Sub Sonosa, choć ma unikalny 
design, to jednak pierwszej świeżości nie jest i zdecydowanie w ofer-
cie amerykańskiej firmy powinien pojawić się nowy produkt tej klasy. 
Zresztą w przeciekach on się pojawia.
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Japończycy zadali więc cios wyprzedzający. 
Mają nowoczesne, kompletne kino domowe 
w bezprzewodowej wersji w bardzo este-
tycznej obudowie. I, ostatecznie, w roz-
sądnej cenie. Za całość zapłacimy około 
7 tys. zł. Jak za coś bez kabli, za wrażenie 
pełnej przestrzenności i dobry bas, to jest 
naprawdę nieźle. 

Denon Home Subwoofer to właśnie pro-
dukt, który pokazuje to, jak te współczesne 
systemy audio wyglądają – mamy kompo-
nenty znane z systemów kina domowego, 
ale modułowo możemy uzupełniać nasz 
system i zapominamy o kablach je łączą-
cych. Każdy może dobrać ten sprzęt wedle 
swoich potrzeb i łatwo rozbudować. System 
Denon Home to doskonała propozycja dla 
małych i średnich salonów, gdzie chcemy 
poczuć magię kina domowego.

O tym właśnie warto pamiętać – kino 
w domu to obraz i dźwięk. Filmów i seriali 
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z dobrym dźwiękiem nie brakuje, coraz 
lepszą jakość oferują serwisy streamin-
gowe, zarówno te z materiałami wideo, jak 
i audio. I warto móc to usłyszeć w swoim 
domu. Osobiście uwielbiam dobry bas 
w takich utworach jak „Bad Guy” Billie 
Eilish, ale jeszcze bardziej lubię się nim 
cieszyć w filmach. Zachęcam do rodzin-
nego seansu na HBO Max fabularnego 
filmu „Tom i Jerry”, który w angielskiej 
wersji językowej ma ścieżkę Dolby Atmos, 
a polski dubbing jest w akceptowalnym 
5.1. Denon Home Subwoofer tam pokaże 
swoje możliwości. 

Jeśli macie już soundbar Denon Home 
550, to warto powoli przymierzać się do 
powiększenia swojego systemu kina domo-
wego. Jeśli jeszcze nie macie systemu kina 
domowego, to ekosystem Denon Home 
teraz stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
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Typowy zestaw audio w salonie można z powodzeniem zastąpić 
soundbarem, szczególnie jeśli zależy nam nie tyle na wierności 
odwzorowania brzmienia, co na wrażeniu przestrzeni i „filmowości” 
dźwięku. Loewe specjalizuje się zarówno w obrazie, jak i w dźwięku, 
więc jeśli ktoś ma wiedzieć, jak powinien działać soundbar, to będzie 
to właśnie ta firma.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Loewe klang bar5 mr + sub5  |  Paweł Hać

Loewe klang bar5 
mr + sub5
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Nowy soundbar w ofercie niemieckiego producenta, czyli Klang Bar 
5 MR, wygląda niepozornie, ale może stać się centrum domowego audio. 
Wszystko przez możliwość bezprzewodowej komunikacji w standardzie 
WDAL 2.0 z innymi głośnikami, w tym z kolumnami stereo oraz z subwo-
oferem. Możemy rozbudować zestaw nawet do konfiguracji 7.1.2, natomiast 
testowałem mniejszy, ale wciąż bardzo satysfakcjonujący komplet sound-
bara i subwoofera Sub 5. Oba urządzenia są na żywo znacznie większe, 
niż wydają się na zdjęciach. Bar 5 MR ma długość aż 1,2 m, przez co ledwo 
zmieścił się pomiędzy nóżki mojego 65-calowego telewizora. Sub 5 rów-
nież nie należy do małych, a jego design sprawia, że prędzej skojarzymy go 
z meblem niż z głośnikiem basowym. Choć Bar 5 MR nie odstaje od niego 
designem, to z uwagi na przyciski na górze obudowy oraz prześwitujący 
przez siatkę wyświetlacz dużo bardziej przypomina klasyczny soundbar. 
Oba urządzenia wykonane są perfekcyjnie, obudowy łączą solidny plastik 
i aluminium. Design jest bardzo prosty, co więcej, niemal nie znajdziemy 
tu przycisków. Na soundbarze jest ich tylko pięć, a subwoofer ma jedynie 
pokrętło do regulacji poziomu basu. Do sterowania zestawem dostajemy 
też pilot, który robi wrażenie trwałego, choć jest dość duży – zdecydowa-
nie wolę bardziej kompaktowe konstrukcje.

Wbrew obecnym trendom, Loewe nie opracowało dedykowanej aplikacji 
do obsługi zestawu. Owszem, w App Store i Google Play znajdziemy apkę 
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MyLoewe, ale pozwala ona jedynie przejrzeć instrukcję obsługi. Ta się przy-
daje, bo sparowanie z siecią Wi-Fi czy ewentualne dodanie kolejnych urzą-
dzeń do zestawu nie są oczywiste. Najistotniejsze jest jednak prawidłowe 
podłączenie soundbara. W zestawie dostajemy kabel HDMI obsługujący 
wszystkie kompatybilne z Bar 5 MR standardy, do Dolby Atmos włącznie 
(a także wideo w 4K i HDR). Urządzenie obsługuje HDMI pass-through wła-
śnie w 4K i HDR, ma 2 porty wejściowe i jeden wyjściowy, z obsługą eARC 
(a więc włączając telewizor, uruchamiamy jednocześnie system audio). 
Oprócz HDMI mamy też inne porty, przez które można podłączyć źródło 
dźwięku: złącze mini Jack 3,5 mm, złącze optyczne oraz gniazdo USB-A. 
Co więcej, do dyspozycji użytkownika oddano bezprzewodowe AirPlay 
2, Chromecast oraz Bluetooth. Skonfigurowanie AirPlay było dość kłopo-
tliwe, bo urządzenie nie chciało powiązać się z moją siecią Wi-Fi, dopiero 
ograniczenie zakresu sieci do częstotliwości jedynie 2,4 GHz rozwiązało 
problem (producent nie wspomina nigdzie o tym w instrukcji). Dodanie 
do zestawu innych głośników nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy 
przełączyć jeden z suwaków ukrytych pod klapką Bar 5 MR, odpowiadają-
cych dodawanemu urządzeniu. Wystarczy je później podłączyć do prądu 
(ewentualnie przytrzymać przycisk parowania na obudowie), by się znala-
zło. To działa idealnie, nie ma też problemu z jakimkolwiek opóźnieniem 
przesyłania dźwięku między urządzeniami. Uważam to za ogromną zaletę, 
ograniczamy bowiem konieczność prowadzenia dodatkowych kabli od 
soundbara do pozostałych urządzeń.

Możliwości konfiguracji brzmienia zestawu są dość ograniczone. Do wyboru 
mamy tylko jedno z kilku ustawień korektora graficznego oraz tryb odwzo-
rowania przestrzeni. Dodatkowo da się regulować poziom basów i sopra-
nów (w przypadku subwoofera mamy też dodatkowe, fizyczne pokrętło, 
działające niezależnie od ustawień na soundbarze). To trochę mało, 
zwłaszcza jeśli źródła dźwięku również nie oferują rozbudowanych opcji 
konfiguracji. Muszę jednak przyznać, że pomiędzy trybami słychać różnicę 

AUDIO 83



i są dopasowane do tego, co mają robić. Korektor filmowy robi wiele, by 
pokój brzmiał jak sala kinowa i mocno podbija niskie oraz wysokie tony, 
w połączeniu z dźwiękiem surround i odpowiedniej jakości materiałem 
źródłowym robi fenomenalne wrażenie. Obsługiwane są wszystkie topowe 
standardy, w tym Dolby Atmos oraz DTS:X.

Dźwięk generowany przez zestaw jest zdecydowanie filmowy. Testowałem 
jedynie Bar 5 MR w połączeniu z Sub 5 i domyślam się, że moje wrażenia 
byłyby odmienne, gdybym dołożył do tego choćby dwie kolumny ste-
reo. W testowanym zestawieniu zabrakło mi ciągłości brzmienia, niskie 
tony generowane przez subwoofer wyraźnie odcinały się od pozostałych 
dźwięków, i to nawet gdy były one ustawione na ćwierć skali na pokrętle 
głośnika niskotonowego. Loewe nie skorzystało w przypadku Bar 5 MR 
z głośników szerokopasmowych, co jest zrozumiałe, zważywszy na to, jaki 
zestaw można zbudować z urządzeń dostępnych w portfolio firmy, nie-
mniej testowana konfiguracja pozostawia niedosyt w przypadku odsłuchu 
muzyki. Bas jest potężny i filmowy, trzeba poświęcić trochę czasu na jego 
regulację, bo łatwo przesadzić. Uderza mocno, miękko, z krótkimi uderze-
niami jest nieco gorzej. Środek jest wyraźny, doskonale czuć przestrzeń 
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i separację, miałem kilka razy wrażenie, że dźwięk jest wręcz za szeroko 
rozciągnięty (pomogła zmiana trybu przestrzeni). Świetnie słychać wokale 
i gitary, szczególnie w przypadku akustycznych czuć, jak dźwięk w pełni 
wybrzmiewa. Wysokie tony są wyraźne, ale cichsze niż środek, co trochę 
mnie zaskoczyło. Zestaw brzmi równie dobrze przy głośnym, jak i bardzo 
cichym odsłuchu, a to nie jest reguła.

Do przetestowania Klang Bar 5 MR + Sub 5 przymierzałem się już od jakie-
goś czasu. Zestaw wydał mi się niezmiernie interesujący z uwagi na mno-
gość obsługiwanych formatów i łatwość rozbudowy. Nie zawiodłem się, 
Loewe stworzyło świetny soundbar i subwoofer, które sprawdzą się przede 
wszystkim przy oglądaniu filmów czy graniu. Odwzorowanie przestrzeni 
jest najmocniejszą stroną tego zestawu. Po dodaniu kolumn stereo będzie 
też zapewne bardzo dobrym systemem do odsłuchu muzyki – bez nich 
jest, tylko i aż, dobry.

Loewe klang bar5   
mr + sub5  

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

 Plusy:
• bardzo dobre odwzorowanie 

przestrzeni
• równie dobra jakość brzmienia 

przy niskiej i wysokiej głośności

 Minusy:
• niewiele opcji konfiguracji 

brzmienia

Cena: 7999 PLN

Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Sony zawsze kojarzyło mi się z konserwatywnym podejściem 
do rynku. Ich sprzęt jest świetnej jakości, ale nigdy nie wygląda 
ekstrawagancko. LinkBuds to zmieniły – pierścień wsuwany do 
ucha rzuca się w oczy natychmiast, a przy tym zapewnia stały 
kontakt z otoczeniem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Sony LinkBuds – wreszcie coś ciekawego!  |  Paweł Hać

Sony LinkBuds 
– wreszcie coś ciekawego!
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Rzadko kiedy nie mogę się doczekać testowania słuchawek true wireless. 
Przez ostatnie lata mocno spowszedniały i owszem, oferują coraz lepsze 
brzmienie i skuteczniejsze ANC, ale poza tym niewiele je różni. Tymczasem 
Sony zaprojektowało je zupełnie inaczej, stawiając na pierwszym miejscu 
komfort i bezpieczeństwo używania. Co ważne, producent nie tylko dopra-
cował sprzęt, ale też przygotował oprogramowanie, które pozwala z niego 
dużo wyciągnąć (aczkolwiek z kilku funkcji skorzystają jedynie posiadacze 
telefonów z Androidem lub komputerów z Windowsem). LinkBuds wyko-
nano z użyciem plastiku pochodzącego z recyklingu, a ich opakowanie 
nie ma żadnych plastikowych elementów. To rozsądny gest, aczkolwiek 
jeśli mamy iść tym tropem, to niepotrzebnie dodano do zestawu kabel 
do ładowania (zakładam, że taki z wtyczką USB-C ma w domu już każdy). 
Oprócz niego w komplecie znajdziemy pięć par nakładek, pozwalających 
dopasować słuchawki do ucha. Etui i słuchawki zrobiono z takiego samego 
plastiku, jest matowy i robi dobre wrażenie. Etui jest niewielkie i zaokrą-
glone, trzeba otworzyć je, wciskając przycisk, co bywa trudne (właśnie ze 

Nie mają żadnych przycisków fizycznych ani dotykowych, 

reagują na stuknięcie w obudowę.
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względu na rozmiar całości). Z tyłu ma przy-
cisk do parowania i port USB-C, z przodu nad 
przyciskiem otwierania znalazła się dioda 
informująca o poziomie akumulatora i sta-
nie naładowania. Słuchawki są natomiast 
niezmiernie lekkie i małe, pierścień chowa 
się do ucha, więc nie rzuca się aż tak w oczy, 
natomiast uwagę przykuwa niewielki roz-
miar pchełek. Nie mają żadnych przycisków 
fizycznych ani dotykowych, reagują na stuk-
nięcie w obudowę (lub w okolice ucha, jeśli 
włączymy taką opcję). Tak samo sterowanie 
działa w pierwszych AirPodsach, uważam, że 
to bardzo wygodne rozwiązanie. Nie dość, że 
nie da się przypadkiem czegoś wcisnąć, to 
ponadto można sterować słuchawkami przy-
krytymi na przykład czapką.

Do sparowania i konfiguracji potrzebna jest 
aplikacja. Sony nie przyłożyło się do szaty gra-
ficznej, podobnie zresztą jak do procesu paro-
wania. Jest opisany mało zrozumiale, przez co 
potrzebowałem chwili, by połączyć LinkBuds 
z telefonem. Na głównym ekranie aplikacji 
mamy dostęp do podglądu stanu naładowa-
nia akumulatora, prosty kontroler odtwarza-
nia i ewentualne powiadomienia o nowym 
oprogramowaniu. W kolejnych sekcjach 
znajduje się sterowanie dźwiękiem, funkcjami 
i usługami. Bardzo spodobał mi się korektor 
graficzny z pięcioma suwakami regulują-
cymi różne pasma dźwięku i z dodatkowym 
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osobnym do basu. Można też włączyć DSEE (czyli ulepszanie dźwięku, jeśli 
źródłem jest mocno skompresowany plik) oraz priorytet jakości lub sta-
bilności połączenia Bluetooth. Aplikacja ma też funkcję 360 Reality Audio 
Setup, w której robimy zdjęcia uszu, by dostosować brzmienie słuchawek do 
nas, ale działa ona wyłącznie z Tidal, Deezer, nugs.net i Artist Connection. 
LinkBuds mają dwie funkcje bazujące na dźwięku otoczenia. Speak-to-Chat 
automatycznie pauzuje muzykę, gdy zaczynamy mówić i wznawia odtwarza-
nie po 15 sekundach, jeśli się nie odzywamy. To działa zaskakująco dobrze 
i przydaje się na co dzień. Druga z funkcji to Adaptive Volume Control, czyli 
regulowanie poziomu głośności w zależności od hałasu otoczenia. Na ulicy 
działa doskonale, przejeżdżający samochód nie zagłusza muzyki. Gorzej jest 
w cichym miejscu, na przykład w biurze, gdzie od czasu do czasu ktoś ode-
zwie się głośno – poziom dźwięku skacze wtedy z każdym wypowiedzianym 
zdaniem i spada błyskawicznie, gdy ktoś robi przerwę.

LinkBuds obsługują kilka funkcji, które czynią je znacznie przydatniejszym 
urządzeniem. Jest Spotify Tap, a więc odtwarzanie bez uruchamiania apli-
kacji, możemy też włączyć na nich Alexę. Ponadto posiadacze Androida 
mogą korzystać na LinkBuds z Asystenta Google i połączyć je z telefonem 
przez Fast Pair (na PC z Windowsem obsługiwane jest natomiast Swift Pair). 
Producent zaleca zarejestrować słuchawki, by korzystać z dodatkowych 
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funkcji. Jedną z nich jest śledzenie lokalizacji pokazujące, gdzie włączyło 
się Adaptive Voice Control. Rozumiem założenia, ale nie przekonuje mnie 
to do dania dostępu do mojego położenia kolejnej aplikacji (i nie chodzi 
jedynie o prywatność, ale też o zwiększenie zużycia baterii smartfona). Nie-
typową rzeczą są też osiągnięcia, które zdobywamy, używając konkretnych 
funkcji słuchawek lub po prostu słuchając muzyki kilka dni z rzędu. Ani 

to przeszkadza, ani pomaga. Są też statystyki czasu użycia słuchawek, nie 
ma tu żadnych analiz, a jedynie proste podsumowanie. LinkBuds mają tyle 
ustawień, że nie dziwi mnie opcja zrobienia ich backupu. Drobiazg, a przy-
datny, zwłaszcza gdy trzeba oddać słuchawki do serwisu.

Zastanawiało mnie mocno, jak LinkBuds będą leżeć w uchu. Ze skórą styka 
się głównie plastik, a jedynie w zakole małżowiny wchodzi stabilizujący, 
silikonowy element. Okazuje się jednak, że trzymają się w uchu świetnie, 
a dzięki minimalnej wadze i niewielkiemu rozmiarowi można z powodze-
niem używać ich wiele godzin bez przerwy. Detekcja wyjęcia z ucha (wstrzy-
mują muzykę, gdy wyjmiemy obie) oraz IPX4 przydają się podczas treningu, 
są świetne do biegania czy jazdy rowerem w mieście, bo otoczenie cały czas 
jest dobrze słyszalne. Bateria się nie wyróżnia, wypada przeciętnie: na baterii 
słuchawki działają około 5 godzin, a etui wydłuża ten czas o 10–12. Producent 
chwali się też szybkim ładowaniem i faktycznie, w 10 minut naładujemy je 
od zera na tyle, by korzystać z nich przez ponad godzinę (Sony deklaruje 
90 minut, ale w moim przypadku było to kilkanaście minut mniej). Może to 
drobiazg, ale podobają mi się też dźwięki, jakie wydają słuchawki, gdy łączą 
się z telefonem. Miałem za to spore problemy, by wykorzystać LinkBuds 
do rozmów. Gdy ktoś do mnie dzwonił, telefon pokazywał połączenie ze 
słuchawkami, ale i tak wykorzystywał własny głośnik i mikrofon. Gdy to ja 
dzwoniłem, wszystko było w porządku. To prawdopodobnie kwestia opro-
gramowania, niemniej obecnie mocno przeszkadza.

Posiadacze Androida mogą korzystać na LinkBuds z Asystenta 

Google i połączyć je z telefonem przez Fast Pair.
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Do komunikacji z telefonem słuchawki wykorzystują Bluetooth oraz kodek 
SBC lub AAC (nie ma aptX). Dźwięk, jaki generują, jest szczegółowy, ale bra-
kuje mu głębi i niskich tonów. Wybierając nietypową konstrukcję, Sony posta-
wiło przede wszystkim na kontakt z otoczeniem i ten faktycznie wypada 
świetnie, choć trzeba się przyzwyczaić do jednoczesnego słyszenia tylu 
dźwięków. Najbardziej wyeksponowany jest środek, ma sporo detali, ale przy 
złożonych utworach separacja nie daje rady, brzmienie staje się chaotyczne. 
Góra jest cichsza, ale wyraźna i szczegółowa. Dół wypada najsłabiej, aczkol-
wiek niskie tony są obecne w brzmieniu. Jeśli się pojawiają, uderzają raczej 
krótko i twardo. LinkBuds sprawdziły mi się świetnie jako słuchawki, które 
towarzyszą w pracy czy na spacerze, lecz nie służą do analizowania utworu.

Na rynku jest wiele modeli słuchawek true wireless, ale niewiele z nich tak 
bardzo się wyróżnia. LinkBuds to najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu 
z otoczeniem przy jednocześnie możliwie dobrej jakości dźwięku. Słyszal-
ność dźwięków z zewnątrz jest porównywalna ze słuchawkami wykorzy-
stującymi przewodnictwo kostne, ale jakość brzmienia LinkBuds stoi na 
znacznie wyższym poziomie. Jestem nimi oczarowany, choć zdecydowanie 
nie jest to sprzęt, który spełni oczekiwania większości.

Sony              
LinkBuds   

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

 Plusy:
• nowatorski design
• bardzo dobra słyszalność 

otoczenia
• Adaptive Volume Control

 Minusy:
• problemy z połączeniami 

telefonicznymi

Cena: około 900 PLN
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Nowy iPad Air 5 to prawdopodobnie jeden z najbardziej 
niespodziewanych urządzeń w ofercie Apple, ze względu na jego 
podobieństwo do iPada Pro z M1. Zacznijmy może zatem od różnic 
względem droższego brata, co pomoże nam dojść do jakichś 
wniosków…

iPad Air 5WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Air 5  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Bardzo dziękujemy Cortland za udostępnienie iPada Air 5 do testów.

Jeśli chodzi o ceny, to różnica cenowa pomiędzy iPadem Air 5 a iPadem 
Pro 11” z M1 wynosi 800 zł dla podstawowych wersji. Istotne tutaj jest to, 
że Air ma 64 GB pamięci flash, a Pro – 128 GB. Jeśli weźmiemy tę różnicę 
pod uwagę, to różnica spada do zaledwie 500 PLN.

iPad Air 5 ma ekran 10,9” typu Liquid Retina (IPS) o rozdzielczości 2360 × 
1640 px. Pro dla odmiany otrzymuje 11” z 2388 × 1668 px. Dla mnie osobi-
ście każdy piksel przy tak niskiej rozdzielczości jest na wagę złota, więc 
500 PLN różnicy nagle nie brzmi źle… A to tylko czubek góry lodowej. 
Ekran w 11-calowym Pro jest dodatkowo o 100 nitów jaśniejszy (600 vs 
500 nitów) i ma ProMotion (czyli 120 Hz odświeżanie), które ogromnie 
sobie cenię. Już tylko specyfikacje ekranów niwelują dla mnie różnicę 
cenową, ale odstępstw jest więcej.
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Osoby, które z jakiegoś powodu potrzebują lepszego aparatu, powinny 
zerknąć w specyfikację 11” Pro, który ma dwa obiektywy – szerokokątny 
i ultraszerokokątny – a przy nagrywaniu wideo również oferuje Audio 
Zoom i nagrywanie dźwięku stereo. Przedni aparat w Pro z kolei ma 
kamerę TrueDepth dla Face ID, co oznacza, że wspiera Tryb Portretowy 
dla „selfiaków”, co z kolei daje nam dostęp do Animoji i Memoji.

Systemy głośników i mikrofonów również różnią się między urządze-
niami. iPad Air 5 mikrofonów ma sztuk trzy, a głośniki są dwa. iPad Pro 
dla kontrastu ma pięć mikrofonów „studyjnych” oraz cztery głośniki, 
w tym woofery. Różnica jest wyraźnie słyszalna, nawet dla moich uszu.

iPad Air 5 pod przyciskiem Sleep/Wake kryje Touch ID, które nie jest nie-
stety najwygodniejszym miejscem na tego typu przycisk. Każde podnie-
sienia urządzenia oznaczało opóźnienie w jego odblokowaniu, ponieważ 
wymagało precyzyjnego umieszczenia palca w odpowiednim miejscu. 
Dla kontrastu Face ID odblokowuje iPada i wystarczy, że twarz znajdzie 
się gdzieś w polu widzenia kamery, która ma zaskakująco szeroki zakres 
jej rejestrowania.
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Ostatnią ważną różnicę znajdziemy w porcie USB-C, którego przeważnie 
używamy do ładowania urządzenia. Otóż w iPadzie Air 5 ten port to po 
prostu USB-C, ale iPad Pro 11” dodatkowo wspiera przez niego urządzenia 
Thunderbolt 4.

iPad Air 5 ma jednak kilka zalet. Po pierwsze, wspiera te same akceso-
ria co iPad Pro i Air 4, czyli Apple Magic Keyboard oraz Apple Pencil 2. 
generacji, a po drugie… dostępny jest w pięciu kolorach, co jest znaczącą 
poprawą względem jedynie dwóch odcieni w Pro.

Jeśli więc macie w planach iPada Air 5, to gorąco polecam rozważyć dopłatę 
tych 500 zł do modelu 11” Pro, bo chyba jeszcze nigdy, zupełnie jak nie 
u Apple, nie dostaliśmy tak wiele upgrade’ów za tak małą różnicę cenową.
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Plotka głosi, że nowy iPhone SE nie sprzedaje się tak dobrze, jak oczekuje 
tego Apple. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że jest to 
smartfon konstrukcyjnie oparty o iPhone’a 6, którego świat ujrzał po raz 
pierwszy we wrześniu 2014. Tak, to ośmiolatek… wróć, osiemdziesięciolatek 
z nową pikawką, którego nie nauczono nowych sztuczek.

iPhone SE (2022)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone SE (2022)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

SPRZĘT 96

https://twitter.com/morid1n
https://www.youtube.com/watch?v=JgA7yeejRZc


Bardzo dziękujemy 
Cortland za udostępnienie 
iPhone'a SE do testów.

SE to jedyny smartfon w ofercie 
Apple, który nadal wyposażony 
jest w Touch ID i to w zasadzie 
jedyny sensowny powód, dla któ-
rego warto rozważyć ten model 
– jeśli ktoś naprawdę potrzebuje 
z różnych powodów odblokowy-
wać smartfona odciskiem palca 
zamiast twarzą. Wszystkim innym, 
którzy chcą mały telefon, pole-
cam iPhone’a 12 mini lub 13 mini, 
które są fizycznie mniejsze, 
a mają zdecydowanie większe 
(i lepsze, bo OLED zamiast LCD) 
ekrany – 5,4” zamiast 4,7”. Moje 
porównanie znajdziecie tutaj, na 
naszym kanale YouTube’a.

SE na 2022 rok ma dwie istotne 
nowości. Pierwszą jest nowe 
serce – Apple A15 – które zapewni 
mu wystarczająco dużo mocy na 
wiele nadchodzących lat. Drugą 
jest nowa chemia w akumula-
torze, dzięki której powinien 
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dłużej pracować bez ładowania, 
chociaż nie spodziewam się tutaj 
szalonych zysków – konkretnych 
testów w tym zakresie nie robi-
łem ze względu na ograniczenia 
czasowe. Trzecia nowość to 5G, 
ale jak na razie korzystanie z tej 
sieci jest dyskusyjne – skraca 
nam czas pracy smartfona o 1–2 
godziny dziennie (z iPhone’a 13 
Pro), a kto naprawdę potrzebuje 
zwiększonej prędkości po to, aby 
sprawdzić pogodę czy Twittera, 
a nawet YouTube’a, który radzi 
sobie więcej niż sprawnie na LTE?

Potencjalnym alternatywnym 
zastosowaniem są jeszcze dzieci, 
które muszą lub chcą mieć iOS-a, 
ale nawet tutaj ciężko uzasadnić 
wysoką cenę tego urządzenia. 
Produkowane jest w zbliżonej 
formie od 8 lat, więc takie ele-
menty jak ekran czy obudowa są 
wielokrotnie tańsze niż gdy były 
nowe, a marża Apple musi być na 
SE imponująca. Gdybyśmy jednak 
rozmawiali o cenie na poziomie 
1600–1999 PLN, to byłaby to 
inna rozmowa, ale za 2399 PLN 
za model 64 GB, 2549 PLN za 128 
GB lub 3049 PLN za 256 GB, to 
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iPhone 13 mini 128 GB za 3599 PLN 
przestaje się wydawać absurdalnie 
drogi, tym bardziej, że absolutnie 
wszystko w nim jest o generację 
lub dwie lepsze.

Jeśli więc planujecie kupić SE, to 
zapewne wiecie, dlaczego to robicie, 
a wszystkim innym polecam zainte-
resować się albo jakimś Androidem, 
gdzie za te pieniądze znajdziemy 
zdecydowanie ciekawsze propo-
zycje, albo 13-tką Mini (a być może 
jeszcze znajdziecie nowe 12 Mini 
w promocji, chociaż warto zazna-
czyć, że 13-tka sporo zyskała w czasie 
pracy na baterii). Jakim Androidem? 
Ostatnią nowością na rynku był 
Galaxy A53 od Samsunga, który ma 
4 obiektywy, 6,5” ekran AMOLED, 
wypełniający brzegi urządzenia, 
128 GB pamięci flash, czytnik linii 
papilarnych pod ekranem oraz 5 
nm SoC z 8 rdzeniami. Brzmi drogo, 
prawda? Brzmi, ale kosztuje 2099 
PLN w przedsprzedaży.

Wybacz Apple, ale SE ze swoim 
jednym aparatem i ekranem 
z poprzedniej epoki dzisiaj nie ma 
absolutnie żadnego sensu.
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Przedwczoraj, po długich oczekiwaniach, w końcu dojechał 
zamówiony Steam Deck od Valve’a. Zamówiłem go dokładnie 242 dni 
temu, dnia 16 lipca 2021, o godzinie 19:13.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Steam Deck (256 GB) w końcu dojechał – unboxing i pierwsze wrażenia [również wideo]  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Steam Deck (256 GB) 
w końcu dojechał – unboxing i pierwsze 
wrażenia [również wideo]
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Unboxing
Oczywiście nie mogło się obejść bez „wyjmowania z pudełka”, czyli 
unboxingu. Tym razem zrobiłem live na naszym kanale YouTube, a wideo 
z tamtego „wydarzenia” możecie obejrzeć powyżej.

Pierwsze wrażenia
Następnego dnia, po oswojeniu się z nim, nagrałem swoje pierwsze wra-
żenia, do których zapraszam powyżej. Na koniec wideo zostawiłem też 
gameplay z gry Firewatch – swoją drogą rewelacyjna produkcja Campo 
Santo, wydana przez Panic (tak, ten Panic).
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Sprawy techniczne
Steam Deck z pozoru to taki większy Switch, ale nic bardziej mylnego 
– pod maską umieszczono w nim APU od AMD, bazujący na ich architek-
turze RDNA2 i Zen 2. CPU ma 4 rdzenie i 8 wątków, a GPU ma 8 CU i 1,6 
TFlops. Do kompletu jest 16 GB RAM LPDDR5 w konfiguracji 4-kanałowej, 
co daje całkowitą przepustowość na poziomie 88 GB/s.

Tę konsolę można zamówić w wersji 64 GB, 256 GB i 512 GB i są między 
nimi istotne różnice, poza ceną, wynoszącą odpowiednio 1899, 2499 
i 3099 PLN. Model 64 GB ma pamięć flash opartą o eMMC, czyli bardzo 
wolną w porównaniu z NVMe SSD w przypadku modelu 256 GB (czyli 
ten, który zamówiłem). Dodam jeszcze, że 64 GB eMMC działa w oparciu 
o PCI Express 2.0 x1, a 256 i 512 GB korzysta z PCI Express 3.0 x4. Pamięć 
flash korzysta z formatu M.2 2230 i jest wymienna, ale w celach napraw-
czych, a nie przez użytkownika.

Steam Decka wyposażono w 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 
1280×800 px (16:10) ze stałym odświeżaniem 60 Hz i jasnością 400 nit, 
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wyposażony w czujnik pomiaru natężenia światła. Model 512 GB dodat-
kowo otrzymuje szybę antyrefleksyjną (dzięki zastosowaniu na niej 
nacięć, zakładam, że to podobna technologia, jaką stosuje Apple w swo-
ich ekranach). Do sterowania dostajemy mnóstwo przycisków, dwa joy-
sticki (thumbsticki), D-pad i dwa touchpady.

Steam Deck pracuje pod kontrolą zmodyfikowanego Arch Linux, nazwa-
nego SteamOS 3.0. Zawiera w sobie Proton – warstwę kompatybilności 
dla Windows – która pozwala uruchamiać większość windowsowych gier 
na SteamOS. Z moich obserwacji wynika, że obecnie największe pro-
blemy są z grami, które wyposażono w wymyślne anticheaty i od dewe-
loperów zależy czy i kiedy zostaną dostosowane do Steam Decka.

Gry ze Steama, na Steam Decka, podzielona są na cztery kategorie. Veri-
fied to są pozycje, które są dostosowane i w pełni działają na Steam 
Decku. Playable działają, ale niektóre funkcje mogą wymagać dodatko-
wych czynności, np. tekst może być za mały, aby był czytelny, co będzie 
wymagało zooma, albo trzeba będzie jakiś przycisk zaprogramować 

SPRZĘT 103



odpowiednio, aby wykonywać jakąś czynność. Pozycje Unverified nie 
zostały w pełni przetestowane i mogą, ale nie muszą, działać. Na deser 
zostają Unsupported, czyli gry, które nie są wspierane na Steam Decku. 
Użytkownik dodatkowo otrzymuje sekcję Great on Deck, gdzie znajdzie 
wszystkie zweryfikowane gry.

Steam Deck jest de facto komputerem, więc jeśli dodamy do niego huba 
USB-C, zasilanego z gniazdka, to możemy tam podłączyć monitory lub 
TV poprzez DisplayPort lub HDMI, klawiatury i myszki po kablu lub Blu-
etooth, słuchawki przewodowe lub bez i wiele więcej. Oficjalny Steam 
Deck Dock (na zdjęciu powyżej) ma być dostępny „na wiosnę 2022”, więc 
Valve ma jeszcze dwa tygodnie na jego wypuszczenie.

Steam Deck jest otwarty, więc pozwala na alternatywne systemy opera-
cyjne, w tym Windowsa 10/11 (obecnie jeszcze są problemy z driverami). 
Można też załadować inne sklepy, typu Epic Games Store albo Ubisoft 
Connect. Przeglądarka dodatkowo wspiera Xbox Cloud Gaming, więc 
możemy korzystać z gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass.
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Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozy-
tywne i o ile nie spodziewam się, że 
będę instalował Windowsa na Steam 
Decku, to fajnie mieć taką możliwość. 
Wstępne testy są bardzo pozytywne, 
urządzenie trzyma mi około 3-5 godzin 
na baterii, grając w Firewatcha ograni-
czonego do 30 fps (przy 60 fps spodzie-
wam się realnie 3h). Bardziej wymagające 
gry zdecydowanie skrócą czas grania, 
nawet do półtorej godziny, ale ani mnie 
to nie dziwi, ani nie złości – to w końcu 
pełnoprawny komputer w ciuszkach imi-
tujacych Nintendo Switcha.

A jeśli pozwolicie, to wrócę teraz do 
Firewatcha…
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Zwykli użytkownicy, którzy mają problemy z siecią Wi-Fi w domu, 
zazwyczaj sięgają po kolejny, lepszy router. Nie zawsze rozwiązuje 
on jednak kwestię zasięgu, zwłaszcza jeśli ma pokryć duży obszar. 
TP-LINK Deco X50 stworzono dla osób, które chcą mieć szybką sieć, 
ale niekoniecznie dysponują jakąkolwiek wiedzą techniczną.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

TP-LINK Deco X50 – po prostu dobre Wi-Fi  |  Paweł Hać

TP-LINK Deco X50 
– po prostu dobre Wi-Fi
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Bardzo cenię sobie podejście TP-LINK do projektowania urządzeń i opro-
gramowania. Konfiguracja większości produktów sprowadza się do kilku 
dotknięć w aplikacji na smartfonie, a sam sprzęt ma coraz częściej sto-
nowany design (wyjątkiem oczywiście są modele gamingowe). Nie ina-
czej jest w przypadku Deco X50, czyli systemu mesh przeznaczonego do 
domowego użytku. Wszystkie stacje są identyczne, nie ma tu podziału na 
główne i dodatkowe jednostki. Obudowa ma kształt walca, jest matowa, 
a na froncie ma jedynie niewielkie logo. Górna pokrywa ma tylko subtelne 
przetłoczenie, natomiast na dole umieszczono diodę sygnalizującą stan 
pracy. Design jest wręcz spartański i bardzo mi się to podoba. Z tyłu znala-
zły się trzy porty Ethernet i gniazdo zasilania, przycisk do resetowania trafił 
na spód. Matowe wykończenie obudowy dodatkowo czyni Deco mniej 
rzucającym się w oczy – to ważne, bo stacji mamy w domu zazwyczaj kilka, 
w różnych, niekoniecznie zgrywających się z nim wizualnie miejscach.

Tak jak wspominałem, konfiguracja jest bardzo uproszczona. Skanujemy 
kod QR lub znajdujemy aplikację Deco, w niej wybieramy dodanie nowych 
urządzeń, a następnie podłączamy pojedynczo kolejne stacje. Pierwszą 
trzeba podpiąć nie tylko do zasilania, ale i do modemu lub routera, kolejnym 
wystarczy tylko prąd. Po skonfigurowaniu jednej aplikacja pyta o dodanie 
kolejnych. Cały proces ogranicza się do ustalenia nazwy sieci i hasła, a także 
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do określenia, czy urządzenie ma działać w trybie routera lub access pointa. 
Bardziej szczegółowe ustawienia też są dostępne, znajdziemy je w osobnej 
sekcji aplikacji. Zwykłym użytkownikom podstawowa konfiguracja jednak 
wystarczy, bo dzięki niej w kilka minut można pokryć cały dom zasięgiem 
Wi-Fi. Ustawienia zaawansowanych opcji są bardzo przejrzyście pogrupo-
wane, osobno mamy kontrolowanie Wi-Fi (zmiana hasła, włączanie sieci dla 
gości i wybór częstotliwości, na jakich działa), wydzielono też sekcję z funk-
cjami Fast Roamingu czy Beamformingu. Obie są charakterystyczne dla 
systemów mesh, pierwsza przyspiesza przełączanie między stacjami, druga 
pozwala optymalizować kierunek nadawania sygnału. TP-LINK chwali się 
wykorzystaniem do tego AI i może coś faktycznie w tym jest, bo po tygodniu 
używania poprawił mi się zasięg w miejscach, w których wcześniej był kiepski.

Do połączenia z innymi urządzeniami można wyko-
rzystać WPS, ale parowanie da się wywołać jedynie 
w aplikacji, bo Deco nie ma fizycznego przycisku. To 
z jednej strony utrudnienie, bo ideą WPS jest mak-
symalne uproszczenie procesu, z drugiej jednak, jeśli 
stacja stoi w trudno dostępnym miejscu, nie musimy 
do niej sięgać. Aplikacja generuje raporty z zakresu 
ogólnego działania sieci i kontroli rodzicielskiej, 
powiadamia też o nowych zdarzeniach (jak na przy-
kład pojawieniu się nowego urządzenia w sieci czy 
wygenerowaniu raportu). W programie można też 
dodać szybko sprzęt na czarną listę (poprzez poda-
nie adresu MAC lub wybranie go z listy już połączo-

nych urządzeń). Deco może być zarządzane przez kilka osób, to również 
uproszczenie, bo do sterowania przez aplikację jest wymagane zalogo-
wanie się za pomocą TP-LINK ID. W aplikacji znalazło się też narzędzie do 
optymalizowania pracy sieci. Gdy je uruchomiłem, wykryło, że pracuje ona 
na przeciążonym kanale i przełączyło ją na inny (jaki – nie wiem, bo takie 
detale się nie pojawiają).

Ekranem aplikacji, na który najczęściej zaglądam, jest główny pulpit, 
nazwany, nie wiedzieć czemu, „opis usługi”. Pokazuje on wszystkie aktu-
alnie podłączone do sieci urządzenia, a także te, które łączyły się z nią 
ostatnio. Dla każdego z nich dostępny jest podgląd bieżącego transferu 

Aplikacja generuje raporty 

z zakresu ogólnego dzia-

łania sieci i kontroli rodzi-

cielskiej, powiadamia też 

o nowych zdarzeniach...
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danych, adres IP, MAC oraz częstotliwość sieci. Można je też oczywiście 
opisać i podejrzeć, w której sieci się znajdują (jeśli w aplikacji mamy 
dodaną więcej niż jedną). Szkoda, że w tym miejscu nie da się dodać 
bezpośrednio adresu na czarną listę i trzeba przejść do innej sekcji apli-
kacji. Sekcją, z której nie korzystałem, są „inteligentne działania”. W tym 
miejscu można tworzyć automatyzacje gniazdek i lamp TP-LINK, nie 
mam jednak obecnie żadnych, więc nie mogłem sprawdzić, jak wygląda 
ten proces. Osobną sekcją jest Deco Lab, czyli zestaw narzędzi do dia-
gnozowania sieci, testowania prędkości i pingu, znajdowania adresów 
MAC, IP czy otwartych portów. Podane są w bardzo prostej i wygodnej 
formie, choć interfejs Deco Lab różni się od pozostałej części aplikacji. 
Deco można zintegrować z IFTTT, a także kontrolować za pomocą Asy-
stenta Google oraz Aleksy. W ten sposób można na przykład uruchomić 
sieć dla gości czy sterować kontrolą rodzicielską. TP-LINK oferuje pakiet 
HomeShield Pro, rozszerzający funkcje systemu o rozbudowane raporty, 
bieżące skanowanie sieci czy rozszerzoną konfigurację kontroli rodzi-
cielskiej. W standardzie część tych funkcji dostajemy bezpłatnie, ale już 
na przykład dane odnośnie do historii odwiedzanych witryn, określanie 
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limitów dostępu czy filtrowanie treści dostępne są wyłącznie w sub-
skrypcji. Szkoda, bo wiele prostszych routerów oferuje przynajmniej 
część z nich bezpłatnie.

Niewątpliwą zaletą Deco X50 jest nie tylko łatwość obsługi, ale i jakość 
sieci. Stacje działają zarówno na częstotliwości 2,4, jak i 5 GHz i obsłu-
gują Wi-Fi 6, co daje maksymalną prędkość transferu odpowiednio 574 
i 2402 Mb/s. Ponadto mają po trzy gigabitowe porty Ethernet. Te urządze-
nia klienckie, które są kompatybilne z Wi-Fi 6, wykorzystują w przypadku 
mojej sieci praktycznie pełną prędkość łącza internetowego oferowanego 
przez operatora (300 Mb/s), jednak istotniejsze jest to, że komunikacja 
wewnątrz sieci również jest szybka. RemotePlay z PS5 działa wciąż z opóź-
nieniem, ale na tyle małym, że można grać w niewymagające refleksu 
tytuły. Deco X50 może współpracować nie tylko z kilkoma takimi samymi 
stacjami, ale jest też kompatybilne wstecznie z innymi produktami z tej 
rodziny. To znacznie ułatwia rozbudowę już istniejącej sieci. Producent 
deklaruje, że Deco X50 pokryje nawet powierzchnię 230 m2, jednak jest 
to raczej wartość maksymalna i to przy założeniu, że nie mamy przeszkód 
w postaci ścian, a także że korzystamy z więcej niż jednej stacji. W przy-
padku mojego mieszkania (około 70 m2) dwie stacje pokrywają większość 
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jego powierzchni, a zasięg słabszy jest tylko w jednym z trzech pokoi, 
w których nie ma stacji. Przełączanie się pomiędzy nimi jest niezauważalne 
i nie wiąże się z rozłączeniem czy na przykład pogorszeniem jakości obrazu 
podczas streamingu.

Przejście ze standardowego routera na system mesh to znaczący skok 
w jakości korzystania z internetu w domu. Deco X50 jest bardzo rozsądnym 
urządzeniem zarówno dla osób nieposiadających takiego rozwiązania, jak 
i dla obecnych użytkowników starszych Deco. Konfiguracja i obsługa są 
bardzo proste, a oferowany zasięg i jakość połączenia stoją na wysokim 
poziomie. Tym, co nieco zawodzi, jest wrzucenie do subskrypcji niektórych 
funkcji, za które inny producentom nie trzeba dodatkowo płacić.

TP-LINK                
Deco X50    

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

 Plusy:
• przejrzysta aplikacja
• bardzo łatwa obsługa
• szybka i niezawodna sieć

 Minusy:
• niektóre podstawowe funkcje 

dostępne wyłącznie w subskrypcji

Cena: około 1200 PLN (zestaw  
z 2 urządzeniami)
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Mój świat to świat obrazów. Przez wszystkie swoje wyprawy, przez całe 
moje życie towarzyszą mi obrazy. Analogowa klisza, potem obraz cyfrowy. 
Na YouTube oglądam bardzo często relacje z wyścigów rowerowych, 
szczególnie relacje z zawodów, w których chcę wystartować lub 
startowałem. Telefon jest dla mnie nieporęczny. Trudno go zamontować 
na kasku czy na kierownicy roweru, by nim nagrywać drogę. By wejść więc 
w ten świat filmów, postanowiłem zacząć z czymś fajnym. 

Dji Action 2 
– pierwsze wrażeniaADALBERT FREEMAN

@FreemanAdalbert

Dji Action 2 – pierwsze wrażenia  |  Adalbert Freeman
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Kupiłem nowość na rynku kamer sporto-
wych – Dji Action 2. Ten opis to pierwsze 
moje zetknięcie z kamerą. Nie będę opi-
sywał jakości filmów, ponieważ zrobię to 
dopiero, gdy wyruszę na treningi w lesie oraz 
na zawody w kwietniu.

Przed wyborem musiałem zdecydować, jaką 
wersję zakupię. Wybrałem kamerę z dodat-
kową baterią. Można wybrać wersję droższą, 
z dodatkowym wyświetlaczem. Tu warto opi-
sać to, co mnie zauroczyło w tym urządzeniu. 
Magnesy i modułowość. To, co mnie przera-
żało w kamerach sportowych, to ich systemy 
mocowania i to, jak wielu sportowców zakłada 
na siebie jakieś szelki i jak niosą na klatce 
piersiowej kilogram osprzętu z kamerą. Mnie 
zależy, by mój cały osprzęt ważył mało i zaj-
mował niewiele miejsca. 

Swój zestaw i akcesoria kupiłem w sklepie 
x-kom.pl. W sklepie internetowym mamy 
wszystkie akcesoria i kamery firmy Dji oraz 
inne kamery sportowe.

Kamera zapakowana jest w niewielkie białe 
pudełeczko. Zapakowana jak sprzęt od 
Apple. W pudełku mamy kamerę, moduł 
baterii dodatkowej, uchwyt z mocowa-
niem podobnym jak w GoPro oraz kabelek 
USB-C. Jest jeszcze coś więcej – genialny 
„wisior” z mocowaniem magnetycznym na 
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piersi. Zakładamy go na szyję pod koszulkę, 
a Dji, dzięki silnym magnesom, „przykleja” 
się nam do zawieszki. Zanim to założyłem, 
stwierdziłem, że kamera będzie się prze-
cież poruszać jak wahadło. Jednak stabili-
zację powoduje koszulka, która nas opina. 
Ona nie pozwala na ruch kamery. Świetny 
pomysł! Jednak nie sprawdzi się, gdy mamy 
założoną grubszą odzież. 

 Kamera jest wykonana perfekcyjnie. Jest to 
„cacuszko”, które przyjemnie mieć w dłoni. 
Jest malutka – 39 × 39 mm i grubość 22,3 mm. 
Od przodu jest duże oko obiektywu, dioda 
sygnalizacyjna oraz mikrofon. U góry jest 
przycisk włącznika lub przycisk nagrywania/
zdjęć. Od dołu mamy pionowe złącze do 
akcesoriów, wyżłobienia na zacisk oraz uszko 
dające możliwość przymocowania linki zabez-
pieczającej. Na plecach mamy duży, właściwie 
na całej powierzchni, ekran z niewielkimi ram-
kami o przekątnej 1,76”. Wyświetlacz oczywi-
ście dotykowy. Jest jaskrawy i czytelny. Menu 
jest banalnie proste i nawet osoba taka jak ja, 
bez wiedzy na temat nagrywania, spokojnie 
będzie umiała skonfigurować urządzenie pod 
siebie. Sprzęt ma 12 Mpix matrycę. Obiektyw 
o przesłonie f/2,8. Kamera nagrywa w 4K przy 
120 klatkach. Pole widzenia to 155°, więc mamy 
fajną perspektywę oraz szeroki plan filmu. Dji 
ma doświadczenie w rejestrowaniu obrazu 
i dlatego im zaufałem. Funkcja Horizon Steady 
oraz systemy stabilizacji powinny w moim 
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przypadku pozwolić na płynne filmy nagry-
wane podczas jazdy rowerem. Kamera ma 
możliwość nagrywania filmów poklatkowych 
oraz 8-krotny Slow Motion. 

To, co mnie zdziwiło i czego na początku 
szukałem w module kamery, to gniazdo łado-
wania. Nie ma możliwości ładowania samej 
kamery. Nie widziałem też jakiejś dodatkowej 
ładowarki (choć nie szukałem jakoś mocno). 
Kamera ma wbudowany mały akumulator 
o pojemności 580 mAh. Pozwala na około 
20 minut nagrywania. Faktycznie, widać, 
jak procenty w oczach topnieją. Ładowanie 
kamery jest możliwe tylko po podłączeniu 
dodatkowego modułu baterii lub wyświe-
tlacza. Kamera nie ma też gniazda na kartę 
pamięci. To nie pozwala na nagrywanie dłuż-
szych filmów samą kamerą. 

Dodatkowa bateria jest wykonana z ciem-
noszarego aluminium. Jest to bateria li-po 
25 o pojemności 1300 mAh. Ma wymiary 
takie same jak kamera, z tym że dodatkowo 
wystają zaczepy, które wchodzą w wycięcia 
w kamerze. Moduły łącza się ze sobą poprzez 
dosyć mocny magnes. By je rozłączyć, należy 
lekko nacisnąć zaczepy, by się rozchyliły. 
Moduł baterii ma także wycięcia na podobne 
zaczepy, jednak już bez wyprowadzenia złą-
cza od dołu. Na lewym boku mamy gniazdo 
ładowania USB-C, z prawej strony jest 
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włącznik. Od tyłu diodę sygnalizacyjną oraz 
gniazdo karty microSD (Max. 256 GB). Sama 
kamera ma 32 GB pamięci, ale dla użytkow-
nika jest dostępne około 22 GB. 

Dodatkowy moduł z ekranem, którego nie 
dokupiłem, ma jeszcze trzy mikrofony, złącze 
kart i baterię, z tym że ułożoną odwrotnie. 
Przyda się do podglądu, gdy nagrywamy sie-
bie. Jednak zestaw z tym modułem jest droż-
szy niż z baterią. Różnica to 500 zł. Wolałem 
wydać tę kwotę na inne akcesoria.

Dokupiłem dodatkową baterię i wysięgnik 
teleskopowy z pilotem oraz z uchwytem kulo-
wym, którego nie ma w zestawie. Wysięgnik 
to kilka urządzeń w jednym. Po pierwsze to 
funkcja selfiestick. Po rozłożeniu ma 38 cm. 
Uchwyt (rękojeść) składa się z małego stojaka 
(tripoda), czyli statywu. W centralnej części 
jest gniazdo pilota do sterowania kamerą. Jest 
bardzo mały, ale zaskakująco uniwersalny. 

Kamera i wszystkie akcesoria, podkreślę 
jeszcze raz, wyglądają, jakby wyszły z fabryki 
Apple. Genialne to wszystko wygląda i działa. 
Właśnie, jaka jest ta kamera? Na razie bawi-
łem się nią testowo. Po zainstalowaniu apli-
kacji na telefon czy tablet mamy możliwość 
używania go jako dodatkowego wyświetlacza. 
Action 2 łączy się poprzez Wi-Fi i Bluetooth. 
Sama kamera podczas działania mocno się 
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nagrzewa. Nie tak, by nie można było ja trzymać w dłoniach. Jest mocno 
ciepła. 

Dji Action 2 w opisie producenta jest też pyłoszczelna i wodoodporna 
(kamera bez dodatkowej osłony nawet do 10 m, z osłoną do 60 m). Powinna 
też być wytrzymała, aluminium, z którego jest wykonana, sprawia wrażenie 
solidnego, a szkło hartowane Gorilla Glass ochrania obiektyw i wyświetlacz. 

W nadchodzących tygodniach będę ją testował intensywnie. Postaram się 
wtedy opisać dokładnie, jak działa i czy się sprawdza podczas eksploatacji. 
Mam nadzieję, że spełni swoją funkcję w dokumentowaniu moich wysiłków 
na trasach zawodów gravelowych. 

Kamera oraz całość osprzętu dodatkowego jest dostępna w internetowych 
sklepie x-kom.pl
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Nie ma Wi-Fi i ekranu, nie łączy się też ze smartfonem ani nie śledzi 
snu. Mudita Bell, zgodnie z filozofią producenta, jest urządzeniem 
pozbawionym wszelkich rozpraszaczy. Czyni go to jednym 
z najlepszych budzików, z jakich korzystałem.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Mudita Bell – trochę lepszy budzik  |  Paweł Hać

Mudita Bell 
– trochę lepszy budzik
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Jeśli nie znacie firmy Mudita, polecam 
zajrzeć na ich stronę. Są z Polski, a wśród 
nielicznych, równie minimalistycznych co 
Bell produktów, znaleźć można zegarek czy 
telefon, który zdecydowanie nie próbuje 
być smartfonem. Ideą jest bowiem odłącze-
nie nas od nadmiaru bodźców, upraszczając 
przedmioty tak, jak to możliwe. Z tego też 
powodu Bell oferuje tak niewiele, a jedno-
cześnie tak dobrze spełnia swoją funkcję. To 
budzik i to bardzo ładny. Ma brudnobiałą, 
lekko błyszczącą obudowę o klasycznym, 
okrągłym kształcie. Na spodzie znajduje się 
duża gumowa podstawka, na górze mamy 
zaś dwustopniowy przycisk, będący jed-
nocześnie pokrętłem, a także dwa mniej-
sze. Z tyłu z kolei znajdziemy dwa kolejne 
pokrętła do ustawiania godziny oraz alarmu 
i port USB-C do ładowania. Bell korzysta 
z analogowego mechanizmu, zbliżając ucho 
do obudowy, można usłyszeć jego pracę. 
Oznacza to, że nie przestawi godziny auto-
matycznie ani nie pozwoli ustawić alarmu 
co do minuty, ale dokładnie tak samo dzia-
łają inne analogowe budziki.

Tarcza zegara wygląda surowo: wskazówki 
są proste, cyframi oznaczono jedynie cztery 
z dwunastu godzin, pozostałe indeksy to 
kreski. I to tyle – nie ma tu żadnego ukry-
tego wyświetlacza e-ink. Tarczę można 
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jedynie podświetlić przyciskiem na ciepłobiały kolor, poziom światła 
da się regulować. Mamy też do wyboru dziesięć dźwięków budzika oraz 
jego głośność. Melodie są bardzo ładne, narastające, dają szansę na zare-
agowanie, zanim oprócz nas zaczną też budzić domowników w innych 
pokojach. Do skonfigurowania alarmu służy przycisk ustawień: po przy-
trzymaniu go kolejno wybieramy melodię, głośność i podświetlenie. 
Przełączamy się między nimi, obracając środkowy przycisk (ma wyraźny 
skok), a akceptujemy, wciskając go lekko (również łatwo go wyczuć). By 
ustawić alarm, należy skorzystać z pokrętła z tyłu i ustawić wskazówkę 
na odpowiednią godzinę. Następnie wciskamy górny przycisk tak, by 
„wyskoczył”, czego potwierdzeniem będzie widoczny pomarańczowy 
pasek. Wyłączenie alarmu wymaga wciśnięcia przycisku, można też 
wywołać drzemkę (ale tylko trzy razy), wciskając go lekko. Myślałem, 
że odruchowo wyłączę alarm, zamiast włączyć drzemkę, ale tak się nie 

Bell korzysta z analogowego mechanizmu, zbliżając ucho do 

obudowy, można usłyszeć jego pracę.
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stało – różnica jest dobrze wyczuwalna. Drzemka trwa 10 minut i nie da 
się tego zmienić, a po trzech alarm więcej nie zadzwoni. To ten moment, 
w którym chciałbym, by Bell był odrobinę bardziej zaawansowany, 
w końcu to funkcja, która w żaden sposób nie rozprasza.

Odrobinę więcej inteligencji przydałoby się też podczas ustawiania 
alarmu. Jeśli włączymy go zaraz po wyłączeniu, zadzwoni za 12, a nie 
24 godziny. Należy więc pamiętać o włączeniu go dopiero tuż przed 
pójściem spać. Jestem świadomy, że tak działają klasyczne budziki, ale 
nie mają one innych funkcji, które Bell posiada. Niewątpliwą zaletą jest 
natomiast możliwość ładowania baterii przez USB-C. Jeśli jest ona słaba, 
budzik informuje o tym, migając podświetleniem po wyłączeniu alarmu. 
Bardzo trudno powiedzieć mi, ile czasu urządzenie wytrzyma na jednym 
ładowaniu, bo w miesiąc nie udało się mi go rozładować, a producent nie 
podaje nigdzie informacji o czasie pracy. Wiadomo jedynie, że bateria 
ma 2600 mAh pojemności, co pozwala sądzić, że będzie działać miesią-
cami bez podłączania do prądu.

Mając budzik w telefonie, posiadanie osobnego urządzenia dublują-
cego tę funkcję, a przy okazji pokazującego jedynie godzinę, wydaje się 

SPRZĘT 121



pozbawione sensu. Jeśli jednak posta-
nowimy sobie, by pozbyć się telefonu 
z sypialni, Mudita Bell bardzo dobrze 
go zastąpi. Podejrzewam, że nie jestem 
w mniejszości, zaglądając tuż przed 
zaśnięciem na Twittera czy dopisując 
przypomnienia na kolejny dzień. Od pew-
nego czasu tego nie robię, a budzi mnie 
właśnie Bell. Mam wrażenie, że śpię lepiej, 
bo odcinam się od świata te kilkanaście 
minut wcześniej, mając tym samym czas 
na wyciszenie. Polecam taki ekspery-
ment, nawet jeśli nie korzystacie z tak 
surowo-nowoczesnego budzika jak Bell.

Mudita Bell    

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

 Plusy:
• absolutnie minimalistyczny
• bardzo ładne brzmienie
• akumulator do wielokrotnego 

 Minusy:
• brak konfiguracji drzemek

Cena: 76,99 EUR

Do kupienia w Mudita
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Torby, plecaki… to niekończący się temat. Pracując na co dzień ze 
sprzętem fotograficznym i filmowym, wiem, jak to ważny element 
naszej codzienności, a często niedoceniany. Funkcjonalność, wygoda, 
jakość, wygląd stanowią o dobrej torbie, plecaku, walizce. Od 
pewnego czasu poszukuję ich w ofercie Thule, a od niedawna na 
moim wyposażeniu znalazła się Thule RoundTrip Bike Duffel. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Thule RoundTrip Bike Duffel  |  Napoleon Bryl

Thule RoundTrip 
Bike Duffel
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Ponieważ od kilku lat rower jest moim 
głównym środkiem transportu, a jazda 
po szosie – jedynym rodzajem sportu, 
jaki amatorsko uprawiam, sprzętu oko-
łorowerowego się trochę zebrało. Prze-
chowywanie w domu nie jest większym 
problemem – no dobrze, zależy, ile nam 
się tego uzbierało. W podróży, na waka-
cjach, na wyjeździe na zawody dodatki 
okołorowerowe trzeba spakować tak, żeby 
mieć do nich łatwy dostęp, a nie na przy-
kład szukać koszulki rowerowej w torbie 
z rzeczami dziecka, a dętki w skrzynce 
z narzędziami samochodowymi. 

Na takie okazje Thule zaprojektowało 
Thule RoundTrip Bike Duffel. Po co kom-
plikować, można powiedzieć – wystarczy 
zwykła sportowa torba. Może to jednak 
moje skrzywienie po torbach czy ple-
cakach fotograficznych, ale nie cierpię 
toreb typu „worek”, czyli z jedną wielką 

Miejsce na kask

Osobna kieszeń na buty
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przestrzenią ładunkową, gdzie wszystko się miesza i rzecz, której potrzebu-
jemy w danej chwili, wpadła na samo dno. Trzeba wszystko wyjąć, żeby do 
niej dotrzeć. Plecaki, torby foto są standardowo wyposażone w organizery, 
przegródki na mniejsze przedmioty i takie rozwiązanie zastosowało Thule 
w swojej rowerowej torbie. 

Torba się otwiera bardzo szeroko, zamek jest naokoło góry, a nie przez śro-
dek, jak w większości toreb sportowych. W głównej przestrzeni ładunkowej 
znajdziemy organizer z przegrodami, który pozwoli utrzymać porządek, 
nawet jak przewrócimy torbę kilka razy na bok, do góry nogami, nic się nie 
przemieści i łatwo znaleźć to, czego szukamy, np. czystą koszulkę. Miejsce 
na używane części stroju jest w górnej klapie za materiałem brezentopo-
dobnym, który nie przepuści wilgoci i ograniczy również rozprzestrzenianie 
się zapachu używanej koszulki. Wśród przegródek organizera jest jedna 
z dodatkowym zabezpieczeniem przeznaczona na okulary. Obok projek-
tant przewidział większą przestrzeń na kask. Dodatkowo, po prawej stronie 
torby mamy osobną dużą kieszeń na buty, wyłożoną tym samym materia-
łem, co kieszeń na brudne rzeczy. Jest mniej szczelna, z dwoma małymi 
otworami na spodzie, żeby piach z butów łatwiej było wysypać i samą 
kieszeń wyczyścić po zabłoconych butach na rajdzie MTB. Na wakacje czy 

Kieszeń na narzędzia i drobiazgi
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krótszy wyjazd z rowerem zabieramy np. 
GPS, ładowarkę, małą pompkę, drobne części 
zapasowe etc. Na te najmniejsze drobiazgi 
Thule przeznaczyło kieszeń z przodu torby 
z wewnętrznymi kieszonkami z siatki i syste-
mem gumek mocujących. Na wszystko znaj-
dzie się miejsce.

Wrzucamy torbę do bagażnika samochodu 
i jedziemy z rowerami na wakacje, a może na 
rajd? Co? Jak jedziemy rowerem? Thule prze-
widziało taką opcję i mamy ukośny pas, który 
pozwala założyć torbę jak plecak i dojechać 
rowerem na miejsce startu. Nie jest to oczy-
wiście rozwiązanie na bardzo długie trasy, na 
wyścigi, ale raczej dojazdowe. Zdarzyło mi 
się tak pojechać na stację kolejową rowe-
rem, a potem dalej za miasto pociągiem. Na 
miejscu przebrać się, zostawić zbędne rzeczy, 
torbę w bezpiecznym miejscu i już na lekko 
ruszyć do lasu na rowerze.

Rozplanowanie przestrzeni znane z pro-
duktów przeznaczonych dla m.in. dla foto-
grafów bardzo mi przypadło do gustu i, 
jak widać, sprawdza się też w przypadku 
akcesoriów sportowych. W nazwie torby 
jest słowo rower, bo takie główne przezna-
czenie przewidział producent, nie oznacza 
to jednak, że torba się nie sprawdzi z akce-
soriami dla innych aktywności. Oprócz 
wyjazdów rowerowych pakuję się do niej, 

Pasek na ramię do transportu podczas 
jazdy na rowerze
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jeżdżąc z dzieckiem na basen. Przegrody pomagają znaleźć kąpielówki, 
piankę dla młodego, osobno włożyć kosmetyki, okulary do pływania, 
w przestrzeni na kask lądują ręczniki, a kieszeń na buty służy po basenie 
do odizolowania mokrych rzeczy. Kiedy nie potrzebujemy przegródek 
w głównej przestrzeni, możemy je złożyć i zaczepić, otrzymujemy w ten 
sposób jedną wielką przestrzeń na większe przedmioty. 

Thule RoundTrip Bike Duffel jeździ ze mną od ponad pół roku, nie jest 
traktowana ulgowo, wpadnie w błoto, czasem zostanie wciśnięta na siłę do 
bagażnika. Nie widać po niej żadnych śladów zużycia. Nie jest to pierwszy 
produkt Thule, z którego korzystam, jakość materiałów i wykonania jest jak 
zawsze na najwyższym poziomie. Polecam wszystkim tym, którzy nie lubią 
torb à la worek, czyli gdzie się wszystko miesza i chcą mieć łatwy szybki 
dostęp do sprzętu i akcesoriów, niekoniecznie rowerowych. 

Thule RoundTrip Bike spakowana na basen
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Wemo Smart Video Doorbell
Podczas tegorocznych targów CES Belkin, właściciel marki Wemo, zaprezen-
tował nowy wideodzwonek/wideodomofon. Wspiera w pełni HomeKit Secure 
Video. Nagrywa wideo w jakości HD z HDR. Działa przez Wi-Fi, zarówno 2,4, 
jak i 5 GHz. Jest wodoodporny i ma szeroki kąt obiektywu, aż 223°.

Cena: 249 USD
Dostępny niedługo na stronie producenta

Strefa 
HomeKitDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
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VOCOlinc Smart Taśma LED LS3 ColorFlux
Nowość w ofercie słowackiej firmy VOVOlinc – taśma LED w pełni 
wykorzystująca możliwości HomeKit. Taśmę można podzielić na kilka 
segmentów, a dla każdego z nich można wybrać inny kolor podświetle-
nia. Można nią sterować głosowo za pomocą Siri, ale też Aleksy i Google 
Assistant. Co więcej, dzięki temu, że da się ją zsynchronizować z wideo, 
będzie całkiem niezłym zamiennikiem Ambilight Philipsa. Dostępna jest 
w dwóch długościach – 5 lub 10 m.

Cena: 239 PLN (5 m), 369 PLN (10 m)
Do kupienia na stronie producenta
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Mamy rok 2022! Patrząc na to, co dzieje się na świecie, może powodów 
do optymizmu nie ma, ale też żyjemy w takim momencie w dziejach, 
że Internet Rzeczy to już nie fikcja Lema, a rzeczywistość. Coraz więcej 
osób myśli o inteligentnym domu i niezależnie od wieku chce zacząć tę 
przygodę. Somfy właśnie wprowadziło do sprzedaży urządzenie, które 
bardzo niskim kosztem to umożliwi. Poznajcie Somfy Connectivity kit 
– nową minicentralę za 309 zł.

Prosty sposób na bezpieczny dom.Systemy alarmowe od Somfy do domu i mieszkania  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Mała centrala Somfy dla tych, 
którzy chcą wycisnąć więcej!
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Cena, możliwości i łatwość obsługi sprawiają, że nowy produkt od Somfy 
stanie się hitem i już wkrótce więcej osób będzie mogło powiedzieć, że ma 
smartdom i jest w stanie sterować swoją bramą garażową, roletami czy mar-
kizą tarasową ze smartfona. W dodatku mogą zrobić to sami, bez wsparcia ze 
strony profesjonalnych instalatorów w aspekcie bram garażowych czy wjaz-
dowych (napędy do samodzielnego montażu). Pamiętajmy też, że to koszty 
są obok braku wiedzy i obaw największą barierą przed zmianą swojego 
domu czy mieszkania w wersję smart. 

Teraz Somfy zaprezentowało bardzo ciekawy produkt, który z jednej strony 
przeznaczony jest dla laików w świecie Smart Home, z drugiej – dla tych, 
którzy wykończają dom własnymi siłami i ograniczają koszty, ale jest też 
odpowiedni dla najbardziej świadomych i zaawansowanych użytkowni-
ków, którzy potrzebowali najprostszego sposobu na integrację rozwiązań 
Somfy z ich ekosystemem inteligentnego domu. Warto zwrócić uwagę, że 
to druga centrala od Somfy w ciągu 12 miesięcy. Wcześniej firma zaprezen-
towała TaHoma switch – centralę, której cena także mieści się w przedziale 
do 1000 zł i oferuje bardzo dużo możliwości. Do TaHomy można podłączyć 
nawet 200 urządzeń, więc jest idealna do dużych domów i rezydencji. 
Pozwala również na integrację z systemami alarmowymi, tworzenie zaawan-
sowanych scenariuszy itd. Tymczasem Connectivity kit ograniczony jest do 
20 urządzeń. Więc jeśli macie spory dom i planujecie oprzeć automatykę 
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o rozwiązania Somfy lub dodatkowo połączyć 
z rozwiązaniami marek partnerskich, to zdecy-
dowanie warto sięgnąć po switcha.

Idea Connectivity kit jest prostsza, a przez to 
przeznaczona do szerszego grona odbiorców. 
Świadczy o tym m.in. fakt, że centrala ta oprócz 
tego, że jest sprzedawana oddzielnie za 309 zł, 
to można ją kupić też w zestawach z napędami 
do bram wjazdowych skrzydłowych i prze-
suwnych (odpowiednio serie SGS Connected 
i Freevia Connected). To bramy do samodziel-
nego montażu, które są dostępne w sklepach 
internetowych (np. oficjalnym sklepie Somfy) 
lub też w wielkopowierzchniowych sklepach 
budowlanych. Montujemy taki napęd do 
bramy, którą już mamy i sprawiamy, że jest nie 
tylko zautomatyzowana, ale też smart. Dodat-
kowo możemy nią sterować z aplikacji Somfy. 
Na razie bramy wjazdowe i garażowe z ekosys-
temu Somfy nie są kompatybilne z HomeKit. 

Natomiast właśnie z perspektywy użytkow-
nika HomeKit centrala Connectivity kit też jest 
genialnym rozwiązaniem. Jeśli opieramy cały 
nasz smartdom o ekosystem Apple i mamy 
na przykład rolety z napędami Somfy, to 
teraz możemy niskim kosztem sprawić, aby 
ze sobą współgrały. Wystarczy ta malutka 
centrala. Wymieniamy jedno okno dachowe 
na takie z napędem io-homecontrol® lub też 
montujemy markizę elektryczną i nie musimy 
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wydawać pieniędzy na „dużą” centralę. Wystarczy ta za 309 zł. Connectivity 
kit obniża próg wejścia w rozwiązania smart od Somfy.

Oczywiście Connectivity kit to też integracja z innymi asystentami głoso-
wymi – Amazon Alexa i Google Assistant. Można do niej podłączyć do 20 
urządzeń zgodnych z protokołami io-homecontrol® oraz RTS. To napędy 
do bram wjazdowych i garażowych, rolety, markizy, pergole, karnisze, okna 
dachowe i uchylne, a także oświetlenie.

Dla jednych będzie to początek przygody z inteligentnym domem. Gdy 
zauważą, jak wygodnie jest sterowanie bramą garażową czy wjazdową z tele-
fonu, zaczną rozważać kolejne elementy swojego Smart Home. Dla innych 
będzie to dorzucenie do swojego inteligentnego domu kolejnych kompo-
nentów, czasem tych, które już posiadali, ale do tej pory dokupienie roz-
wiązania za ponad 900 zł było zbyt kosztowną opcją. Teraz mowa o 1/3 ceny 
i szybkiej, prostej instalacji i konfiguracji. Takie usmartowienie bramy garażo-
wej docenią wszyscy domownicy.

Smart Home się demokratyzuje, upowszechnia, a Somfy, jak przystało 
na jednego z pionierów automatyzacji, dorzuca do tego ogródka kolejny 
kamyczek. Nie mogę doczekać się kolejnych wieści od tego producenta. 
Liczę, że jeszcze w tym roku zobaczymy kolejne nowe rozwiązania 
i poszerzenie funkcjonalności. 
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Telewizor dla nowego pokolenia? Telewizor na miarę naszych czasów? 
A może po prostu gadżet roku 2022? Samsung The Freestyle na dniach trafi 
do sklepów w absurdalnej cenie, ale takie mamy czasy. To nowy, mobilny 
projektor, który odkrywa tę kategorię produktową zupełnie na nowo. 
Miałem okazję używać go w domu i już wiem, że moja córka i żona chcą go 
mieć. A to znaczy, że wielu z Was też zapewne go zapragnie. Oto co mogę 
powiedzieć o Samsung The Freestyle po pierwszym dłuższym spotkaniu.

Telewizor następnego pokolenia – Samsung The Freestyle  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Telewizor następnego pokolenia – 
Samsung The Freestyle
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The Freestyle zadebiutował w Las Vegas podczas targów CES 2022 w stycz-
niu tego roku. Był jedną z nielicznych premier tych targów, zwłaszcza jeśli 
chodzi o fizyczną obecność. Zdecydowanie przykuł uwagę mediów, wzbu-
dził zainteresowanie wśród wszystkich, o czym świadczy szybkie wyprze-
danie urządzeń w przedsprzedaży praktycznie na całym świecie. Grzegorz 
Stanisz odpowiedzialny za produkty RTV Samsunga w Polsce w rozmowie 
ze mną na początku lutego potwierdził, że tylko w kilka dni na całym 
świecie urządzenie zostało zamówione w liczbie 10 tysięcy egzemplarzy.

O koncepcie tego projektora pisałem już właśnie przy okazji jego świa-
towej premiery, gdy miałem okazję go po raz pierwszy zobaczyć. Wtedy 
odważnie stwierdziłem, że Samsung stworzył coś na styl iPhone’a. The Fre-
estyle nie jest pierwszym ani jedynym mobilnym projektorem na rynku, 
ale został tak opakowany pod względem designu, oprogramowania oraz 
marketingu, że chce się go mieć i zmienia reguły gry w tym segmencie.

Tak to wygląda od strony story i tego, co działo się wokół premiery urzą-
dzenia. Natomiast sam miałem okazję użytkować go w domowych warun-
kach przez kilka dni, po prostu z niego korzystać, bawić się nim i już mogę 
powiedzieć coś o tym, czy warto rzeczywiście go kupić i czy spełnia on 
pokładane nadzieje.
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Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wymiary – to 
nie jest projektor pico, czyli mieszczący się 
w kieszeni – jest nieco większy od głośni-
ków Bluetooth, ale też mniejszy niż Sonos 
Move. To sprawia, że może niekoniecznie 
zabierzemy go w każdą podróż z plecakiem, 
ale zabranie go do samochodu na wyjazd, 
trzymanie go w kamperze czy zabieranie 
na działkę jak najbardziej wchodzi w grę. 
Oglądanie meczu w plenerze ze znajomymi? 
Zdecydowanie tak. Gabaryty są naprawdę 
mobilne i design urządzenia też z tą mobil-
nością współgra. Bardzo fajna jest nóżka 
ułatwiająca rozsądne ulokowanie projek-
tora i rzucanie obrazu na sufit czy na ścianę. 
Trochę szkoda, że Samsung nie przewidział 
miejsca na pilota albo chociaż nie zrobiono 
go na magnes w stylu przyczepiania pencila 
do iPada. Generalnie pilot jest taki, jak w tele-
wizorach Samsunga – co jest plusem, ale też 
trzeba pamiętać o jego zabraniu, chyba że 
przyzwyczaimy się do obsługi z telefonu.

Projektor wymaga od nas zasilania ze złą-
cza USB-C, zewnętrzny akumulator możemy 
dokupić, możemy też korzystać z power-
banku. Sygnał wideo z zewnętrznego źródła 
można dostarczyć za pomocą microHDMI. 
Mankamentem jest brak przesyłania obrazu 
po USB-C, co byłoby ułatwieniem, cho-
ciażby w przypadku podłączenia MacBooka 
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czy przewodowego połączenia smartfonów 
z Androidem albo iPada. Natomiast głównym 
źródłem sygnału i tak ma być najnowsza 
odsłona platformy Tizen, bogata w najpo-
pularniejsze serwisy VOD czy streaming gier 
z chmury. A także standardy bezprzewodo-
wego przesyłania obrazu z urządzeń z Andro-
idem i iOS za sprawą AirPlay.

The Freestyle nie jest jasny, oferuje raptem 
rozdzielczość Full HD, ale pozwala cieszyć 
się nawet 100-calowym obrazem. Bez szcze-
gółowej korekcji kątów, ustawiania ostrości, 
kosztownego ekranu. Kawałek ściany, zasi-
lanie, Wi-Fi i już za chwilę mamy Netfliksa 
w pokoju dziecka czy w sypialni. Nie mogę 
doczekać się wiosny i okazji, aby przetesto-
wać, jak sprawdza się wieczorami na dworze. 
To sprzęt, który łatwo przenieść z pokoju do 
pokoju. Zabrać ze sobą. Wyobrażam go sobie 
jako główny wyświetlacz dla studentów, filmo-
żerców-nomadów, osób, które potrafią co pół 
roku zmieniać kontynent, a wciąż lubią oglą-
dać filmy na dużym ekranie. The Freestyle 
jako taki sprzęt jest świetny, jest też świetny 
zamiast drugiego telewizora w domu. Auto-
matyczna kalibracja ostrości i położenia, pro-
stota obsługi rodem z telewizorów Samsung 
– to wszystko przemawia za tym sprzętem.

W projektorze Samsunga na uwagę zasługuje 
dźwięk, który jest naprawdę przyjemny, czysty 
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i w większości sytuacji wystarczający. Bonusem jest też kilka opcji dodatko-
wego wyświetlania elementów, czyli poszerzenie wizji Ambient znanej z tele-
wizorów koreańskiego producenta. Możemy „emitować” okno z atrakcyjnym 
widokiem lub inne piękne widoczki na wielkim ekranie. Możemy też stwo-
rzyć tła typu niebo pełne gwiazd. To poszerzenie sposobów na wykorzysty-
wanie tego urządzenia w mniej szablonowy sposób.

Dla mnie nowy produkt Samsunga jest fenomenalnym gadżetem, zmienia-
jącym całą kategorię produktową. To sprzęt, który, właśnie podobnie jak 
pierwszy iPhone, jest pełny kompromisów, a jednocześnie tak wspaniale 
przemyślany, że chce się go posiadać. Kiepska rozdzielczość boli, jeszcze 
bardziej brakuje mu jasności, a kluczowym problemem jest bardzo wysoka 
cena. Jednak całościowo ten sprzęt się broni i już odniósł sukces. Trzymam 
kciuki, aby rzeczywiście cieszył się powodzeniem, doczekał się godnych 
konkurentów, a w kolejnych latach następców. To także kolejny dowód na 
to, że koncepcja lifestyle’owych wyświetlaczy Samsunga ma sens – prak-
tycznie każdy z projektów z tej serii jest cały czas rozwijany i znajduje miej-
sce w swojej niszy. Osobiście będę polował na promocję i jeśli nadarzy się 
okazja, to The Freestyle znajdzie się u mnie w domu na stałe.
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QD-OLED istnieje, zachwyca i będzie sprzedaży w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy i to w Polsce. To główny wniosek z prezentacji 
telewizorowych nowości Sony na 2022 rok. Telewizory Sony Bravia 
z roku na rok są coraz mocniejsze, a w portfolio na ten rok znajdą się 
zarówno sprawdzone hity, jak i potencjalne bestsellery. Japończycy 
stawiają na jakość, niezależnie od technologii.

QD-OLED po raz pierwszy. Telewizorowe nowości Sony 2022  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

QD-OLED po raz pierwszy. 
Telewizorowe nowości Sony 2022

TV 139



O telewizorach Sony na rok 2022 informowałem już w pierwszych dniach 
tego roku na łamach imagazine.pl. Wtedy mogłem być na wirtualnym 
międzynarodowym briefingu. Teraz wreszcie miałem okazję zobaczyć 
nowe telewizory na żywo, choć wciąż w wariantach przedprodukcyjnych. 
Na szczęście w kolejnych tygodniach nowości od Japończyków będą 
wprowadzane do sklepów i każdy będzie mógł przekonać się o tym, co 
przygotowało Sony i czy rzeczywiście warto wybrać tego producenta.

QD-OLED – przełom w technologii OLED
Monopol na matryce OLED został zerwany. Do LG Display dołącza 
Samsung Display i od początku wysoko zawiesza poprzeczkę. Zamiast 
WOLED, czyli białych organicznych diod, otrzymujmy QD-OLED. Mamy 
więc warstwę niebieskich diod organicznych (gdzie każda dioda odpo-
wiada za pojedynczy piksel), co jest istotą ekranów OLED i wszelkich 
innych samoemisyjnych, a nie tych, gdzie matryca jest jedynie „podświe-
tlana”; jest tu też warstwa kropek kwantowych. Technologia QD-OLED 
to wyższa jasność, zarówno w SDR, jak i HDR, od pozostałych ekranów 
OLED dostępnych na rynku, oraz pełniejsza paleta kolorów. Najbardziej 
widać to moim zdaniem na bieli.
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Sony A95K jest pierwszym telewizorem QD-OLED na świecie, choć 
już wiemy, że nie jedynym. Samsung oficjalnie zapowiedział sprzedaż 
modelu S95B. Sony A95K najpóźniej w czerwcu powinien znaleźć się na 
sklepowych półkach, między innymi w Sony Centre. Sytuacja na rynku 
walutowym jest rozchwiana, ale można spodziewać się, że zarówno 55-, 
jak i 65-calowy wariant będzie dostępny w cenie między 10 a 20 tys. zł. 
Wydaje się, że bliżej dolnej granicy, natomiast jak będzie ostatecznie, 
dowiemy się dopiero po finalnych wycenach Sony i dystrybutorów.

QD-OLED Sony A95K na żywo wygląda fantastycznie. W dodatku był 
porównywany do A90J, czyli zeszłorocznego flagowego modelu OLED 
Sony. Przepaść w jasności ekranu, detalach, nasyceniu kolorów jest nie-
samowita. Oczywiście to tylko materiały demo, na szczegółowe testy 
ode mnie oraz innych dziennikarzy z Polski i ze świata przyjdzie dopiero 
czas. Podobnie jak na opinie samych użytkowników. Jednak pierwsze 
wrażenie jest takie, że udało się zniwelować część bolączek technologii 
OLED – przede wszystkim równomierność kolorów, ich nasycenie oraz 
to, że biel nie jest sprana czy przyżółcona.

Przed QD-OLED wiele znaków zapytania, chociażby odnośnie do 
tego, jak będzie podatny na wypalania, jak się będzie zachowywał 
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w warunkach domowych w świetle słonecznym. No i jakie plany rozwo-
jowe ma Samsung Display na kolejne lata. Na ten moment QD-OLED to 
trzy wielkości matrycy – 34 cale dla moniotorów gamingowych (na start 
Dell i Samsung) oraz 55 i 65 cali dla telewizorów.

MiniLED teraz też u Sony
Te ograniczone wymiary telewizorów QD-OLED właściwie nadal kore-
spondują z wielkościami telewizorów OLED od LG Display. Tam też 
matryce 55 i 65 cali są najpopularniejsze i najtańsze. Choć w 2022 roku 
będziemy mieć też mniejsze telewizory, jak Sony A90K, czyli eksklu-
zywny OLED do kuchni, sypialni, pokoju kąpielowego lub jako moni-
tor graficzny/gamingowy o wymiarach 42 lub 48 cali. Są też ekrany 77 
i 83 cale, choć w przypadku oferty Sony 83-calowy telewizor to będzie 
zeszłoroczny A90J, który w ofercie pozostanie przynajmniej do końca 
tego roku. Natomiast w LG ma pojawić się jeszcze 98-calowy G2, którego 
cena jest jednak nieznana.

Chcesz mieć duży telewizor, kup LCD. Duży, dobry i rozsądnie wyceniony 
z pewnością będzie X90K, czyli następca kultowej serii XH90 i X90J. 
W tamtym roku 85-calowego wariantu nie było, ale dwa lata temu XH90 
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był wielkim hitem, na którym we Flight Simulator i w Legend of Zelda 
pogrywa Wojtek. Teraz nowy wariant ma być przede wszystkim jeszcze 
jaśniejszy, a to doskonała informacja, jeśli chodzi o doświadczenia pły-
nące z HDR.

Natomiast X95K i Z9K to telewizor Sony z podświetlaniem MiniLED. Będą 
to naprawdę zaawansowane telewizory LCD 4K i 8K. Na razie trudno 
cokolwiek o nich powiedzieć, ale zapowiadają się jako jasne, potężne 
ekrany z dobrym odwzorowaniem kolorów, które będzie warto wybrać, 
szukając topowych telewizorów w rozmiarach 75 i 85 cali.

Sony chce walczyć o średnią półkę
Ta oferta premium od Sony jest czymś naturalnym i czymś, czego ocze-
kujemy od Sony. Natomiast oferta nieco tańszych telewizorów z oferty 
Sony przynajmniej dla mnie zawsze była produktem pobocznym, 
często mało atrakcyjnym, jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości. 
W tym roku ciekawą propozycją będzie X75K, czyli podstawowy model 
z procesorem Bravia Engine, poszerzoną paletą barw (Triluminos, czyli 
de facto również kropką kwantową), ale 60 Hz i w przeciwieństwie do 
pozostałych telewizorów Sony nie znajdziemy tam Google TV, a Android 
TV. Pytanie, czy ten telewizor będzie produkowany przez Sony, czy też 
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wyłącznie na zlecenie tej firmy. Natomiast tu wciąż należy traktować 
ten telewizor jako uzupełnienie portfolio, podobnie jak X80K i X85K. 
Takie produkty muszą być w ofercie, muszą być także w miarę atrakcyjne 
i dobre jakościowo, inaczej firmy kończą jak inny japoński producent.

Natomiast bardzo ciekawym modelem jest A75K, czyli tańszy OLED 
w ofercie – telewizor z 120 Hz matrycą, Google TV, HDMI 2.1 i nawet Sur-
face Audio, czyli grającym ekranem. Nie ma jednak subwooferów, jak 
model A80K. Będzie więc jednym z tańszych telewizorów OLED w port-
folio Sony. Takim, który powinien konkurować z produktami LG i Philipsa.

Tegoroczne portfolio Sony jest szerokie – oczywiście wartym uwagi jest 
A95K, czyli QD-OLED. Jedyny taki telewizor na świecie na ten moment. 
Osobiście uważam, że zakupowo ekrany X90K, X95K oraz A75K będą bar-
dzo interesujące, a topową jakość w dużych przekątnych powinien dostar-
czyć Z9K. Teraz pozostaje jedynie czekać na sklepowy debiut oraz ceny.
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Mustang jaki jest, każdy widzi – nawet nie będąc miłośnikiem 
motoryzacji, trudno nie kojarzyć charakterystycznej linii tego 
auta. Najnowsza wersja, czyli Mach-E, nie zastępuje modelu 
spalinowego, ale stanowi niezwykle nowoczesną i świetnie 
zaprojektowaną alternatywę.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Autorzy zdjęć: 
Rafał Nebelski (str. 145, 156), 

Wojtek Pietrusiewicz 
(pozostałe)

Ford Mustang Mach-E GT – nieposkromiony  |  Paweł Hać

Ford Mustang Mach-E GT      
– nieposkromiony

MOBILNOŚĆ 145

https://twitter.com/pawelhac
https://twitter.com/pawelhac


Gdy pierwszy raz zobaczyłem nowego, elektrycznego Mustanga, byłem 
mocno zaskoczony. Niskie, dwudrzwiowe sportowe auto przekształcono 
w SUV-a, który, choć wciąż mocno przypomina pierwowzór, wydaje się 
zdecydowanie bardziej… rozsądny. A to do Mustanga niepodobne. Ma 
czworo drzwi i dużo miejsca z tyłu, spory bagażnik i przeszklony dach 
– zbliżył się w ten sposób do aut rodzinnych, może nie z segmentu D 
(bo jednak bagażnik aż tak pojemny nie jest), ale może konkurować pod 
względem pojemności nawet z Mazdą CX-5 czy Audi Q5 (aczkolwiek oba 
te auta oferują więcej miejsca na bagaże). Czy to źle? Zdecydowanie nie, 
bo Ford nie zapomniał przy tym o korzeniach modelu i Mach-E, zwłaszcza 
w testowanej przeze mnie wersji GT, czyni nawet krótką trasę ekscytującą. 
Tak, system audio imituje dźwięk silnika V8 i turbosprężarki, ale oprócz 
nich to auto niczego nie udaje. Jest bardzo dynamiczne, wręcz gwałtowne, 
ale jednocześnie oferuje wysoki komfort podróży, a nowy system multi-
medialny, wyświetlany na gigantycznym środkowym ekranie, zadziwiająco 
dobrze sprawdza się nawet wtedy, gdy podczas jazdy chcemy zmienić 
ustawienia klimatyzacji.

Spodziewałem się, że to auto będzie rzucało się w oczy. Dostałem je nie 
dość, że w wersji GT, to na dodatek z pomarańczowym lakierem, który sku-
tecznie ściąga na siebie uwagę. GT ma kilka elementów, które wyróżniają 
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je na tle innych wersji. Przednia maskownica 
jest niemal czarna, a nie w kolorze nadwo-
zia, przez co przód bardziej przypomina ten 
w autach spalinowych. Zderzak ma też wyraź-
niejsze kształty, podobnie sprawa wygląda 
z tyłu. Auto ma masywną bryłę, długi przód 
i mocne przetłoczenia na masce i po bokach, 
na drzwiach. Wrażenie mocno opadającej 
linii dachu wzmocniono dwukolorowym 
malowaniem, tył nie jest przesadnie niski, 
więc nad głową mamy dużo miejsca. Tył to 
najlepsze, co Mach-E ma do zaprezentowania, 
lampy wyglądają nieprzeciętnie i, ponownie, 
od razu wiadomo, że to Mustang. Felgi rów-
nież są świetne: wielkie, 20-calowe obręcze 
doskonale pasują do tego niemałego przecież 
samochodu. Przy ponad 4,7 m długości, nie-
mal 1,9 m szerokości i 1,6 m wysokości zajmu-
jemy już na drodze sporo miejsca (a wrażenie 
to potęgowane jest dobrze widoczną z pozy-
cji kierowcy maską).

Wewnątrz Mach-E zaskoczył mnie przede 
wszystkim nowoczesnością i jakością materia-
łów. Na desce rozdzielczej króluje olbrzymi, 
15,5-calowy ekran z pokrętłem głośności 
na dole – służy on zarówno do obsługi kli-
matyzacji, nawigacji czy systemu audio, jak 
i do konfigurowania auta. Trochę szkoda, że 
niektóre funkcje schowano w menu dość 
głęboko, niemniej te, do których sięgamy 
często, jak na przykład zmiana trybu jazdy, 
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dostępne są po dwóch dotknięciach ekranu i to w każdym miejscu inter-
fejsu. Wspierany jest zarówno CarPlay (bezprzewodowo), jak i Android Auto, 
a obszar wyświetlania można powiększyć kosztem pozostałych elementów 
pokazywanych w tym samym czasie na ekranie. Sync (czyli system produ-
centa) też został sensownie zaprojektowany, interfejs jest duży i czytelny, 
bez problemu korzystałem podczas jazdy nawet z ustawień klimatyzacji. 
Nieźle sprawdza się nawigacja, mapy są aktualne, a trasa wytyczana jest 
rozsądnie. Brakuje jednak informacji o ruchu. Tak wielka przestrzeń aż prosi 
się o opcję rysowania po niej i faktycznie jest taka opcja, jednak można 
z niej korzystać wyłącznie na postoju. Całkowitym przeciwieństwem środ-
kowego ekranu jest ten umieszczony za kierownicą. Ma przekątną około 
10 cali, ale jest niski i szeroki, przez co wydaje się naprawdę mały. Widać 
na nim jednak sporo, choć szkoda, że poziom naładowania baterii nie jest 
mocniej wyeksponowany. Rozumiem jednak, że w tym aucie nie jest to aż 
tak istotne, bo zasięg jest naprawdę duży. Ekran nie ma osłony przeciwsło-
necznej, co prawda nie zdarzyło się, by świecące na niego słońce czyniło 
go nieczytelnym, ale nie miałem szczęścia do pogody i w bardzo słoneczny 
dzień takie ryzyko istnieje – doświadczyłem tego choćby w elektrycznym 
Mini, w którym również zrezygnowano z tego elementu. Podobieństwa do 
Mini na tym się nie kończą. Dach wysunięty jest dość mocno do przodu 

MOBILNOŚĆ 148



względem fotela kierowcy, przez co zasłaniał mi często sygnalizator, gdy 
stałem pierwszy przed skrzyżowaniem.

Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, o ile tylko nie jesteśmy 
przesadnie masywni. Fotele są dość wąskie i nie mają regulacji bocznej, 
a regulacja odcinka lędźwiowego ogranicza się tylko do ruchu w poziomie. 
Siedzisko jest krótkie i nie da się go wydłużyć wysuwaną poduszką podu-
dową. Nie ma też żadnej regulacji zagłówka. Mnie ten fotel bardzo odpo-
wiadał, ale mam 178 cm wzrostu, po prostu w niego trafiłem. Spodobała mi 
się też jego twardość, daleko mu do miękkiego, niemniej nie męczy nawet 
przy długiej jeździe. W wersji, którą testowałem, siedzenia wykończono 
ekologiczną skórą i alcantarą (nie ma opcji ze skórą naturalną), to bardzo 
udane i ładne połączenie. Fotel może odsuwać się automatycznie maksy-
malnie do tyłu, gdy wyłączymy auto, by ułatwić wysiadanie. Przesuwa się 
szybko, więc dodatek ten jest całkiem przydatny (o ile tylko z tyłu nikt nie 

Sync (czyli system producenta) też został sensownie zaprojek-

towany, interfejs jest duży i czytelny, bez problemu korzystałem 

podczas jazdy nawet z ustawień klimatyzacji.
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siedzi lub nie mamy tam fotelika dla dzieci). Równie dobrze wygląda też 
czarna podsufitka oraz przeszklony dach, niestety bez żadnej rolety. Jest 
mocno przyciemniony, podobnie jak tylne szyby, więc nie spodziewam się, 
że często będzie trzeba go zasłaniać. Nie tylko z przodu, ale i z tyłu pasaże-
rowie mają dużo miejsca i to zarówno na nogi, jak i nad głową. Z powodze-
niem mogą tam podróżować wysokie osoby, ponadto każde miejsce ma 
własny zagłówek, na środku można też oczywiście rozłożyć podłokietnik. 
Podłoga z tyłu jest całkowicie płaska, co dodatkowo poprawia komfort 
osoby siedzącej na środku – to jedyna zaleta tego miejsca, wszak kanapa 
jest mocno wyprofilowana i siedzisko piątego pasażera nie należy do 
wygodnych. Na bocznych miejscach z tyłu są mocowania ISOFIX, nie są 
jednak łatwo dostępne, schowano je za wycięciami w tapicerce. Wszędzie 
w aucie mamy nadspodziewanie dużo miejsca do przechowywania: oprócz 
sporych schowków w drzwiach i schowka przed pasażerem z przodu do 
dyspozycji jest też ogromny, zamykany schowek pod podłokietnikiem, 
dwa uchwyty na kubki w tunelu środkowym oraz dwie półki pod ekranem: 
obie bardzo szerokie, a w górnej dodatkowo zainstalowano ładowarkę 
indukcyjną. Okazała się bezużyteczna, bo pole, w którym ładuje telefon, 
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jest niewielkie, ponadto ten przesuwa się 
podczas jazdy (i nie trzeba nawet gwałtow-
nie przyspieszać), przez co sensowniejsze 
jest używanie kabla. Zarówno z przodu, jak 
i z tyłu, mamy porty USB-A oraz USB-C. Wszę-
dzie natomiast nie szczędzono na jakości 
materiałów, nawet na dole drzwi plastiki są 
porządne, miękkie i odporne na zarysowania. 
Niewątpliwą zaletą jest też brak fortepiano-
wej czerni.

Niektóre auta elektryczne są tak nowator-
skie wewnątrz, że aż tracą na intuicyjności. 
W przypadku Mach-E tylko początkowo 
przeżywamy drobny szok, bo auto nie ma 
klamek (otwiera się je przyciskiem, po wci-
śnięciu którego odskakują na kilka centy-
metrów). Na drzwiach kierowcy wyświetla 
się też klawiatura, bo do środka można 
dostać się za pomocą kodu. Później już brak 
podobnego dysonansu – samochód urucha-
miamy przyciskiem, wybieramy pokrętłem 
tryb jazdy i ruszamy. Lusterka są tradycyjne, 
duże i zapewniają świetną widoczność. Bar-
dzo dużo widać też przez tylną szybę – to 
zupełne przeciwieństwo testowanego przeze 
mnie ostatnio Volvo C40. Nieźle sprawdza 
się system kamer 360, choć ich zasięg jest 
ograniczony. Umiejscowienie tylnej tuż nad 
rejestracją czyni ją niezwykle podatną na 
zabrudzenia, niestety nie chowa się pod-
czas jazdy. Auto ma świetne przednie lampy, 
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zapewniające bardzo dobrą widoczność i automatycznie dostosowujące się 
do warunków na drodze. Nie zabrakło adaptacyjnego tempomatu, działają-
cego wzorowo (auto przyspiesza całkiem dynamicznie i trzyma odpowiedni 
dystans od samochodu przed nami). Są też inne systemy, jak automatyczne 
hamowanie czy wykrywanie ruchu poprzecznego z tyłu. Mach-E wyposa-
żono w opcję automatycznego parkowania równolegle i prostopadle, która, 
podobnie jak w innych Fordach, działa dobrze (i podobnie jak w swoim 
Mondeo, włączyłem ją raz, w celu sprawdzenia). Jeśli już jesteśmy przy 
podobieństwach, to mimo bycia Mustangiem, Mach-E ma też kilka elemen-
tów dosłownie wyjętych z Mondeo właśnie: pokrętło zmiany trybu jazdy 
czy kluczyk wyglądają identycznie, tak samo brzmi też sygnał ostrzegaw-
czy zamykania bagażnika czy dźwięk zaciąganego hamulca postojowego. 
Ot, drobiazgi, na które mało kto zwróci uwagę.

Wspominałem już, że Mach-E jest naprawdę dużym samochodem. W parze 
z tym idzie też całkiem spora ładowność. Bagażnik z tyłu ma 519 l pojem-
ności, ale liczonych aż do dachu, realnie jest to zdecydowanie mniej, choć 
wciąż w środku zmieszczą się przynajmniej dwie duże walizki. Podłogę 
bagażnika można obniżyć, o ile nie przewozimy pod nią niczego (a to 
idealne miejsce na kabel do ładowania). Górna osłona bagażnika jest 
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elastyczna i cienka, a w przypadku zbyt mocnego napakowania go wyska-
kuje z mocowań przy zamykaniu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia jej. 
Przestrzeń bagażową można zwiększyć, składając tylną kanapę (dzieloną 
w proporcjach 40:60). Otwieranie bagażnika nie należy do wygodnych, 
przycisk, który na to pozwala, zlokalizowano nad rejestracją, ale trudno go 
znaleźć, a wykrywanie ruchu nogi pod zderzakiem działa z mniej więcej 
50-procentową skutecznością. Niespodzianka czeka natomiast pod maską, 
gdzie umieszczono drugi, znacznie mniejszy bagażnik. Ma 81 l pojemno-
ści, ale jest bardzo foremny, dzięki czemu bez trudu zmieści kilka toreb 
z zakupami. Jest też podświetlany, a ponadto wewnątrz ma przycisk do 
otwierania go (gdybyśmy przypadkiem kogoś tam zamknęli). Dostęp do 
tego schowka nie jest może najwygodniejszy, odblokowujemy go dźwignią 
przy drzwiach kierowcy lub z pilota, a maskę musimy podnieść sami, ale ta 
dodatkowa przestrzeń bardzo się przydaje.

Miałem przyjemność jeździć najmocniejszą wersją Mach-E, czyli GT. Wystę-
puje ona z napędem AWD o mocy 487 KM i momencie obrotowym 860 
Nm. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,4 s (producent chwali się 
wynikiem 3,7 s, ale dotyczy to startu lotnego, a nie zatrzymanego. Samo-
chód rozpędza się do maksymalnej prędkości 200 km/h. Akumulator 
ma pojemność 98 kWh, co teoretycznie daje do 490 km zasięgu, ale przy 
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jeździe w temperaturze 0–5°C, z włączonym ogrzewaniem (w tym dodat-
kową nagrzewnicą), w trybie Untamed (oferującym najbardziej dynamiczną 
jazdę), zasięg ten wynosi około 330 km. To i tak bardzo dobry wynik, bo 
nawet jak nie starałem się jeździć oszczędnie, łagodnie przyspieszając 
i utrzymując możliwie stałą prędkość, to jednak dynamiczne ruszanie ze 
świateł czy błyskawiczne rozpędzanie go na ekspresówce dawało po pro-
stu dużo satysfakcji. Samochód nie zachęca zresztą do oszczędnej jazdy, 
oferuje 1-pedal driving, ale rekuperacja jest tak słaba, że bardzo często 
trzeba i tak korzystać z hamulca. Wspomniany wynik dotyczy pokonywa-
nia dystansu w około 60% w terenie zabudowanym, natomiast pozostały 
przebyłem na drogach ekspresowych i autostradach. Przy jeździe z pręd-
kością 140 km/h zużycie energii wynosiło około 31 kWh/100 km, podczas 
gdy średnio przy jeździe po Warszawie (a więc głównie z prędkością do 
50 km/h i okazjonalnej jeździe po drodze ekspresowej) oscylowało wokół 
22–24 kWh/100 km. Podobnie jak inne auta elektryczne, tak i Mach-E jest 
znacznie oszczędniejszy w mieście. Do ładowania wykorzystywane jest złą-
cze CCS, a maksymalnie obsługiwane są ładowarki o mocy 150 kW. Według 
producenta można taką naładować auto od 10 do 80% w 45 minut, niestety 
nie miałem okazji ładować samochodu na tak szybkiej stacji.
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Ford postarał się, by jeszcze przed zajęciem miejsca za kierownicą Mach-
-E wzbudzał emocje. Gdy zbliżamy się do auta, rozświetla przednie lampy, 
a przed drzwiami wyświetla na ziemi logo Mustanga. Brzmi trochę efek-
ciarsko, ale mimowolnie wywołuje uśmiech na twarzy. Drzwi otwieramy 
przyciskiem, a następnie pociągamy za niewielki uchwyt. Gdy włączamy 
samochód, fotel podsuwa się do kierownicy tak, jak go ustawiliśmy, a na 
środkowym ekranie po chwili pojawia się bezprzewodowo obraz z CarPlay 
(jeśli z niego korzystamy). Choć może poruszać się bezgłośnie, to w trybie 
Untamed imituje pomruk V8, który brzmi bardzo dobrze – jest niezbyt gło-
śny, absolutnie nie przeszkadza, poza tym można go wyłączyć. Za dźwięk 
wewnątrz odpowiada audio Bang & Olufsen, a głośniki umieszczono nie 
tylko w drzwiach, ale też na całej szerokości deski rozdzielczej i zamasko-
wano tak, by przypominały soundbar. Brzmienie jest bardzo czyste, nie ma 
przesadnie wyeksponowanego basu, przestrzeń też jest dobra, choć jeździ-
łem autami, które lepiej sobie z nią radziły. To jednak przestaje być istotne, 
gdy wyjedziemy na drogę i znajdziemy na niej trochę przestrzeni. To, jak 
pewnie, a jednocześnie dynamicznie zachowuje się Mach-E, przekroczyło 
moje oczekiwania. Owszem, reakcja nawet na muśnięcie pedału gazu jest 
błyskawiczna, jednak ani przez chwilę nie czułem się za kierownicą nie-
pewnie, niezależnie od tego, czy gwałtownie przyspieszyłem na mokrej 
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nawierzchni, czy też wchodząc w zakręt trochę szybciej, niż zrobiłbym to 
innym samochodem.

Choć do codziennej jazdy auto z ponad dwukrotnie słabszym silnikiem 
w zupełności mi (oraz pewnie wielu innym osobom) wystarcza, tu czu-
łem, że każdy z 487 koni mechanicznych, jakie ma ten samochód, jest 
niezbędny. Przyjemność z jazdy Mach-E bierze się nie tylko z jego nowo-
czesności, ale i z ogromnej mocy, jaką oferuje. Ponadto Mustang po raz 
pierwszy zrobił się… praktyczny. Dwie pary drzwi i sporo miejsca na bagaż 
czynią z niego auto dużo bardziej wszechstronne, ale nie ujmują nic z jego 
sportowego charakteru. Początkowo uznałem, że pomarańczowy lakier to 
już przesada, w końcu i tak samochód wyróżnia się na drodze. Oddając go, 
doszedłem jednak do wniosku, że to idealny kolor – to w końcu Mustang, 
on nie tylko może, ale i musi rzucać się w oczy.

Ford Mustang   
Mach-E GT 

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

 Plusy:
• piękne nadwozie
• bardzo nowoczesne i przestronne 

wnętrze
• wydajny akumulator
• bardzo dynamiczny napęd

 Minusy:
• kiepskie 1-pedal driving
• ograniczony zakres regulacji foteli

Cena:  Cena: wersja RWD: od 216 
120 PLN wersja AWD: od 249 560 
PLN wersja GT: od 335 000 PLN
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GTS. Gran Turismo Sport. The trzy litery sięgają 1964 roku w historii 
Porsche, chociaż dzisiaj ich znaczenie uległo zmianie. Początkowo 
oznaczały dodatkową dozę komfortu dla najbardziej sportowych 
samochodów, ale dzisiaj określają dodatki czyniące jazdę bardziej 
sportową. Te dodatki przeważnie oznaczają, że wszystko, od kierownicy 
do zawieszenia, zostało zmodyfikowane, a Porsche jest mistrzem 
w tego typu operacjach i Macan GTS jest tego najlepszym przykładem.

Porsche Macan GTSWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche Macan GTS  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Pod maską umieszczono widlastą 6-tkę 
biturbo, generującą 440 KM i 550 Nm. 
Osiąga 272 km/h i przyspiesza do 100 
km/h w 4,3 s z pakietem Sport Chrono. 
200 km/h pojawia się już po 16,9 s, a na 
przejechanie ćwierci mili wystarcza 12,9 s. 
Testowany model ubrano w przepiękny 
szary Crayon i pakiet wykończenia 
wnętrza GTS w czerwieni Carmine, co 
oznacza sumę 31 829 PLN w kolumnie 
wyposażenia dodatkowego. Kolejne 24 
424 PLN to system nagłośnienia od Bur-
mester, dzięki czemu kwota 1 530 PLN za 
CarPlay wydaje się całkowicie niezauwa-
żalna. To tylko kilka pozycji z długiej listy 
opcji wycenionej na 152 897 PLN, która 
podnosi cenę bazowego auta z 426 tys. 
PLN do blisko 580 tys. A wiecie, co jest 
najgorsze? Żadna z tych pozycji, może 
poza systemem Burmester (bo rzadko 
słucham muzyki w aucie), nie wydaje się 
nie na miejscu.
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Macan GTS na pierwszy rzut oka to lekko 
usportowiona wersja zwykłego Macana, ale 
trzeba skupić się na detalach, aby dostrzec 
wpływ całości na wrażenia z jazdy tym 
samochodem. Na szczególną uwagę zasłu-
guje PASM (Porsche Active Suspension 
Management, czyli pneumatyczne zawie-
szenie, które osobno kontroluje każde koło 
w aucie), które zostało specjalnie zestro-
jone dla tego modelu – ma zwiększoną 
sztywność o 10% na przedniej osi i o 15% 
na tylnej. Nie dość, że jest o 1 cm niższy niż 
inne modele, to ma trzy nastawy wysokości 
– bardzo niskie, niskie i offroad.

Interfejs użytkownika Macana przeszedł 
małą rewolucję przy okazji ostatniego face-
liftu i wraz z nim przyłożono skalpel do 
większości fizycznych przycisków w kabinie, 
które zastąpiono dotykowymi z haptyką, 
potwierdzającą, że rzeczywiście wciskamy 
coś, a nie tylko pocieramy płaską dotykową 
powierzchnię. O ile doceniam estetykę tego 
nowego rozwiązania, to jednak nadal pre-
feruję tradycyjne rozwiązanie tej zagadki 
– fizyczny przycisk można wymacać bez 
odwracania wzroku od drogi.

Cały system multimedialny oraz interfejs 
konfigurujący parametry jazdy uważam 
za dobrze przemyślany, jest stosunkowo 
przejrzysty, nie ma konieczności sięgania 
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po instrukcję. Ikony są czytelne, ekran ma wysoką rozdzielczość, a ani-
macje są płynne. W całość wpasowuje się CarPlay, który łączy się bez-
przewodowo z naszym telefonem i działa tak, jak się tego spodziewamy. 
Jedyne, czego nie rozumiem, to dlaczego nie możemy odczytać SMS-ów 
na ekranie. Tak, wiem, to niebezpieczne w ruchu. Ale nasze smartfony 
mają takie magiczne czujniki, dzięki którym mogą natychmiast i bardzo 
precyzyjnie określić, czy pojazd stoi, czy się toczy, więc jeśli czekamy już 
trzeci cykl na światłach na skrzyżowaniu, ponieważ celowo wjechał na 
nie autobus ZTM czy innego MPK, bez możliwości zjechania, ponieważ 
zobaczył nadjeżdżającą kolumnę BOR i stwierdził, że jego pasażerowie 
jednak mają pierwszeństwo (brawa dla tego Pana!) nad osobą służącą 
naszemu społeczeństwu (tzw. VIP), to może jednak podgląd SMS-ów 
miałby sens, szczególnie że najczęściej są w języku nadal nieobsługiwa-
nym przez Siri.

Nadal nie do końca rozumiem, dlaczego jesteśmy w miejscu, gdzie 
większość ludzi bardziej ceni sobie SUV-y, które mają mniej miej-
sca w środku niż podobnej klasy kombi, które się gorzej prowadzą 
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w zakrętach ze względu na wyższy 
środek ciężkości i które są cięższe oraz 
mniej aerodynamiczne, co wpływa na 
zwiększone zużycie paliwa. Ale skoro 
już tu jesteśmy, to Macan GTS jest jak 
Carlsberg – stworzyli prawdopodobnie 
najlepszego SUV-a w tej klasie, dla kie-
rowców ceniących sobie właściwości 
jezdne oraz odgłosy dobywające się 
spod maski i tylnego zderzaka. A wra-
cając do tego Burmestera… nie jest też 
potrzebny, dlatego że poziom głośno-
ści symfonii regulujemy lewą nogą za 
pomocą pedału gazu.

Podsumowując zatem… GTS, najciekaw-
szy model z całej gamy, gadający wydech, 
Siri nie umie po polsku, a kierowca auto-
busu został bohaterem w swoim domu.
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Wzrasta popularność rowerów ze wspomaganiem elektrycznym; także 
na polskich ulicach pojawia się coraz więcej e-rowerów. Prawie każdy 
większy producent oferuje takie modele, dostępne są również zestawy do 
przerobienia tradycyjnych jednośladów. Wybór nie jest łatwy. Zanim jednak 
zdecydujemy się na rower z „dopingiem”, powinniśmy sobie odpowiedzieć 
na kilka pytań. Część z nich odnosi się zresztą też do wyboru tradycyjnego 
roweru, bez wspomagania elektrycznego

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Rower ze wspomaganiem elektrycznym  |  Napoleon Bryl

Rower ze wspomaganiem 
elektrycznym
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1. Po jakim terenie będziemy jeździć?
Mamy w okolicy płasko, pagórkowato, a może górzyście? Dlaczego to jest 
istotne? Wspomaganie elektryczne w rowerze ma nam w optymalny spo-
sób pomóc; zmniejszyć wysiłek podczas jazdy. Inne będzie wymagane 
w mieście położonym na płaskim terenie, a inne tam, gdzie mamy większe 
różnice w wysokości pomiędzy miejscami, do których będziemy jeździć. 

W rowerach można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wspomagania. 

A. Silnik w przednim kole – często spotykane w rowerach np. „kurierskich”, 
tych pomagających dostarczać zamówienia z restauracji lub w zesta-
wach do konwersji tradycyjnego roweru na elektryczny. 

B. Silniki w tylnym kole – bardzo często spotykane w tańszych rowerach 
elektrycznych – składakach, rowerach miejskich.

C. Silnik centralny – stosowany w droższych konstrukcjach, od rowerów 
miejskich, przez trekkingowe, do MTB.

Rozwiązanie A sprawdzi się w płaskim terenie, pomoże trochę przy pod-
jeździe pod lekką górkę, wjeździe na wiadukt i na tym koniec. Wymaga 

Silnik centralny 
Bosch Active
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wprawy w prowadzeniu roweru – mamy ciężki silnik w piaście przed-
niego koła, co znacznie zmienia jego sterowność. Taki silnik zawsze będzie 
reagował z opóźnieniem na ruch pedałami, więc ruszać będziemy bardziej 
o własnych siłach, zanim silnik się włączy. Jest to najtańsze i najprostsze roz-
wiązanie dla rowerów elektrycznych. Gotowego roweru z takim napędem 
nie polecam, ale dla tych, którzy już mają zwykły rower i nie są pewni, czy 
wersja ze wspomaganiem będzie dla nich, to jeden z wielu zestawów do 
konwersji tradycyjnego roweru na e-rower będzie dobrym rozwiązaniem na 
start. Takie rozwiązanie prezentowałem w niedawnym numerze iMagazine.

Konstrukcja B, czyli silnik w tylnym kole, jest często spotykana w „budże-
towych” firmowych rowerach elektrycznych. Lepiej sobie radzi ze wznie-
sieniami niż silnik w przednim kole. Taki rower jest również łatwiejszy 
w prowadzaniu. Nadal jednak ma zaburzony środek ciężkości – ciężki sil-
nik z tyłu powoduje, że jazda wymaga lekkiej wprawy. Silnik jest bardziej 
responsywny niż w przypadku roweru z przednim wspomaganiem, jednak 
opóźnienie w reakcji będzie również odczuwalne. Jest to dobre rozwiązanie 
do rowerów miejskich, składaków, ewentualnie rowerów trekkingowych, 
które nie będą bardzo eksploatowane. Sprawdzi się dobrze w płaskim 
i lekko pagórkowatym terenie. Tam, gdzie przewyższenia są większe, pole-
cam rozwiązanie C. 

Silnik centralny Bosch Performance
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C, czyli silnik centralny, montowany w suporcie, tam, gdzie mamy korby 
z pedałami. Najlepsze rozwiązanie wśród rowerów ze wspomaganiem, bo 
silnik pomaga tam, gdzie przykładamy siłę, bo są najmniejsze straty energii, 
bo opóźnienie wspomagania przy ruszaniu jest praktycznie nieodczuwalne 
(jego wielkość zależy od klasy silnika). Niestety, jest to również rozwiązanie 
najdroższe. Stosowane przez producentów w wyższych modelach. Wymaga 
specjalnie zaprojektowanej ramy roweru (wspomaganie przednie i tylne 
nie wymaga zmian konstrukcyjnych w ramie, trzeba tylko znaleźć spo-
sób na zamontowanie baterii). Sprawdzi się w każdym terenie, po płaskim 
pojedziemy szybko i lekko, pagórków prawdopodobnie nie odczujemy, 
a w górzystym terenie będzie znacznym ułatwieniem podczas podjazdów. 
Silnik centralny stosowany jest w rowerach miejskich, trekkingowych, MTB, 

nawet w Gravelach i oczywiście w rowerach cargo. Nie 
spotkałem jedynie składaka z takim rozwiązaniem. 

Wybór rodzaju wspomagania jest istotny, żeby nasz 
nowy rower nie był rozczarowaniem. Decydując się na 
rower ze wspomaganiem w przednim kole, a mając 
wokół domu pagórkowate trasy bądź w planach 
wycieczki do lasu, możemy siebie sami skrzywdzić, 
gdyż okaże się, że wspomaganie za słabe i przednie 
ciężkie koło grzęźnie na nieutwardzonej drodze.

Skoro już wiemy, jaki rodzaj wspomagania będzie dla 
nas najlepszy, jedziemy dalej. 

2. Jakie odległości chcemy pokonywać na jednym 
ładowaniu baterii?
To kwestia zasięgu oraz tego, jak często i jak daleko będziemy jeździć. 
Wpływ na to ma przede wszystkim pojemność baterii. Standardowo spo-
tykamy baterie 400 Wh, 500 Wh i ostatnią nowość od Boscha – 750 Wh. 
Oczywiście, im większa pojemność, tym dalej zajedziemy, ale też bate-
ria trochę cięższa i dłużej się ładuje. W miejskim rowerze bez problemu 
wystarczy 400 Wh, przy spokojniej jeździe i płaskim terenie taka bateria 
powinna wystarczyć na przejechanie około 60 km. Chyba mało kto z nas 
przejeżdża takie odległości w ciągu dnia na rowerze po mieście. Mamy 
miejski rower z taką baterią w domu, przy obecnym trybie pracy (brak 

Wspomaganie elek-

tryczne w rowerze ma 

nam w optymalny sposób 

pomóc; zmniejszyć wysi-

łek podczas jazdy.
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codziennych dojazdów do biura): zakupy, dodatkowe zajęcia, wyjścia itp. 
ładujemy go dwa razy w tygodniu, chyba że planujemy większą wycieczkę 
w weekend, to wtedy przed wyjazdem doładowujemy do pełna.

Dla tych, co chcą pojechać w weekend trochę dalej, zalecam 500 Wh. 
Tutaj w zależności od terenu, stylu jazdy można nawet do 100 km zrobić 
na jednym ładowaniu. Dla najbardziej wymagających jest najnowszy sys-
tem Boscha – Smart, w którym są baterie do 750 Wh. Według producenta 
powinniśmy uzyskać nawet do 150 km zasięgu. Czekam niecierpliwie na 
możliwość testów roweru z taką baterią. Jest jeszcze jeden sposób wydłu-
żenia zasięgu – zamontowanie dwóch baterii. Niektórzy producenci, np. 
Bosch i Yamaha, oferują takie systemy, wtedy mamy po prostu zasięg razy 
dwa w porównaniu do pojedynczej baterii. 

Pamiętać należy, że nie tylko bateria i rodzaj silnika mają wpływ na zasięg. 
Składa się na niego wiele czynników. Np. rodzaj terenu, nawierzchni, 
warunki pogodowe, temperatura, wiatr, jak często się zatrzymujemy (np. na 
światłach), a nawet ciśnienie w oponach itd. Bosch udostępnia kalkulator 
zasięgu dla swoich systemów dla e-rowerów, gdzie możemy sobie wyliczyć 

Bateria mocowana na ramie
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średni zasięg w zależności od warunków pogodowych, drogowych, typu 
roweru, częstotliwości zatrzymywania itp. 

3. Czy to będzie rower na weekendowe 
wycieczki, czy może ma nam zastąpić częściowo 
samochód np. w dojazdach do pracy? 
Jeżeli rower ma nam zastąpić częściowo samochód, to skłaniałbym się do 
roweru typu miejskiego, tzw. holenderskiego. Na nim mamy wyprosto-
waną sylwetkę, siedzimy wyżej, widzimy więcej, nas też trochę lepiej widać. 
„Mieszczuchy” są standardowo wyposażone w bagażnik, pełne oświe-
tlenie, błotniki i, co bardzo ważne, pełną osłonę łańcucha. Nie chcemy 
przecież pobrudzić sobie spodni. Miejskie rowery mają zazwyczaj prze-
rzutkę w tylnej piaście, co rozwiązuje problemy z częstym serwisowaniem 
i regulacją; tzw. przerzutki planetarne są praktycznie bezobsługowe, 5–8 
biegów wystarczy bez problemu w mieście, a mając wspomaganie, to aż 
nadto. Ponieważ przerzutka zajmuje miejsce w tylnej piaście, to najczęściej 
„mieszczuchy” mają wspomaganie centralne.

Silnik GWA w tylnym kole z zew przerzutką
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Rowery typu holenderskiego nie są demonami prędkości, zaryzykuję 
stwierdzenie, że trochę zniechęcają do szybkiej jazdy, są jak stateczna 
limuzyna – wolniej, ale z gracją i elegancko. W wersji ze wspomaganiem 
sprawdzą się idealnie do codziennych dojazdów do pracy, a z sakwami 
na bagażniku pozwolą dowieźć zakupy. 

Jeżeli jednak preferujemy bardziej sportowy styl jazdy, to rozejrzyjmy 
się za rowerem trekkingowym lub modnym ostatnio tzw. fitness/urban. 
Mają one bardziej sportową geometrię, sylwetka jest bardziej pochy-
lona, będziemy mieli mniejsze pole widzenia. Jeździ się szybciej, będą 
bardziej zwrotne, ale też mniej stabilne, za to lepiej się sprawdzą na 
gorszej nawierzchni. Do większości modeli będziemy musieli dokupić 
błotniki i bagażnik, oświetlanie zazwyczaj jest zintegrowane z silnikiem. 
Trekkingi będą wyposażone w tradycyjną przerzutkę zewnętrzną, może 
w częściową osłonę łańcucha. Taki rodzaj napędu będzie wymagał więcej 
uwagi. Fitness/urban zazwyczaj są wyposażone tak jak miejskie holendry 
w przerzutkę planetarną, ale nie są pozbawione wszystkich dodatków 
typu błotniki, osłona łańcuch bagażnik itp. Droższe modele zamiast łań-
cucha mają pasek, jest to świetne rozwiązanie, nie wymaga smarowania 
i ma dłuższą żywotność, ale znacznie podbija cenę roweru. 

 Silnik w przednim kole
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Trekking, fitness/urban sprawdzą się w mieście jako transportowe rowery, 
o ile je trochę doposażymy. Nie będą tak wygodne jak typowo miejskie, 
za to będą lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy jeździć na weekendowe 
wypady poza miasto lub mamy trasy z nieutwardzaną nawierzchnią. 
Duża część rowerzystów preferuje takie konstrukcje ze względu na ich 
uniwersalność. 

Na koniec eMTB. Rowery górskie ze wspomaganiem. Nazwa i przeznacze-
nie mówią same za siebie. Rowery sportowo-rekreacyjne, jeżeli chcemy 
poszaleć po pagórkowatym lesie, wjechać wyżej, wjechać szybciej – są 
idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj są to konstrukcje typu Full, czyli 
z pełną amortyzacją, bez dodatków typu błotniki, bagażnik itp. Umówmy 
się – bagażnik na rowerze MTB wygląda dziwnie. Nie sprawdzą się w mie-
ście jako rowery transportowe, chociażby przez ten brak bagażnika. 
Pełna amortyzacja nie jest wygodna na równej drodze, pochłania część 
energii, którą przeznaczamy na pedałowanie (chyba że mamy amortyza-
tory z blokadą). eMTB mają silnki centralne, zazwyczaj w mocniejszych 
wersjach, co pozwala pokonać strome podjazdy, ale zużywa więcej ener-
gii, więc zasięg jest mniejszy. 

Jeżeli lubimy jeździć po górach, chcemy wjechać wyżej, a np. względy zdro-
wotne nam nie pozwalają, to eMTB będzie idealnym kompanem weeken-
dowych wypraw. 

4. Ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na e-rower?
Niestety e-rowery nie należą do najtańszych. Pandemia COVID-19 wpłynęła 
niekorzystnie na rynek dostaw części rowerowych, równocześnie zwiększył 
się popyt, co automatycznie spowodowało wzrost cen. Obecna sytuacja 
dodała do tego wzrost cen paliwa i jeszcze większy popyt z tym związany 
i niestety kolejne podwyżki cen. Więc wahania na rynku są duże.

Rowery typu holenderskiego nie są demonami prędkości, zary-

zykuję stwierdzenie, że trochę zniechęcają do szybkiej jazdy, są 

jak stateczna limuzyna – wolniej, ale z gracją i elegancko.
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Najtańsze nowe e-rowery to jest koszt około 3500–4000 zł, to zazwyczaj 
te z prostym napędem w przednim kole. Tutaj doradzam czujność i np. 
sprawdzenie dostępności części zamiennych, przede wszystkim baterii. Od 
około 4000 zł zaczynają się rowery z napędem w tylnym kole. Do kwoty 
około 6500 zł silniki montowane w rowerach będą „noname”, sygnowane 
przez producenta roweru lub sieć marketów sportowych, która sprzedaje 
rowery pod własną marką. Nadal najczęściej będą to silniki w tylnym kole. 
Dopiero w okolicach 8000–10 000 zł będą to rowery z silnikami central-
nymi. Dopiero w rowerach powyżej 10 000 zł znajdziemy silniki uznanych 
marek jak Shimano, Yamaha, Bosch. Dalej wysokość ceny zależy od klasy 
silnika, osprzętu dodatkowego, marki producenta roweru. Tak jak z samo-
chodami – nie ma chyba górnej granicy.

Ze względu na zwiększony popyt i wartość e-rowerów niestety są one czę-
stymi łupami złodziei. Decydując się na rower ze wspomaganiem, zaopa-
trzmy się od razu w dobrej klasy zabezpieczenia, minimum dwa, najlepiej 
różne. Niektórzy producenci rowerów lub silników współpracują z produ-
centami zabezpieczeń, np. Bosch z Abusem, i dzięki temu możemy mieć 
zamek od baterii i dwa zabezpieczenia zamykane tym samym kluczem. 

Kontroler e-bike GWA
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Pamiętajmy o przypinaniu roweru do stojaka lub czegoś solidnego, o wyj-
mowaniu baterii, jeżeli rower zostawiamy na dłużej. Zdarzają się kradzieże 
samych baterii. 

O rodzajach zabezpieczeń i jak zapinać rower, będzie można poczytać 
w następnych numerach iMagazine

Rower ze wspomaganiem w wersji miejskiej lub trekkingowej może bez 
problemu zastąpić samochód w dojazdach na krótkie i średnie dystanse. 
Badania mówią, że sprawdza się bez problemu np. w dojazdach do pracy 
do 15 km w jedną stronę. Potwierdzam, bo tak jeździłem przez dłuższy czas 
do pracy. Można dojechać spokojnie, nie pocąc się, nie tracąc czasu na sta-
nie w korkach, a nawet lekko poprawić kondycję. To jest wspomaganie, bez 
naszego pedałowania rower nie pojedzie. Warto zastanowić się nad takim 
środkiem transportu, nie trzeba od razu wydawać kilkunastu tysięcy, na 
początek można sprawdzić tańszą opcję, czy nam się spodoba, a gwaran-
tuję, że większość z Was złapie kierownicę i przesiądzie się na rower.  

Kontroler e-bike Yamaha
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MaskerAid 
– automatyczne zastępowanie twarzy emoji

Jeśli lubicie się dzielić swoimi zdjęciami w internecie, ale przykładowo nie 
chcecie, aby twarze osób postronnych lub np. Waszych dzieci, były na nich 
widoczne, to MaskerAid zautomatyzuje ten proces. To najprostsza aplikacja, 
która szybko i sprawnie rozprawi się z tym problemem. Program niczego 
nigdzie nie wysyła – wszystkie dane i zdjęcia pozostają na urządzeniu 
– a proces dodawania emoji jest automatyczny. Jeśli coś nam jednak nie 
odpowiada, to możemy każde emoji osobno poprawić – zmienić mu rozmiar, 
położenie itp. MaskerAid dostępny jest za darmo, ale jeśli opłacimy IAP, to 
będziemy mogli korzystać z większej liczby emoji.

Cena: iOS – za darmo   (13,99 PLN IAP)       

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

MaskerAid – automatyczne zastępowanie twarzy emoji  |  Wojtek Pietrusiewicz
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KeyCue dla Mac

KeyCue to prosta aplikacja, która wyświetla nam dostępne w danej apli-
kacji skróty klawiszowe. To pomaga je zapamiętać, aby sprawniej sterować 
daną aplikacją, bo szybciej jest wcisnąć kilka klawiszy niż szukać danej 
funkcji w menu za pomocą kursora, co wymaga zdjęcia rąk z klawiatury. 
Ważniejsze jednak jest to, że KeyCue pozwala tworzyć własne skróty 
w banalnie prosty sposób – wystarczy podświetlić kursorem pozycję 
w menu i wcisnąć serię klawiszy, która ma być nowym skrótem. KeyCue 
pomaga też znaleźć i wpisać odpowiednie emoji, co dla niektórych może 
być szczególnie istotne, biorąc pod uwagę jak dużo ich obecnie mamy. 
Triala, aby wypróbować program przed kupnem, znajdziecie tutaj.

Cena: Mac – 19,99 EUR              

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

KeyCue dla Mac  |  Wojtek Pietrusiewicz
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KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Ukraiński MacPaw 
wypuszcza SpyBuster

MacPaw, ukraiński software house, stworzył aplikację dla komputerów 
Mac, która pomaga użytkownikom dowiedzieć się, czy ich dane są prze-
chowywane na rosyjskich serwerach – a następnie mogą zostać odczytane 
przez władze tego kraju.

MacPaw, z siedzibą w Kijowie, powiedział użytkownikom, że ich aplikacje 
– Setapp, CleanMyMac X i inne – będą nadal działy, pomimo inwazji Rosji 
na ich kraj. Teraz firma wydała również jedno z własnych narzędzi bezpie-
czeństwa wewnętrznego, opracowane podczas inwazji.

SpyBuster to bezpłatna aplikacja, której użytkownicy mogą używać do 
skanowania komputera Mac. Określa, czy na urządzeniu znajdują się 
rosyjskie lub białoruskie aplikacje oraz czy dane są przesyłane na ser-
wery w tych regionach.

To ma znaczenie, ponieważ jak wskazuje MacPaw, zgodnie z rosyjskim pra-
wem władze mogą nakazywać lokalnym serwerom przekazywanie połą-
czeń głosowych, danych, obrazów i wiadomości tekstowych z ostatnich 
sześciu miesięcy. Te same przepisy wymagają, aby metadane dotyczące 
tych informacji, takie jak czas i lokalizacja, były dostępne przez trzy lata, 
jeśli są przechowywane na rosyjskim serwerze.

Poza identyfikacją rosyjskiego lub białoruskiego oprogramowania, SpyBu-
ster pozwala użytkownikom blokować wszelkie dane przesyłane na ser-
wery w dowolnej lokalizacji.

Ukraiński MacPaw wypuszcza SpyBuster  |  Krzysztof Kołacz
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Nowa wersja 
Overcast

Lubię sytuację, w której deweloperzy 
wspierani przeze mnie od lat, nie prze-
stają dowozić genialnej roboty. Tak jest 
w przypadku Overcast, bezapelacyjnie 
najlepszej (wg mnie) aplikacji do słu-
chania podcastów w historii. Właśnie 
pojawiła się jej nowa, przeprojekto-
wana wersja.

Overcast tworzy Marco Arment  
(@marcoarment), świetny programista, 
który jest też częścią podcastu technolo-
gicznego ATP (Accidental Tech Podcast). 
Aplikacja dostępna jest na iOS/iPadOS/
watchOS oraz poprzez skromniejszy 
interfejs webowy.

Jej nową wersję wyróżnia:
• przeprojektowany ekran główny, 

czcionki i wiele innych elementów 
w całej aplikacji

• możliwość wyboru własnych kolorów 
motywu całej aplikacji – genialna 
zmiana, na którą bardzo długo 
czekałem!

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Nowa wersja Overcast  |  Krzysztof Kołacz
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• niestandardowe ikony playlist i zmiana spo-
sobu ich prezentacji na ekranie głównym 
– o wiele czytelniejsze

• możliwość zmiany kolejności spersonalizo-
wanych przez nas list odtwarzania poprzez 
użycie drag&drop

• dodanie ikonografii informującej o ozna-
czeniu podcastu/odcinka gwiazdką, aktual-
nym pobraniu i w końcu finalnym pobraniu 
odcinka

• dodatnie sekcji „Ostatnie”, w której prezen-
towane są ostatnio wydane przez twórcę 
odcinki spośród obserwowanych podcastów

• dodanie ikony w sekcji „Ostatnie”, która 
pokazuje postęp odsłuchu danego odcinka

• nowy przełącznik, który umożliwia przefil-
trowanie biblioteki podcastów na bazie tego, 
czy dany twórca aktualnie publikuje

• możliwość przypinania wybranych podca-
stów na górze listy (genialna zmiana!)

• możliwość oznaczenia odcinków jako 
„odtworzone”

• poprawienie niezawodności powiadomień
• możliwość otwierania linków (np. tych zaszy-

tych w rozdziałach podcastów lub w opisach 
– róbcie rozdziału drodzy twórcy!) w Safari

Zostawiam Wam kilka screenów i zachęcam 
do przetestowania i przesiadki na Overcast.

Cena: za darmo        
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Gran Turismo wydawało się być już pieśnią przeszłości. Szósta 
odsłona pojawiła się jeszcze na Playstation 3, a Gran Turismo Sport 
z 2017 roku nie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Tymczasem GT7 
okazało się być nie tylko dobrą grą, ale i gratką dla pasjonatów 
motoryzacji.

Gran Turismo 7 
– dla pasjonatówPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Gran Turismo 7 – dla pasjonatów  |  Paweł Hać
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Gran Turismo 7 wita nas długim filmem, będącym wycieczką przez historię 
motoryzacji. Towarzyszy mu muzyka poważna i równie podniosły nastrój. 
Chwilę później trafiamy jednak do rajdu muzycznego, czyli wyścigu, w któ-
rym w rytm remiksowanej klasyki musimy dojeżdżać do kolejnych punk-
tów kontrolnych, zanim skończy się czas. Wyścig pełni rolę samouczka i, 
całe szczęście, nie trzeba później wracać ani do niego, ani do tego trybu. 
Kompletnie do mnie nie przemawia, nie wnosi niczego nowego, a jedno-
cześnie kontrastuje z pozostałą częścią gry. GT7 właściwie nie ma fabuły, są 
jedynie zadania otrzymywane w kawiarni w formie menu. Brzmi dziwnie, 
ale świetnie się sprawdza. Najczęściej mamy zebrać trzy konkretne samo-
chody albo wystartować w mistrzostwach i zająć określone miejsce. Gdy 
już wykonamy zadanie, czeka nas krótka opowieść o naszym dokonaniu. 
Luca, czyli nasz zleceniodawca, rzuca ciekawostkami o samochodach i robi 
to w formie, jaka zainteresuje zarówno pasjonatów, jak i zupełnych laików. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupować inne samochody i startować 
w wyścigach, które nie prowadzą do wypełniania kolejnych menu, jednak 
warto podążać tą ścieżką. Zadania pozwalają szybko zbudować kolekcję 
aut i nauczyć się nimi jeździć. Zaczynamy od przednionapędowych, japoń-
skich kompaktów, jednak gdy przesiadamy się w pierwsze samochody 
z tylnym napędem, zaczynamy rozumieć, dlaczego warto było przyłożyć 
się do jazdy poprzednimi samochodami. Model jazdy sprawia, że różnice 
pomiędzy pojazdami są wyraźnie odczuwalne.
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Podobnie jak poprzednie odsłony, Gran Turismo 7 dostępne jest wyłącznie 
na Playstation. Testowałem je na PS5, choć można je kupić też na poprzed-
nią generację konsoli. W przypadku tej najnowszej zyskujemy nie tylko 
lepszą oprawę graficzną, ale przede wszystkim możemy grać na DualSense 
i to robi ogromną różnicę. Pad od Sony pozwala odczuć każdą nierów-
ność toru, wjazd na łączenie się różnych nawierzchni czy najechanie na 
pobocze, a spusty reagują z odpowiednim oporem na stopniowe wciska-
nie gazu i hamulca. Nie jestem przesadnie dobry w gry wyścigowe, ale na 
DualSense grałem bez żadnych asyst i na najwyższym poziomie trudności, 
a mimo wszystko byłem w stanie wygrywać wyścigi i kontrolować także te 
mocniejsze, tylnonapędowe auta. Z uwagi na symulacyjne zapędy tytułu, 
mamy też menu dedykowane konfiguracji popularnych modeli kierownic, 
nie miałem jednak okazji żadnej z nich przetestować. Początkowo grałem 
na ustawieniach domyślnych, oczami wyobraźni widziałem bowiem, jak po 
mocniejszym naciśnięciu gazu auto natychmiast wpada w niekontrolowany 
poślizg. To oczywiście jest możliwe, jednak warto podjąć ryzyko i stop-
niowo wyłączać asysty, granie z nimi zabiera to, co w GT7 najlepsze. Model 
jazdy został opracowany doskonale, różnica pomiędzy różnymi klasami aut 
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jest natychmiast wyczuwalna, bardzo wyraźnie czuć też niektóre mody-
fikacje aut, zwłaszcza zmienione opony czy zawieszenie. Niezależnie od 
asyst, warto też przełączyć poziom trudności na wysoki. Sztuczna inteli-
gencja przeciwników jest kiepska, jadą jak po sznurku i w ich zachowaniu 
nie ma niczego zaskakującego. Restartując wyścig, możemy być pewni, 
że rywale będą zachowywać się tak samo, jak wcześniej. Brakuje mi tu 
losowych zdarzeń, wypadków czy błędów popełnianych przez innych kie-
rowców. Gdy już opanujemy jazdę, rywalizujemy wyłącznie sami ze sobą, 
wykręcając coraz lepsze czasy na znanych trasach.

Ściganie się w GT7 jest od samego początku bardzo emocjonujące. Domyśl-
nie mamy ustawiony widok z wnętrza, kamerę można też przestawić na 
maskę czy za samochód, ale nie robi ona już wtedy takiego wrażenia (chyba 
że chcemy napatrzeć się na domontowany do tylnej klapy spojler). Prze-
ciwnicy są mocni, ale przewidywalni, lecz nawet gdy znacznie przewyż-
szymy umiejętnościami sztuczną inteligencję, nie będziemy się nudzić. Gra 
nie zmusza do ukończenia każdego wyścigu na pierwszym miejscu, nawet 
trzecia pozycja pozwala dostać w nagrodę auto i awansować do kolejnej 
rywalizacji. Podobnie jest ze szkołą jazdy, w której zdobywamy licencję na 
określoną klasę zawodów. Wszędzie możemy zostawić brązowe i srebrne 
trofea, do których później wrócimy. Zaliczenie wszystkiego na złoto wymaga 
naprawdę dużych umiejętności i może stanowić cel na setki godzin jazdy. 
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Podczas wyścigów najistotniejsza jest znajomość toru i samochodu, gra 
podpowiada, po jakim torze jechać i kiedy hamować, ale trzeba to trakto-
wać jedynie jako sugestię (poza tym podpowiedzi można całkowicie wyłą-
czyć). Każde auto zachowuje się inaczej, a gdy dodamy do tego warunki 
atmosferyczne i tuning, różnice stają się jeszcze większe. Niesamowite wra-
żenie robią te wyścigi, podczas których zmienia się pora dnia: zaczynamy 
wieczorem, a kończymy w całkowitym mroku, wyławiając kolejne zakręty 
w strumieniu światła rzucanemu przez lampy auta. Czuć też różnicę między 
trasami w poszczególnych krajach: amerykańskie tory są stosunkowo proste 
i dostosowane do dużych prędkości, w Japonii trafiamy na ciasne, miej-
skie trasy, podczas gdy we Francji i Wielkiej Brytanii tory są bardziej kręte 
i wymagają dużej precyzji. Niestety, podobnie jak w poprzednich odsłonach, 
model zniszczeń praktycznie nie istnieje, co rzutuje na realizm wyścigów. 
O ile bowiem fizyka jazdy stoi na bardzo wysokim poziomie, to już możli-
wość pokonania zakrętu, szorując bokiem po bandzie, nie ponosząc przy 
tym niemal żadnych konsekwencji, jest zwyczajnie kiepska. W grze oprócz 
pojedynczych wyścigów i zawodów mamy też wyzwania, czyli konkretne 
scenariusze do zrealizowania. Trafiamy na przykład za kierownicę auta na 
przedostatnim okrążeniu, będąc na trzeciej pozycji, a naszym zadaniem jest 
wygrać wyścig. To najtrudniejsze oferowane przez GT7 zadania, a jedno-
cześnie miła odskocznia od powtarzalnej formy klasycznych wyścigów. Gra 
oferuje też drift, ale widać, że to jedynie dodatek, na którym nikt przesadnie 
się nie skupiał. Jest mało emocjonujący i choć lubię ten tryb w innych wyści-
gach, tu całkowicie go sobie odpuściłem.

W chwili wydania w Gran Turismo Sport dostępnych jest ponad 400 
samochodów. To ogromna liczba, niemniej dominują tu auta japońskie, 
samochody z Europy czy Ameryki również są obecne, ale jest ich znacznie 
mniej, niż można było się spodziewać. Możemy wybierać między samo-
chodami używanymi a nowymi, różnica sprowadza się do dostępnych 
modeli. Jeździmy nie tylko autami obecnie produkowanymi, ale i starszymi 
modelami, produkowanymi zarówno kilka, jak i kilkadziesiąt lat temu. 

Niestety, ale w grze za ponad 300 złotych mamy mikrotransakcje.
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Wszystkie samochody są pięknie wymodelowane, dotyczy to nawet naj-
mniejszych detali, takich jak działające wskaźniki czy drobne elementy 
nadwozia. Samochody można modyfikować, wymieniając zawieszenie 
i opony, rozwiercając silnik, dodając zaawansowane sterowanie wtryskami 
czy odciążając samochód (i widać wtedy, że nie ma na przykład lusterek 
zewnętrznych). Każdy parametr da się też konfigurować, trzeba opanować 
chociaż podstawy, by wygrać niektóre wyścigi. Te są ograniczone bowiem 
nie tylko do klasy samochodu, ale też do jego mocy – gdy przesadzimy 
z tuningiem, może okazać się zbyt wysoka. Gdy zbraknie nam gotówki 
i cierpliwości, możemy dokupić dodatkowe kredyty. Niestety, ale w grze 
za ponad 300 złotych mamy mikrotransakcje, i to takie, które nie tyle 
pozwalają uzyskać kosmetyczne dodatki, a znacznie ułatwiają grę. Zdoby-
cie funduszy na najdroższe modele samochodów trwa bardzo długo i bez 
doinwestowania realnymi pieniędzmi będziemy musieli poświęcić setki 
godzin, by je zdobyć. To wręcz niedopuszczalne, by projektować rozgrywkę 
w ten sposób w płatnej grze.

Na koniec zostawiam oprawę, a ta jest bardzo nierówna. Modele samocho-
dów są piękne, zdecydowanie jest na czym zawiesić oko. Tory robią jednak 
gorsze wrażenie, brakuje im detali, przez co wydają się bardzo sterylne. 
Strasznie szkoda, że nie ma więcej pyłu, brudu, lepiej zrealizowanego desz-
czu czy prześwitującego między obiektami słońca. Niektóre lokacje, jak na 
przykład Tokio, są wręcz brzydkie. Grałem co prawda w trybie wydajności, 
w którym gra utrzymuje stałe 60 FPS kosztem grafiki, ale podczas rozgrywki 
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różnice są niezauważalne, a Ray Tracing działa i tak jedynie w powtórkach 
i trybie fotograficznym. Z muzyką jest… gorzej. Twórcy postawili na nowo-
czesną elektronikę mniej znanych twórców i muzykę poważną, niestety 
ścieżka dźwiękowa słabo współgra z tym, co dzieje się na ekranie podczas 
wyścigów. O ile klasyka sprawdziłaby się w menu, to już współczesne ścieżki 
są marne, niezależnie od kontekstu. Na szczęście pozostałe dźwięki nadra-
biają i można napawać się nimi przy wyłączonej muzyce.

Warto było czekać na Gran Turismo 7. Oferuje zarówno świetny model 
jazdy, jak i wymagającą rozgrywkę, zwłaszcza jeśli za cel obierzemy zdoby-
cie wszędzie złota. Auta wyglądają pięknie i jest ich mnóstwo, spodziewam 
się, że twórcy dodadzą kolejne modele. Jednocześnie to bardzo nierówny 
tytuł, zarówno pod względem grafiki, jak i rozgrywki. Obok świetnych 
trybów gry mamy kiepskie lub niedopracowane, poza tym ekonomię 
GT7 zaprojektowano pod mikropłatności, przynajmniej jeśli chcemy zdo-
być komplet najdroższych samochodów. Tego kroku twórcy powinni się 
wstydzić – co innego, gdy pojawia się w grze free to play, a co innego, gdy 
trzeba dopłacać do tytułu sprzedawanego w pełnej cenie.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Alto’s Adventure: Spirit of the Mountain  |  Wojtek Pietrusiewicz

Siedem lat temu zadebiutował Alto’s Adventure, gra, która bardzo 
mi pomogła w życiu, a dzisiaj dostępny jest jej remaster, który został 
specjalnie przygotowany i poprawiony dla Apple Arcade.

Alto’s Adventure: 
Spirit of the Mountain
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Alto’s Adventure: Spirit of the Mountain, to gra z serii endless runner, 
czyli nasza postać porusza się automatycznie, a my musimy tak nią ste-
rować, aby nie zrobiła sobie krzywdy. W tym konkretnym przypadku 
Alto i jego przyjaciele, których odblokowujemy za osiąganie kolejnych 
poziomów, co robimy poprzez dokończanie trzech zadań na każdym 
poziomie, jadą na desce w dół góry i ich zadaniem jest ratowanie lam, 
które uciekły z zagrody.

Spirit of the Mountain wprowadza też „wiele niespodzianek i nowości”, jak 
napisali deweloperzy, więc powinno to zachęcić nie tylko nowych graczy, 
ale również osoby, które już ukończyły pierwsze Alto’s Adventure. Dla 
leniwych, którzy już zdobyli kilka (lub wszystkie) poziomy w starszej wersji 
tej gry, jest opcja importu postępu gry, abyśmy nie zaczynali od początku. 
Sam zdecydowałem się na reset wszystkiego, aby ponownie rozpocząć 
całość od poziomu 1 tylko po to, żeby nie przegapić żadnej nowości.

Cena: za darmo             
Gameplay poziomy 1 i 2
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London City (EGLC) 
i Landmarks London City PackWOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Lotnisko London City (EGLC) jest jednym z bardziej nietypowych na 
świecie. Położone w sercu Londynu stanowi nietypową bramę do mię-
dzynarodowych podróży jedynie na pokładzie odpowiednich samo-
lotów, bo nie każdy może tutaj lądować, a sami piloci muszą też być 
odpowiednio przeszkoleni ze względu na strome podejście o nachyleniu 
5 stopni, zamiast tradycyjnych 3 stopni.

w partnerstwie z Orbx

London City (EGLC) i Landmarks London City Pack  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Orbx oferuje lotnisko London City, które pięknie odwzorowuje to prawdziwe, ale 
pomija ostatnią przebudowę, podczas której dodano drogę do kołowania na całej 
długości pasa do lądowania (przed pandemią samoloty musiały wjechać na pas, 
aby dokołować na jego początek). 
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A skoro już planujemy robić podejścia do City, również na pokładzie pry-
watnych odrzutowców, choćby przepiękną Cessną Citation Longitude, 
to warto dołożyć sobie London City Pack, który dodaje miastu mnóstwo 
świetnie znanych miejsc i budynków, jak chociażby Tower Bridge, samo 
Tower of London, znane wieżowce w City nieopodal lotniska, pływające 
muzeum na Tamizie, parlament czy London Eye. Tych POI są setki i zde-
cydowanie wspomagają fotogrametrię, którą otrzymaliśmy wraz z World 
Update skupiającym się na UK.

Produkt: London City Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu: 3,38 GB

Cena: 19,08 AUD / 13,09 EUR

Produkt: Landmarks London City Pack

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu: 2,07 GB

Cena: 9,99 AUD / 6,85 EUR
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Zmiana domyślnych ustawień 
jakości wideo w aplikacji 
YouTube na iOS/iPadOSMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Dawno temu w mobilnej aplikacji YouTube można było ustawić 
domyślną jakość wyświetlanych filmów. Z czasem Google postanowiło 
to nieco skomplikować…

Zmiana domyślnych ustawień jakości wideo w aplikacji YouTube na iOS/iPadOS  |  Maciej Skrzypczak

Aby zmienić jakość wyświe-
tlanego wideo, po włą-
czeniu jakiegoś materiału 
musimy przejść do opcji, 
wybierając ikonę trzech 
kropek ułożonych pionowo.

Pierwszą pozycją w menu 
będzie jakość. Domyślnie 
jest ustawiona jako auto-
matyczna. W nawiasie 
widzimy rozdzielczość wideo. 
Aby przejść dalej, musimy 
dotknąć ten przycisk.
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Na następnym ekranie, 
zamiast standardowych 
wartości rozdzielczości 
filmu, mamy uprosz-
czone ustawienia. Aby 
wybrać konkretną 
rozdzielczość, musimy 
przejść do ustawień 
zaawansowanych…

To tutaj dopiero wska-
żemy konkretnie, 
w jakiej rozdzielczości 
chcemy oglądać mate-
riał. Na samym dole 
znajdziemy również 
„szybki link” do ustawień 
dla wszystkich filmów.

W tym miejscu może 
nas spotkać jednak 
zawód… Nie możemy 
bowiem na stałe usta-
wić jakiejś konkretnej 
rozdzielczości filmu. 
Musimy natomiast 
skorzystać z uproszczo-
nych ustawień. 

Niestety, ustawienie wczytywania Wyższej jakości obrazu nie zawsze 
wczyta tej najlepszej podobnie jak Oszczędzanie danych nie zawsze 
wczyta najniższej rozdzielczości.
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Wszystko na świecie ma swój początek i koniec.

Ostatni razKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Ostatni raz  |  Kinga Ochendowska
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K
Kiedy lata temu przeczytałam ostatni artykuł Kuby Tatarkiewicza, było 
mi smutno. Zastanawiałam się wtedy, jak można tak po prostu przestać 
pisać? Komputery to najbardziej fascynujący temat na świecie, pisanie 
to najfajniejsze zajęcie, więc dlaczego? Nie mieściło mi się to w (młodej 
wtedy) głowie. Aż do teraz, kiedy przyszedł mój czas.

Muszę przyznać, że brzmiało to wszystko dużo lepiej, kiedy zastana-
wiałam się, jak napisać swój ostatni felieton. Teraz, kiedy siedzę przed 
elektroniczną kartką papieru, idzie mi dużo gorzej. Przede wszystkim 
dlatego, że trudno jest porzucać coś, co było nieodłączną częścią rutyny 
przez ostatnie 15 lat. To jak odciąć sobie rękę, wypatroszyć wnętrzności 
albo ogolić na łyso. Niestety długie godziny przemyśleń na ten temat 
niespecjalnie nadają się do publikacji. Będąc felietonistką odpowie-
dzialną, zdaję sobie sprawę z tego, że tym moim trzem Czytelnikom, któ-
rzy czekają na comiesięczne felietony, należy się kilka słów wyjaśnienia, 
więc spróbuję.

Kuba Tatarkiewicz miał taką rutynę, że w sobotę rano zasiadał w szla-
froku przed ekranem komputera i pisał felieton, który następnie wysyłał 

swojej żonie do przeczytania i oceny. Tydzień za 
tygodniem, przez całe lata. Diabli wiedzą, jak długo, 
bo pisywał jeszcze do „Bajtka”, a „Bajtek” to maga-
zyn, który pamiętają tylko dinozaury. 52 tygodnie 
w roku, nawet odejmując kilka na wakacje, urlopy 
i przerwy redakcyjne, to bardzo dużo.

Felietonista ma generalnie przechlapane w życiu, 
bo pisze o tym, co go porusza i czego doświadcza 
w sposób pośredni lub bezpośredni. Po latach 
wywracania wnętrzności na lewą stronę w końcu 
nie ma już czego wywracać i człowiek zaczyna 
mieć wrażenie, że ciągle trzyma się za tę samą 
kiszkę. Pierwszym problemem są więc wypatro-
szone wnętrzności.

Przejdźmy zatem do kolejnej kwestii, czyli drugiej 
strony ekranu.

Felietonista ma generalnie 

przechlapane w życiu, bo 

pisze o tym, co go poru-

sza i czego doświadcza 

w sposób pośredni lub 

bezpośredni. Po latach 

wywracania wnętrzności 

na lewą stronę w końcu nie 

ma już czego wywracać 

i człowiek zaczyna mieć 

wrażenie, że ciągle trzyma 

się za tę samą kiszkę.
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Kiedy czytam internet, zastanawiam się, co stało się ludziom. I od razu 
odpowiadam sama sobie, podnosząc do góry dwa palce jak pierwszej 
klasie: ludziom stał się internet. W powszechnym pędzie do oświecenia 
zagubił się gdzieś kaganek oświaty. Przede wszystkim naruszone zostaje 
prawo do wolności słowa. Aktualnie panująca nam kultura kasowa-
nia ludzi za odmienne poglądy to nie coś, obok czego potrafię przejść 
obojętnie. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nawet gdybym zapisała 
grube księgi gęsim piórem, nie zmienię niczego w żaden znaczący spo-
sób. Niczego, poza sobą. Bo przebywając w toksycznym środowisku, 
sami zaczynamy nabierać cech toksycznych. W przypadku felietonistów 
toksyczne jest uważanie na słowa, bo ktoś poczuje się dotknięty. Felie-
tony mają dotykać, oburzać, wyolbrzymiać i punktować. Zwracać uwagę 
na to, czego normalnie nie zauważamy. Podkreślać i zmuszać do myśle-
nia. Nie da się tego robić, chodząc na paluszkach i z poszanowaniem 
dla stanu umysłu wszystkich dookoła. Z poszanowaniem dla wszystkich 
dookoła, można się po prostu, za przeproszeniem, zamknąć. Aktualnie 
w internecie nie można pisać inaczej niż politycznie poprawnie, zgodnie 
z jaśnie oświeconymi wytycznymi grup nacisku, co samo w sobie mija się 
z celem. Jak to się drzewiej mówiło? Nie kop się z koniem, bo ma więk-
sze kopyta i nie kłóć się z głupcem – ściągnie cię do swojego poziomu 
i pobije doświadczeniem.

I na koniec kwestia trzecia, czyli stare musi ustąpić nowemu.

Kiedy Kuba skończył pisać swoje cotygodniowe felietony, popłynął 
lodołamaczem badać próbki wody w odległych krainach. Opubliko-
wał jeszcze kilka wywiadów, a potem dość skutecznie zniknął z sieci, 
więc nie wiadomo, co działo się w międzyczasie. Ostatnio jednak, przy 

W przypadku felietonistów toksyczne jest uważanie na słowa, 

bo ktoś poczuje się dotknięty. Felietony mają dotykać, oburzać, 

wyolbrzymiać i punktować. Zwracać uwagę na to, czego nor-

malnie nie zauważamy. 
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przeszukiwaniu internetu wpadł mi w oko pewien artykuł i aż musiałam 
przetrzeć oczy ze zdumienia. Otóż Kuba Tatarkiewicz i Janusz Boro-
dziński (ktoś pamięta to nazwisko?) wraz z dwoma innymi znajomymi 
założyli start-up. O, dokładnie ten: klik. Oczywiście komputerowy. 
A konkretnie stworzyli generator liczb losowych oparty na fizyce jądro-
wej, który może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa sieci w obliczu 

wprowadzenia komputerów kwantowych. Średnia 
wieku założycieli start-upu jest wyższa niż 70 lat. 
Zdobywają inwestorów, rejestrują patenty. Sie-
działam, patrzyłam w ekran komputera i nagle 
mnie olśniło. Im się po prostu chce, mają pomysły 
i dzięki temu energię, by je zrealizować. Ta gene-
racja, co tu dużo kryć, ma po prostu jaja. I tego się 
powinniśmy nauczyć. Posiadania cohones, ni mniej, 
ni więcej.

Żeby jednak móc przywitać nowe, trzeba pożegnać 
stare. Zamknąć drzwi, otworzyć okna, pozamiatać 
i przewietrzyć.

Bo zakładam, że Kuba nie zakładałby teraz start-
-upów, gdyby nadal siedział w szlafroku przed 
komputerem w każdą sobotę i pisał swoje 
felietony.

Zamiast liczyć całki.

Postanowiłam więc ruszyć z krzesła leniwy, ponad czterdziestoletni 
tyłek i zobaczyć, co się stanie. Nic? Coś? Tak czy inaczej, będzie niespo-
dzianka i przygoda.

Tym samym chciałabym podziękować Czytelnikom, którzy czytali moje 
felietony przez ostatnie 15 lat. Tak, wszystkim trzem. To była fajna przy-
goda, która zaczęła się w garażu, a skończy, kiedy wrzucę ten tekst na 
firmowego Dropboksa.

Dziękuję, że chciało się Wam czytać i do przeczytania w następnej przygodzie.

Siedziałam, patrzyłam 

w ekran komputera i nagle 
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Powiedzieć, że staliśmy się marudni, to jak nie powiedzieć nic. Za 
nami pierwszy w tym roku Apple Event, a ja już mam wrażenie, że 
oczekujemy od Apple, aby całkowicie zmieniło profil działalności, stając 
się firmą dla nerdów. Nie tędy droga.

MaruderzyKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Maruderzy  |  Krzysztof Kołacz
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T
„Telefon z 2014 roku – skandal”
Mniej więcej tak brzmiała spora część komentarzy po zaprezentowaniu 
przez Apple iPhone'a SE 5G. Ja doskonale rozumiem, że na świecie są 
ludzie (klienci Apple), którzy nie pamiętają innego iPhone'a niż ten, który 
wygląda jak SE. Urodzili się, gdy ta bryła była już na rynku. Jestem w stanie 
pojąć, że użytkownik PRO oczekuje sporo więcej. Tylko że to nie dla niego 
Apple produkuje ten telefon.

Dla większości osób, które dopiero zaczynają przygodę z marką, iPhone ze 
wsparciem dla 5G, procesorem z modelu PRO oraz niekosztujący więcej niż 
2500 zł (w sensownej konfiguracji), jest spełnieniem marzeń. Trudno w tym 
przedziale cenowym znaleźć bardziej wydajny telefon na rynku. „No, 
ale mogli dać przecież bryłę iPhone'a mini!” – sam uważam, że zrobią to 
dokładnie za dwa lata, kiedy mini zniknie z rynku. O tym mówi się zresztą 
od dawna. Jeśli wówczas Apple uda utrzymać się podobny do dzisiejszego 
poziom cenowy – będzie bosko.

Tymczasem schodząc na ziemię, na ten model czekali użytkownicy, dla 
których liczą się trzy parametry – prędkość, bateria i cena. Ekran jest dru-
gorzędną sprawą i znając osoby, które użytkują po dziś dzień poprzedni 
model SE, wierzcie mi, że spora część z nich nawet nie ma pojęcia o tym, 
czym jest Pro Motion.

Studio Display
Drugim produktem, który już część naszej drogiej społeczności zdarzyła 
nazwać „wybrakowanym”, jest nowy monitor od Apple. „Nie ma Pro Motion, 
1000 nitów i HDR” – słowem: nie jest Pro Display XDR. Fakt, nie jest, ponie-
waż to monitor dla zupełnie innej grupy docelowej. Jakoś nikt w tego typu 
dyskusji nie narzeka na to, że Pro Display XDR nie ma nawet kamery.

Presja użytkowników (ogółem) na to, aby Apple zaprezentowało swój 
własny monitor, który nie będzie kierowany do klientów z segmentu 

Dziwnych decyzji zatem nie brakuje i myślę, że przez dłuż-

szy czas będziemy jeszcze nie raz świadkami kolejnych.
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Pro, była ogromna. W końcu zrobili to tak, że trudno znaleźć na rynku 
inny monitor, który miałby podobne głośniki (żaden nie ma i długo mieć 
nie będzie, choćby ze względu na wsparcie dla Spatial Audio), kamerę 
i w końcu – design.

„Ale to jest ekran z iMaca 5K!”. Przypomnę, że kiedy ten ekran debiuto-
wał, pisaliśmy, że jest „wspaniały”, a osoby korzystające z tych maszyn 
do dziś raczej nie narzekają. To ekran lepszy od tego, który znajdziemy 
w aktualnym (jedynym dostępnym obecnie) iMacu – choćby ze względu 
na jasność.

Chcieliśmy większego iMaca – sam chciałem. I naprawdę nie oczekiwa-
łem, że zobaczę w nim ekran Pro Display XDR. Dziwi mnie dlatego, że 
teraz większość komentatorów sprawia wrażenie, jakby dokładnie tego 
oczekiwała. Większość tych samych osób, które przez miesiące prosiły 
o „konsumencki monitor” od Apple.

Czyli wszystko jest cudowne?
Nie jest. Apple nadal potrafi dodać do sklepu prze-
wód Thundertbolt 4 kosztujący 800 zł, doliczyć 
100 zł extra za czarny kolor klawiatury, myszki czy 
gładzika albo zaprojektować monitor tak, abyśmy na 
początku musieli raz na zawsze zdecydować o tym, 
jaką nóżkę lub mocowanie będzie miał, płacąc za 
to dodatkowo 2000 zł. Na tyle wyceniono zdrowie 
naszego kręgosłupa. iPad Air też jest niezłym przykła-
dem dziwnej decyzji, bo trudno mi sobie wyobrazić, 
dla kogo on dziś jest. Osoba, która ma kapitał na 
zakup Aira, raczej dopłaci 800 zł do modelu Pro. Dla 
kogo jest zatem Air?

Dziwnych decyzji zatem nie brakuje i myślę, że przez dłuższy czas 
będziemy jeszcze nie raz świadkami kolejnych. Pytanie tylko, czy 
w pewnym momencie nie przestaniemy zauważać nawet ich, oczekując 
kosmicznych maszyn „tylko dla profesjonalistów” w cenach przeciętnego 
sprzętu z elektromarketu. Apple porządkuje swoje portfolio i zaczyna 
być ono spójne, jak nigdy wcześniej.

Chcieliśmy większego 

iMaca – sam chciałem. 

I naprawdę nie oczeki-

wałem, że zobaczę w nim 

ekran Pro Display XDR.
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Na platformie Apple TV+ zadebiutował w lutym serial „Rozdzielenie” 
autorstwa Dana Ericksona. Scenariusz, który, jak się okazuje, latami leżał 
w szufladzie – dotyka wzmiankowanej już od dawna kwestii tytułowego 
rozdzielenia pracy zawodowej od życia prywatnego. Tym razem 
dosłownie. Serial wyreżyserował sam Ben Stiller, znany m.in. z pracy nad 
serialem „Ucieczka z Dannemory”.

Rozdzielenie KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Rozdzielenie   |  Krzysztof Kołacz
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N
Nie dziwię się, że zamysł i strzępy scenariusza trafiły nawet na listę najcie-
kawszych niewykorzystanych scenariuszy do thrillerów i horrorów (Bloodlist), 
ponieważ już po pierwszych trzech odcinkach postanowiłem, że „Severence” 
musi trafić do tego wydania iMagazine.

Work-life balance?
Główny bohater to Mark, lider zespołu pracowników pewnej tajemniczej 
firmy. Ich wspomnienia, związane z pracą i życiem osobistym, zostały roz-
dzielone w wyniku zabiegu, do czego wrócę później. Pewnego dnia, po pracy, 
w życiu Marka pojawia się tajemniczy kolega. A może nie do końca taki 
tajemniczy? Czyżby gdzieś, kiedyś się już spotkali?

Czym właściwie zajmuje się firma zatrudniająca tych, którzy zdecydowali 
się fizycznie oddzielić dwa, od zawsze ze sobą skłócone światy pracy i życia 
po niej? Nie wiadomo. Absurdalnych teorii na ten temat nie brakuje. Także 
wśród jej pracowników.

Usłyszałem ostatnio od znajomego cudowną rzecz. Zacytuję w całości:

„Bo widzisz, dziś można przesadzić w obie strony. Albo wieść życie 
przypominające 24-godzinną zmianę na ostrym dyżurze, gdzie tylko 
przez zasunięte żaluzje przebija zewnętrzne, codzienne życie. Akurat 
w półgodzinnych oknach będących przerwą na obowiązkowy posiłek, 
którego i tak nie jesz przez zmęczenie.
Albo można tak bardzo szukać work-life balance, że nagle całe życie 
staje się – balanced. Rozwadniamy się, pracujemy coraz mniej, tak bar-
dzo szukamy czyjejś definicji szczęścia i spełnienia, że w końcu nie robimy 
nic. Czekając na pasywny przypływ, znad oceanu pełnego złota”.

Myślę, że Andrzejowi udało się trafnie ująć postępujący rozstrzał pomiędzy 
zdrowym rozsądkiem a angażowaniem w to, co naprawdę nas kręci. Gdy 
ogląda się „Rozdzielenie”, tego typu obraz mocno zaszywa się w głowie.

Hermetyczny świat, który z zewnątrz wygląda jak nudna, jednolita, szara 
masa, może w czyjejś definicji być pełnym kolorów spełnieniem, w któ-
rym delikwent już nic nie musi. Tylko tak jakoś dziwnie, że odzyskanego 
czasu nagle nie ma z kim dzielić.
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Neuralink
Sam zabieg polega na wszczepianiu do odpowiedniego miejsca w mózgu 
sondy, zawierającej elektronicznego nanorobota, który dalej robi, co trzeba. 
Surrealizm? A pamiętacie o jednej z firm Elona Muska – Neuralink? Pierwsze 
testy podobnych rozwiązań zakończyły się pomyślnie, a lada moment ludzki 
klient firmy Muska będzie po zabiegu.

Jasne, że dzięki tego typu rozwiązaniom w przyszłości będziemy mogli walczyć 
z wieloma chorobami (zwłaszcza układu nerwowego), ale nazywanie podob-
nych scen w popkulturze surrealistycznymi w 2022 roku mija się z prawdą.

Nawet jeśli prawnie ograniczymy zastosowania takiego typu jak ten, o któ-
rym opowiadana serial „Rozdzielenie”, to sama świadomość dostępności 
takiego zabiegu poruszy niejedną wyobraźnię i portfel.

Ty
Dyskusja o tym, jak rozdzielić życie zawodowe od prywatnego, potrwa 
jeszcze długo i nie wydaje mi się, abyśmy znaleźli odpowiedź inną niż 
życie nas samych.

Obie te sfery nas definiują. Tworzą coś, co nazywamy tożsamością. Krzyśkiem, 
Alicją, Pawłem czy Asią. Wszelkiego rodzaju systemy mogą wspomagać naszą 
wydajność, produktywność czy komunikację, ale nie są i nie powinny być 
w stanie rozdzielać tych dwóch światów.

Współistnieją ze sobą, tak jak my. Ty ze mną i ja z Tobą. Dzięki doświadcze-
niom (pozytywnym i negatywnym) zebranym w obu tych mikroświatach, 
zmieniamy siebie, możemy wyciągać wnioski, pytać i znajdywać odpowiedzi 
u tych, którzy też pytali.

A przede wszystkim wiedzieć, co dokładnie dzieje się tu i teraz.

Obie te sfery nas definiują. Tworzą coś, co nazywamy tożsamością. 

Krzyśkiem, Alicją, Pawłem czy Asią.

FELIETONYFELIETONY 206

https://neuralink.com/


iMagazine kojarzony jest z nowymi technologiami. Z telefonami 
i komputerami. Nowymi możliwościami przekazywania i generowania 
informacji. No, ewentualnie fajnymi zabawkami, jak samochody. 
Rosja z Putinem na czele nagle wywróciła wszystko do góry nogami. 
Fizyczny atak na inne państwo stał się faktem. Wiele osób poczuło 
się zagrożonych. Kilka osób zapytało, jak mogą się obronić? 

Pozwolenie na brońADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Pozwolenie na broń  |  Adalbert Freeman
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T
Technicznie… Nie macie szans. Nie zasłonicie się iPadem. Nie dacie rady 
użyć spluwy z Waszej najlepszej gry. No chyba że…
Macie w domu prawdziwą broń i umiecie jej używać.

W Polsce jest kilka możliwości, by ją zdobyć. Jednak warto wiedzieć, że 
jesteśmy przez dziesiątki lat odzwyczajani od tego typu zachowań. Nie 
mamy kultury posiadania broni. Nie jesteśmy USA. Poprzedni ustrój, gdzie 
władza bała się swojego narodu, skutecznie zabraniała, by broń znajdo-
wała się w domach. W takiej Norwegi już dzieci są uczone, jak posługiwać 
się bronią. W Czechach otrzymanie pozwolenia na posiadanie broni jest 
proste. Wystarczy wystąpić o pozwolenie do komendanta policji. Polska 
jest gdzieś pomiędzy tymi krajami a krajem takim jak Anglia, gdzie nawet, 
by kupić wiatrówkę, trzeba to zgłosić na komisariacie policji.

Posiadanie broni to jedno, zupełnie czymś innym jest poznanie zasad 
i przeszkolenie z jej obsługi. Podczas ostatniej wizyty na strzelnicy byli ze 
mną, za moją namową, współpracownicy z korporacji. Faceci – bywalcy 
siłowni i robiący spore kariery menedżerowie, którzy niejedną wojnę 
w gabinetach stoczyli podczas negocjacji handlowych. Twardziele. Gdy jed-
nak pierwszy raz do ręki dostali Glocka, zaczęły im drżeć dłonie. Widziałem, 
że są zestresowani i przestraszeni. Pierwszy raz chyba zetknęli się fizycznie 
z narzędziem, które zaprojektowane jest do fizycznej obrony i ataku. 

Ja, jako że jestem, jak to mówią młodzi, dziadersem, przeszedłem prze-
szkolenie wojskowe. Miałem możliwość zostania „strzelcem wyborowym”, 
nauczyłem się podkładać dynamit i rzucać prawdziwym granatem. To 
poczucie znajomości broni pozwala mi spokojniej reagować na wydarze-
nia na Ukrainie oraz mieć możliwość niesienia pomocy swojemu krajowi 
w przypadku, gdy będzie taka potrzeba. 

Byłoby wskazane, by podstawowe przeszkolenie wojskowe lub tylko 
z obsługi broni oraz udzielania pierwszej pomocy przeszedł każdy 
w naszym kraju. Bardzo ciekawym krajem jest wyżej wspomniana Nor-
wegia, gdzie szkolenie wojskowe jest dobrowolne dla kobiet i mężczyzn, 
ale, jak się okazuje w rozmowach z osobami tam mieszkającymi, jest 
to bardzo popularne. Z kilku powodów. Jednym z nich jest wpisywanie 
sobie do CV miejsca i rodzaju przeszkolenia. Przy rekrutacji ta pozycja 
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jest brana pod uwagę i często uzależnia otrzymanie lepszych kontrak-
tów czy stanowisk pracy. 

Dlaczego więc warto mieć takie przeszkolenie lub pozwolenie na broń? 
Pierwszy aspekt jest naturalny – czujemy się zagrożeni. Polskie prawo na to 
pozwala, jednak jest to najtrudniejsza droga, by broń posiadać. Trzeba przejść 
trudny egzamin policyjny oraz wykazać, dlaczego jesteśmy zagrożeni. Drugą 
ścieżką jest możliwość posiadania broni w celach kolekcjonerskich. Musimy 
zapisać się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Następnie zdać 

egzamin przed komisją policyjną oraz przejść badania 
lekarskie. Najbardziej jednak polecane jest, by starać 
się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych. 
W takim przypadku musimy zapisać się do sportowego 
klubu strzeleckiego posiadającego ważną licencję Pol-
skiego Związku Strzelectwa Sportowego. Jest ich sporo 
i podejrzewam, że w każdym większym mieście jest taki 
klub. Jeśli nawet nie, jest możliwość zapisania się do inter-
netowego sportowego klubu strzeleckiego. Po opłaceniu 
składki i przynajmniej trzech miesiącach wymaganego 
stażu możemy przystąpić do egzaminu na patent strze-
lecki. W moim przypadku przed egzaminem zdawałem 
jeszcze wewnętrzny egzamin z wiedzy i przepisów oraz 
odbyłem kurs przygotowawczy na patent. Po otrzymaniu 
patentu możemy wystąpić o pozwolenie na posiadanie 
broni. Patent zwalnia nas z trudnego egzaminu policyj-

nego. Złożenie dokumentów oczywiście poprzedzają badania lekarskie oraz 
psychiatryczno-psychologiczne. Po złożeniu dokumentów czekamy do 30 
dni, a jeśli wszystko jest prawidłowo, otrzymujemy pozwolenie na broń.

Każdy podpowiada, by w przypadku, gdy staramy się o sportowe pozwolenie 
na broń, od razu składać wniosek o pozwolenie kolekcjonerskie. Nieznacznie 
nam to podnosi cenę całego procesu, ale zwalnia z egzaminu przed policją, 
wystarczą też jedne badania i zaświadczenie. Mamy za to możliwość zakupu 
większej liczby broni. Z opowieści kolegów wiem, że na początku mamy wra-
żenie, że nie jest nam to potrzebne, ale z czasem chcemy mieć jeden pistolet 
do zawodów, a inny do innego typu strzelania. Do tego jakiś karabinek i jak 
mi się marzy – Walther PPQ – jakiego używał Agent 007.

Bardzo ciekawym krajem 

jest wyżej wspomniana Nor-

wegia, gdzie szkolenie woj-

skowe jest dobrowolne dla 

kobiet i mężczyzn, ale, jak się 

okazuje w rozmowach z oso-

bami tam mieszkającymi, 

jest to bardzo popularne. 
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Ile kosztuje pozwolenie na broń? W moim przypadku to jest kwota około 
2 tys. zł. To może wydawać się sporo, jednak jest to koszt rozłożony prawie 
na sześć miesięcy. Mamy też to, co istotne, czyli świadomość i wiedzę na 
temat przepisów, budowy oraz obsługi broni, a także przeszkolenie strze-
leckie. Pozwolenie na broń do celów sportowych wymusza na nas też, 
byśmy startowali w zawodach strzeleckich, co jest w mojej opinii dobrym 
motywatorem, by podnosić swoje umiejętności. 

Ile kosztuje pistolet? Musimy zacząć od zakupu sejfu na broń. Sejf nie 
może być najtańszym marketowym zakupem. Musi być w standardzie 
S1, zgodnie z ustawą o przechowywaniu broni. Potem dopiero kupujemy 
broń. Ja wybrałem dla siebie Walthera PDP i jest to koszt około 3,5 tys. zł. 
To jednak koszt samego pistoletu. Do tego należy doliczyć koszt amunicji. 
Ta niestety podrożała i jeden nabój 9 × 19 mm Parabelum to koszt około 
1,5 zł. W magazynkach najczęściej mieści się do 20 szt. – w przypadku 
wspomnianego wyżej Walthera to 18 szt. Musimy też trochę postrzelać, by 
poczuć dobrze zakupiony pistolet. Do kosztów warto dodać kaburę, by 
wygodnie nosić pistolet oraz to, do czego się przymierzam – kolimator, 
czyli lepszy zestaw optyczny niż standardowa muszka i szczerbinka. 

Cały proces przeszkolenia i uzyskania pozwolenia na broń nie jest zbyt 
skomplikowany. Bardzo zbliżony jest do uzyskania prawa jazdy na samo-
chód. Jednak w obliczu tak zmieniającego się świata może okazać się dla nas 
samych, jak i dla naszego kraju, bardzo pomocny. Możemy szybko z infor-
matyków zamienić się w czynnych obrońców naszego kraju i wartości. Daje 
też fizyczną możliwość odpoczynku i poczucia sportowych emocji, gdy 
bierzemy udział w zawodach sportowych lub do obcowania z fajnymi przed-
miotami, gdy kolekcjonujemy broń. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy 
się też ta forma spędzania czasu wśród kobiet. Mam wrażenie, że podczas 
moich ostatnich wizyt na strzelnicy kobiet było więcej niż mężczyzn. 

Pozwolenie na broń do celów sportowych wymusza na nas też, 

byśmy startowali w zawodach strzeleckich, co jest w mojej opi-

nii dobrym motywatorem, by podnosić swoje umiejętności. 
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Minął dopiero pierwszy kwartał tego roku, a ja mam za sobą udział 
w dwóch bardzo ważnych amerykańskich festiwalach filmowych 
– Sundance oraz SXSW. Po obejrzeniu na nich ponad 40 filmów 
dochodzę do wniosku, że kino grozy ma się całkiem dobrze.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Deadstream |  Jan Urbanowicz

Deadstream
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Trudno jest oczywiście dojść do podobnych przemyśleń, obserwu-
jąc kino mainstreamowe, gdyż tam wciąż jest to gatunek należący 
do rzadkości. Jednak gdy spojrzymy na kino niezależne – i to tylko 
amerykańskie – można zauważyć, że twórcy wracają do tego gatunku 
bardzo chętnie. Zdecydowana większość filmów, które oglądałem na 
wspomnianych festiwalach, to albo horrory, albo inne filmy należące 
do kina grozy. 

Jednym z idealnych przykładów jest „Deadstream”. Film, którego 
nie powstydziłby się Sam Raimi z jego „Evil Dead”. Zresztą czuć, że 
twórcy inspirowali się właśnie tą serią i czerpali z niej wszystko, co 
najlepsze, potrafili także ciekawie umiejscowić film w dzisiejszej 
rzeczywistości. Głównym bohaterem filmu jest streamer, który spe-
cjalizuje się w relacjonowaniu głupich rzeczy w swoim wykonaniu. 
Niestety, jego złote czasy już się kończą i widzowie nie płacą mu za 
streamy tak chętnie, jak kiedyś. Postanawia więc przygotować spe-
cjalną transmisję z wizyty w pewnym nawiedzonym domu w okolicy. 
Początkowo widać, że sam autor nie wierzy w to, że owym domu 
straszy i bardziej gra pod publikę, jednak szybko wszystko się weryfi-
kuje, bo tam rzeczywiście coś się na niego czai.

Pierwsze minuty „Deadstream” były dla mnie dość ciężkie. Jednak im 
dalej, tym bawiłem się lepiej i już teraz mogę powiedzieć, że to jeden 
z ciekawszych filmów gatunku, jaki widziałem od dawna. Zwłaszcza 
że pomimo strachów, które się w nim pojawiają, jest on przepełniony 

Głównym bohaterem filmu jest streamer, który specjalizuje 

się w relacjonowaniu głupich rzeczy w swoim wykona-

niu. Niestety, jego złote czasy już się kończą i widzowie nie 

płacą mu za streamy tak chętnie, jak kiedyś. Postanawia 

więc przygotować specjalną transmisję z wizyty w pewnym 

nawiedzonym domu w okolicy.
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humorem, co nadaje mu lekkości. Humorem dość specyficznym, to 
fakt, ale ostatecznie można się w tej konwencji odnaleźć. Całość zre-
alizowana jest faktycznie jak stream. Autor wyposażony jest w kilka 
kamer – skierowanych na siebie, na to, co dzieje się przed nim oraz 
kilka rozstawionych po całym domu – i właściwie całość oglądamy 
z jego perspektywy. Kiedy już cała akcja nabiera rozpędu, można zdać 
sobie sprawę, że czujemy się, jakbyśmy faktycznie oglądali interne-
towy stream, a nie film.

Bardzo ciekawą rzeczą jest sama realizacja. Poza wspomnianymi 
kamerami twórcy (reżyser i scenarzysta gra również główną rolę) zde-
cydowali się na zastosowanie praktycznych efektów specjalnych. Nie 
uświadczymy tu więc CGI i podczas seansu czuć, jakbyśmy oglądali 
film ze złotego okresu gatunku, czyli lat 80. ubiegłego wieku.

„Deadstream” wziął mnie z zaskoczenia, niczym straszydła w nim 
spotykane. To doskonały przykład na to, że mając filmowe serce po 
właściwiej stronie i czerpiąc przyjemność z procesu twórczego – co 
wyraźnie tu widać – można dać ludziom naprawdę doskonałe kino, 
nie tylko gatunkowe. Nie wiem, czy będzie możliwość obejrzenia tego 
filmu w Polsce, ale jeśli gdzieś natraficie na ten tytuł, to koniecznie po 
niego sięgnijcie.

Film obejrzałem na tegorocznej edycji festiwalu SXSW.

„Deadstream” wziął mnie z zaskoczenia, niczym straszydła 

w nim spotykane. To doskonały przykład na to, że mając 

filmowe serce po właściwiej stronie i czerpiąc przyjemność 

z procesu twórczego – co wyraźnie tu widać – można dać 

ludziom naprawdę doskonałe kino, nie tylko gatunkowe.
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W kinie mogą występować różne nurty, ale jedno pozostaje 
niezmienne – Pixar i Disney wciąż robią doskonałe filmy animowane. 
Kolejnym na to dowodem jest „To nie wypanda”, będąca chyba 
najlepszą produkcją tego studia od lat.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

To nie wypanda  |  Jan Urbanowicz

To nie wypanda

Ocena iMagazine
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Od jakiegoś czasu, o czym kilkakrotnie pisałem, bliżej mi do filmów 
bezpośrednio od Disneya, niż od podlegającego mu studia Pixar. To 
oczywiście nie jest kwestia tego, że jedni robią filmy gorsze, drudzy 
lepsze. Pixar jak dla mnie nieco mniej skupiał się na samej rozrywce, 
a ja, no cóż, lubię się pośmiać i dobrze bawić. Teraz jednak stworzyli 
coś, co idealnie trafiło w moje oczekiwania.

„To nie wypanda” od pierwszego zwiastuna zapowiadało się ciekawie. To 
opowieść o 13-letniej dziewczynce Meilin żyjącej w Toronto w 2002 roku. 
Mei pochodzi z chińskiej rodziny, bardzo dbającej o swoje dziedzictwo. 
Prowadzą oni świątynię, którą udostępniają zwiedzającym i opowiadają 
im o swojej kulturze. Dziewczynka ma paczkę najlepszych przyjaciółek, 
wspólnie z którymi uwielbia boys band o nazwie 4 Town. Jak sama nazwa 
wskazuje, ma on pięciu członków – nie pytajcie. Pewnego dnia w przy-
pływie emocji Mei zamienia się w wielką czerwoną pandę. Okazuje się, że 
jest to klątwa, na którą skazane są wszystkie kobiety z rodziny od wielu 
pokoleń. Panda znika tylko po uspokojeniu się, a na dobre można jej 
się pozbyć, przechodząc przez pewien rytuał w fazie czerwonego księżyca.

Najnowsze dzieło Pixara to wspaniała zabawa. Dawno tak dobrze nie 
bawiłem się na ich filmie i śmiało mogę napisać, że jest to najlepszych 
film studia, przynajmniej od czasów „W głowie się nie mieści”. „To nie 
wypanda” jest piękną historią o dorastaniu i wchodzeniu w dorosłość, 
stawaniu się kobietą, przyjaźni i sprostaniu oczekiwaniom rodziców. 

FILM 216



Tytułowa panda jest jasnym, ale jednocześnie idealnym symbolem 
pierwszej kobiecej miesiączki oraz zmian, jakie zachodzą w ciele (nie 
tylko kobiet) w okresie dojrzewania. To szalejące hormony, nastroje 
i powikłane relacje z rówieśnikami czy rodzicami.

Oczywiście poza głębią i przesłaniem największą siłą i zaletą tego filmu jest 
humor. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze bawiłem się na Pixaro-
wym filmie. Idealnym zabiegiem było tu umiejscowienie akcji w 2002 roku, 
a także wyraźna inspiracja japońskim anime. Dzięki temu dostaliśmy film 
w nieco innej stylistyce niże te, które ostatnimi czasy tworzył Pixar. Niby 
wszystko dobrze znane, ale jednocześnie czułem tu coś świeżego.

Od strony technicznej nie można się w filmie przyczepić absolutnie 
do niczego. Poza obrazem mamy tu również czego posłuchać. Autor-
skie piosenki, śpiewane przez zespół 4 Town, napisała Billie Eilish, a za 
muzykę odpowiada tu nagrodzony Oscarem Ludwig Göransson.

„To nie wypanda” naprawdę zachwyca, tym bardziej że jest to pełnome-
trażowy reżyserski debiut. Domee Shi ma na swoim koncie Oscara za 
krótkometrażówkę „Bao”, którą mogliśmy zobaczyć przed filmem „Inie-
mamocni 2” w 2018 roku. Mam wrażenie, że jeszcze wiele przed nią i to 
nie tylko w Pixarze. Czekam na kolejne filmy, które wyreżyseruje.
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Premiery streamingowe 
kwiecień 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe marzec 2021  |  Jan Urbanowicz

Stewardesa – Sezon 2 
Drugi sezon pełnego czarnego humoru serialowego 
thrillera o stewardesie, której całe życie wywraca 
się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli 
głównej Kaley Cuoco znana z „The Big Bang Theory”.

Premiera: 21.04      

Kulawe konie
Zabawny serial szpiegowski opowiadający 
o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich 
odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy 
Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić 
Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się 
w świecie szpiegowskich sztuczek.

Premiera: 01.04     
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The Batman 
Najnowsza odsłona przygód Mrocznego Rycerza 
w reżyserii Matta Reevesa. W główną rolę wciela 
się tutaj Robert Pattinson, a partnerują mu między 
innymi Zoë Kravitz i Paul Dano. Bez wątpienia to 
inny Batman, niż mogliśmy oglądać do taj pory. 
Film zbiera na świecie bardzo dobre recenzje i już 
45 dni po premierze kinowej będziemy mogli go 
obejrzeć w swoich domach na HBO Max.

Premiera: 19.04          

Lśniące dziewczyny
Kirby Mazrachi odkrywa, że niedawne 
morderstwo jest powiązane z brutalnym 
atakiem sprzed lat, który wpłynął na jej 
postrzeganie rzeczywistości. Łączy siły 
z doświadczonym reporterem Danem 
Velazquezem, by lepiej zrozumieć 
wciąż zmieniającą się teraźniejszość 
i skonfrontować z przeszłością.

Premiera: 29.04     
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MACIEJ SZAMOWSKI
@szamowski

Od jakiegoś czasu żyję w swoistym limbo. Mam wrażenie, że wszystko 
już było, że docierają do mnie tylko kolejne iteracje tych samych 
dźwięków, tych samych kreacji. Jest to o tyle trudne, że oznacza dla mnie 
marginalizację muzyki w moim osobistym świecie na rzecz podcastów, 
audiobooków czy innego rodzaju słuchowisk. W końcu nikt z nas nie chce 
słuchać w kółko tego samego. Ale czy tak jest naprawdę?

Jak odkryć nową muzykę?  |  Maciej Szamowski

Jak odkryć nową muzykę?
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Rozdział 1: Torrenty i MP3
Pamiętam dobrze te czasy, kiedy nową muzykę poznawało się dzięki praw-
dziwym rekomendacjom prawdziwych znajomych. Pewnie sami pamięta-
cie takie archaiczne sytuacje, kiedy przychodzi do Was znajomy i mówi: 
Słuchaj jest nowa płyta takiego i takiego zespołu, chcesz posłuchać? Ja 
w taki sposób poznałem np. System of A Down. Któregoś dnia kolega 
wyciągnął pirackie CD i puścił „Toxicity” – rozwaliło mi to głowę. Potem 
były torrenty, MP3 i czasy, gdy muzykę poznawaliśmy w internecie – sam 
już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale w moim przypadku 
chyba głównym centrum wymiany informacji była społeczność zorganizo-
wana wokół Counter-Strike’a – po prostu na czacie czasem ktoś wrzucał 
jakiś fajny kawałek lub niektóre serwery miały ustawioną muzykę, która 
grała w tle – niesamowite czasy. Potem każdy leciał na torrenty lub inne 
eMule i zostawał właścicielem całych dyskografii swoich nowo poznanych 
ulubionych wykonawców. Tak poznałem naprawdę setki, jeśli nie tysiące 
wyjątkowych artystów. 

Miałem ostatnio taką myśl, że nie chcę już słuchać w kółko tej samej 
playlisty – pomyślałem wtedy, że, kurde, kiedyś to tak nie wyglądało, 
kiedyś odpalałem z płyty składankę Roba Zombie i słuchałem jej 
w kółko. Dzień za dniem uczyłem się na pamięć wszystkich dźwięków, 
wszystkich słów piosenek itd. Teraz nie pamiętam tekstów absolutnie 
niczego. Dlaczego tak to wygląda, dlaczego przestaliśmy słuchać aktyw-
nie, a słuchamy biernie?

Rozdział 2: Algorytmy
Myślę, że winą za taki stan rzeczy możemy obarczyć wszechobecne algo-
rytmy. Szczerze je kocham i równie mocno ich nienawidzę. Ileż to razy 
wpadłem na fajną playlistę składającą się z muzyki, którą można puścić np. 

Pewnie sami pamiętacie takie archaiczne sytuacje, kiedy przy-

chodzi do Was znajomy i mówi: Słuchaj jest nowa płyta takiego 

i takiego zespołu, chcesz posłuchać? Ja w taki sposób poznałem 

np. System of A Down.
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w trakcie kolacji (polecam „Italian Trattoria” na Spotify), która nikomu nie 
przeszkadzała i… nie angażowała nikogo za bardzo. Mam właśnie wraże-
nie, że paradoksalnie algorytmy, wszechobecne playlisty kreowane przez 
sztuczną inteligencję sprawiają, że nie słuchamy muzyki już tak aktyw-
nie. Szukamy prostych rozwiązań. Szukamy czegoś, co może lecieć w tle, 
gdy kiedyś to właśnie muzyka stała w centrum wydarzeń. Niesamowite, 
prawda? Daliśmy dobrać sobie własny gust maszynie, która uznała, że naj-
bardziej podoba nam się to, co w żaden sposób nie wywołuje w nas emo-
cji, szybszego bicia serca, zaciekawienia itd.

Trochę to smutne i sprawia, że ja od jakiegoś czasu 
stoję w rozkroku – niby słucham muzyki, ale jakoś 
tak mniej, jakoś tak bardziej wybiórczo. Mam 
wrażenie, że właśnie jestem w momencie, gdy 
wyobrażam sobie, że mogę pójść na 4-godzinny 
spacer i nie słuchać w tym czasie swojej ulubionej 
płyty – kiedyś to było niewyobrażalne. Po prostu 
serwisy streamingowe obrzydzają mi słuchanie 
czegokolwiek.

Finał: Odrodzenie winylu i CD
Nie jest jednak absolutnie fatalnie, choć należy 
zapomnieć o tym, jak kiedyś wyglądał świat. Do 
łask wróciły co prawda gramofony i płyty winy-
lowe, powoli odradza się format CD. Okazuje się, że 
jest trochę osób, które potrzebuje słuchać aktyw-
nie, a nie po prostu wypełniać tło przypadkowymi 
dźwiękami – naprawdę, istnieją takie osoby! Dla 
mnie to świetna informacja, ale też i weryfikacja 
tego, jak naprawdę potrzebuję nowej muzyki. 
Szczerze mówiąc, nie aż tak bardzo, jak myślałem. 

Płyty kupuję sporadycznie i większość z nich to reedycje lub oryginalne 
wydania klasycznych albumów sprzed lat. 

Czy muzyka umiera? Myślę, że nie. Myślę też jednak, że muzyka przecho-
dzi powolną rewolucję i już wkrótce jej znaczenie będzie zupełnie inne 
niż jeszcze 20–30 lat temu. Czyli klasycznie – czas pokaże. Czas pokaże…

Mam właśnie wrażenie, że 

paradoksalnie algorytmy, 

wszechobecne playlisty 

kreowane przez sztuczną 

inteligencję sprawiają, że 

nie słuchamy muzyki już 

tak aktywnie. Szukamy 

prostych rozwiązań. Szu-

kamy czegoś, co może 

lecieć w tle, gdy kiedyś 

to właśnie muzyka stała 

w centrum wydarzeń. 
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Świąteczne ciasto 
jabłkowo-bakalioweMAŁGORZATA ŁADA

Świąteczne ciasto jabłkowo-bakaliowe  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 2 jabłka
• 150 g mąki tortowej
• 120 g cukru, najle-

piej drobnego 
• 3 jaja
•  1/4 szklanki oleju 
• 1 łyżeczka proszku 

do pieczenia
• 1 łyżka cukru 

waniliowego
• 2 łyżki mąki 

ziemniaczanej
• 50 g rodzynek
• 50 g suszonych 

moreli
• 50 ml koniaku lub 

mocnej herbaty
• 150 g orzechów 

włoskich
• 1 łyżeczka 

cynamonu
• cukier puder do 

posypania

Wieczorem poprzedniego dnia przed robieniem ciasta rodzynki i morele 
myjemy na sitku, odsączamy i kroimy morele na drobne kawałki. Mie-
szamy rodzynki z pokrojonymi morelami i zalewamy koniakiem lub 
herbatą, w ostateczności możemy też użyć gorącej wody. Zalane owoce 
zostawiamy na noc. Następnego dnia prażymy orzechy włoskie na roz-
grzanej patelni przez ok. 5–10 min, żeby orzechy nabrały chrupkości. Po 
przestudzeniu rozgniatamy orzechy na niezbyt drobne kawałki. 

Do miski wsypujemy połowę cukru, dodajemy cynamon oraz przygo-
towane wcześniej orzechy i całość mieszamy. W drugiej misce ubijamy 
jajka i dodajemy małymi partiami resztę cukru i cukier waniliowy. 
Następnie cienkim strumieniem wlewamy olej i dokładnie ubijamy. Do 
ubitej masy dodajemy partiami przesianą i wymieszana z proszkiem do 
pieczenia mąkę. Delikatnie mieszamy do momentu, aż ciasto zacznie 
gęstnieć. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy na cien-
kie cząstki. Namoczone owoce odcedzamy z zalewy. 

Tortownicę o średnicy 24 cm wykładamy papierem do pieczenia. 
Połowę ciasta wylewamy do formy i na to kładziemy połowę orzechów 
oraz połowę pokrojonych jabłek. Na jabłkach układamy odcedzone 
bakalie. Wylewamy resztę ciasta, przykrywamy resztą jabłek i posy-
pujemy pozostałymi orzechami. Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°. 
Do nagrzanego piekarnika wkładamy ciasto i pieczemy 50–55 min. Aby 
orzechy się nie przypaliły, ciasto możemy przez pierwszą połowę pie-
czenia przykryć folią aluminiową.  

Gdy ciasto ostygnie, posypujemy cukrem pudrem.

MAKOWA KUCHNIA 224



DOSTĘPNY NA

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

	Okiem Pawła Jońcy
	Aktualności
	Moonshot  |  Kinga Ochendowska
	Bieganie i pomaganie z Philips Sound  |  Paweł Okopień
	Apple walczy z #NoOffice i pracą hybrydową, strzelając sobie w stopę!  |  Michał Śliwiński
	Lifestyle  |  Dominik Łada
	Streaming naszego życia   |  Ania Gabryś
	Jest i SUB! – Denon Home Subwoofer uzupełnia rodzinę głośników Denon Home  |  Paweł Okopień
	Loewe klang bar5 mr + sub5  |  Paweł Hać
	Sony LinkBuds – wreszcie coś ciekawego!  |  Paweł Hać
	iPad Air 5  |  Wojtek Pietrusiewicz
	iPhone SE (2022)  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Steam Deck (256 GB) w końcu dojechał – unboxing i pierwsze wrażenia [również wideo]  |  Wojtek Pietrusiewicz
	TP-LINK Deco X50 – po prostu dobre Wi-Fi  |  Paweł Hać
	Dji Action 2 – pierwsze wrażenia  |  Adalbert Freeman
	Mudita Bell – trochę lepszy budzik  |  Paweł Hać
	Thule RoundTrip Bike Duffel  |  Napoleon Bryl
	Strefa HomeKit  |  Dominik Łada
	Prosty sposób na bezpieczny dom.Systemy alarmowe od Somfy do domu i mieszkania  |  Paweł Okopień
	Telewizor następnego pokolenia – Samsung The Freestyle  |  Paweł Okopień
	QD-OLED po raz pierwszy. Telewizorowe nowości Sony 2022  |  Paweł Okopień
	Ford Mustang Mach-E GT – nieposkromiony  |  Paweł Hać
	Porsche Macan GTS  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Rower ze wspomaganiem elektrycznym  |  Napoleon Bryl
	MaskerAid – automatyczne zastępowanie twarzy emoji  |  Wojtek Pietrusiewicz
	KeyCue dla Mac  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Ukraiński MacPaw wypuszcza SpyBuster  |  Krzysztof Kołacz
	Nowa wersja Overcast  |  Krzysztof Kołacz
	Gran Turismo 7 – dla pasjonatów  |  Paweł Hać
	Alto’s Adventure: Spirit of the Mountain  |  Wojtek Pietrusiewicz
	London City (EGLC) i Landmarks London City Pack  |  Wojtek Pietrusiewicz
	Zmiana domyślnych ustawień jakości wideo w aplikacji YouTube na iOS/iPadOS  |  Maciej Skrzypczak
	Ostatni raz  |  Kinga Ochendowska
	Maruderzy  |  Krzysztof Kołacz
	Rozdzielenie   |  Krzysztof Kołacz
	Pozwolenie na broń  |  Adalbert Freeman
	Deadstream |  Jan Urbanowicz
	To nie wypanda  |  Jan Urbanowicz
	Premiery streamingowe marzec 2021  |  Jan Urbanowicz
	Jak odkryć nową muzykę?  |  Maciej Szamowski
	Świąteczne ciasto jabłkowo-bakaliowe  |  Małgorzata Łada

