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Od ponad czterech dekad studia nagraniowe na 
całym świecie ufają kolumnom Bowers & Wilkins, 
które pomagały im tworzyć ścieżki dźwiękowe filmów 
kształtujących całe pokolenia. Można być zatem 
spokojnym o jakość dźwięku, jaką jest w stanie 
 zapewnić nowa Panorama 3 – pierwszy soundbar 
Bowers & Wilkins z Dolby Atmos, dzięki któremu 
doświadczysz filmów, seriali i ulubionych utworów tak, 
jak zostały stworzone, aby być słyszane.
Posłuchaj, a sam się przekonasz.

Bowers & Wilkins Panorama 3

Bezkompromisowy soundbar

bowerswilkins.comSalony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/glosniki/soundbary/bowers-wilkins-panorama-3.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=Panorama+3
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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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Ależ ten maj był niesamowity. Zwiedziliśmy 
piękną Islandię. Nie ukrywam, że była to jedna 
z podróży życia. Wybierałem się tam od 20 lat 
i za każdym razem coś stawało na przeszkodzie. 
Pięknie, dziko, krystalicznie czysto.

Czerwcowy iMagazine obfituje w ciekawe teksty 
– zobaczyliśmy na żywo Giro d'Italia, przejecha-
liśmy ultraciężki wyścig Sudovia Gravel, w operze 
oglądaliśmy premierę najnowszego eksluzyw-
nego Audi A8, mieliśmy okazję przetestować 
mnóstwo świetnego sprzętu, od audio, przez TV 
po akcesoria, kończąc na VR…

Szczerze polecam lekturę na kanapie, w parku, 
w biegu, przed snem w łóżku… iMag wszędzie się 
sprawdzi!

Zapraszam do numeru!   Dominik Łada
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http://sennheiser.pl/mtw3


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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM
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Wygoda w mgnieniu oka

zgsklep.pl
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Aktualizacja iPadOS 
do wersji 15.5

Czytaj dalej....

Aktualizacja macOS 
Monterey do wersji 12.4

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do 
wersji 15.5

Czytaj dalej....

Aktualności
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https://imagazine.pl/2022/05/16/aktualizacja-ipados-do-wersji-155/
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Aktualizacja tvOS do wersji 
15.5.1 oraz oprogramow-
ania HomePod do wersji 
15.5.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do 
wersji 8.6

Czytaj dalej....

Aktualizacja aplikacji   
Developer

Czytaj dalej....
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Aktualizacja firmware 
AirPods 2, Pro i Max do 
wersji 4E71

Czytaj dalej....

Apple wydało iTunes 12.12.4 
dla Windows

Czytaj dalej....

Apple udostępniło Swift 
Playgrounds 4.1

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/05/19/apple-wydalo-itunes-12-12-4-dla-windows/


Apple potwierdza pełny 
harmonogram WWDC 2022

Czytaj dalej....

Dwie nowe opaski sportowe 
Pride 2022

Czytaj dalej....

Możliwość usuwania konta 
w aplikacji obowiązkowa  
u Apple

Czytaj dalej....
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TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy model kolorowej taśmy LED. Taśma 
Tapo L920-5 jest odporna na warunki atmosferyczne, więc można ją wyko-
rzystać do ozdobienia budynku na zewnątrz oraz do stworzenia magicznej 
atmosfery w ogrodzie, na tarasie lub balkonie. Dobierając odpowiedni kolor 
można stworzyć przestrzeń idealną zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, 
romantyczny wieczór, jak i nastrojową kolację w gronie najbliższych.

5-metrowa taśma LED Smart Wi-Fi Tapo L920-5 pozwala na zmianę kolorów 
w pełnej palecie barw RGB. Nowością w stosunku do poprzedniego modelu 
(Tapo L900-5) jest to, że na jednym pasku można uzyskać jednocześnie 
wiele kolorów. Dzięki taśmie balkony, tarasy, ogródki zmienią się w klima-
tyczne, nastrojowe, wręcz baśniowe miejsca. Dzięki dostosowaniu ustawień 
można uzyskać zarówno efekt delikatnego blasku oraz miękkie, przezroczy-
ste światło, jak i dyskotekową feerię barw. Planując harmonogramy i usta-
wienia timera łatwo można skontrolować sposób i częstotliwość zmiany 

Stwórz magiczny nastrój z nową     
taśmą LED od TP-Link – Tapo L920-5

AKTUALNOŚCI 17



kolorów i sprawić, by światła pulsowały w rytm muzyki. Ulubione konfigu-
racje można zachować i wracać do nich w dowolnym momencie.

Podobnie jak w przypadku żarówek z oferty TP-Link także taśma Tapo 
L920-5 może symulować obecność mieszkańców w domu, aby odstraszyć 
nieproszonych gości.

Instalacja taśmy LED jest bardzo prosta. Dzięki jej elastyczności można 
zamieścić ją niemal wszędzie – w namiocie, na ogrodowych meblach, 
poręczach, szybach, gałęziach drzew. Wystarczy przyciąć ją do dowolnej 
długości i przymocować. Zamontowana na dworze taśma nie musi być 
usuwana w razie niesprzyjających warunków pogodowych, np. padającego 
deszczu czy gwałtownej burzy. Nie zaszkodzi jej ani wilgoć, ani wysokie czy 
niskie temperatury. Zastosowana technologicznie zaawansowana specjalna 
powłoka PU chroni diody i ułatwia ich konserwację.

By cieszyć się efektowną feerią barw nie potrzeba żadnych dodatkowych 
urządzeń. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi w domu i pobrać darmową 
aplikację TP-Link Tapo, by mieć urządzenie pod kontrolą. Taśmą można 
również sterować głosowo – należy zintegrować ją z Amazon Alexa lub 
Asystentem Google.

Więcej informacji na temat taśmy Tapo L920-5 dostępnych jest na stro-
nie internetowej. Produkt jest dostępny w sprzedaży i kosztuje ok. 160 zł. 
Posiada 24-miesięczną gwarancję producenta.

AKTUALNOŚCI 18



Okradziony po GP Hiszpanii 
Sebastian Vettel szukał złodziei 
dzięki AirPods

Czytaj dalej....

Nowy iPod już nie powstanie 
– Apple zamyka ten rozdział

Czytaj dalej....

Apple rozważa zakup EA?

Czytaj dalej....
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https://imagazine.pl/2022/05/24/okradziony-po-gp-hiszpanii-sebastian-vettel-szukal-zlodziei-dzieki-airpods/
https://imagazine.pl/2022/05/24/apple-rozwaza-zakup-ea/
https://imagazine.pl/2022/05/10/nowy-ipod-juz-nie-powstanie-apple-zamyka-ten-rozdzial/


Apple, Google i Microsoft 
ujednolicą obsługę 
logowania bez hasła

Czytaj dalej....

Audi dodaje natywne Apple 
Music do wielu swoich modeli

Czytaj dalej....

Apple, ponownie, opóźnia 
dalszy powrót do biur

Czytaj dalej....
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Apple zademonstrowało 
nadchodzący headset 
AR/VR zarządowi firmy?

Czytaj dalej....

Apple przejdzie w całości 
na USB-C w 2023 roku

Czytaj dalej....

CSAM wkrótce 
obowiązkowy w UE?

Czytaj dalej....
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Głęboki bas i mnóstwo dobrej zabawy? Sesja ćwiczeń wzbogacona 
o brzmienie, które się uwielbia? To idealne wyzwania dla prawdziwie 
bezprzewodowych słuchawek JBL Vibe 200 TWS. Oferują potężne, głę-
bokie brzmienie basu i pełną swobodę nawet przez 20 godzin. Wystarczy 
dotknąć słuchawki, aby zarządzać połączeniami i muzyką, a także skorzy-
stać z asystenta głosowego. Natomiast dzięki połączeniu Dual Connect 
możesz używać jednej ze słuchawek, aby zaoszczędzić akumulator. Słu-
chawki JBL Vibe 200 TWS są ultralekkie i wygodne dzięki ergonomicznemu 
kształtowi oraz zawsze gotowe do użycia.

Muzyka brzmi lepiej z JBL Deep Bass. Każdy dzień, a nawet sesje ćwiczeń 
stają się przyjemniejsze, dzięki głębokiemu basowi dostarczanemu przez 
8-milimetrowe przetworniki. Słuchawki JBL Vibe 200 TWS dotrzymają kroku 
aktywnym zapewniając do 5 godzin odtwarzania w słuchawkach oraz 15 
godzin zapasu w etui ładującym. Łącznie to nawet 20 godzin odtwarzania!

JBL Vibe 200 TWS 
to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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Teraz można odbierać połączenia lub słu-
chać muzyki za pomocą jednej lub obu 
słuchawek, korzystając z technologii Dual 
Connect. Wybierając jedną ze słuchawek, 
drugą można zostawić w etui, aby oszczę-
dzać akumulator. Połączeniami i asysten-
tem głosowym można sterować za pomocą 
dotyku z poziomu słuchawek, pozostając 
w kontakcie ze światem.

Ergonomiczny kształt JBL Vibe 200 TWS 
sprawia, że delikatnie i komfortowo miesz-
czą się w uszach oraz umożliwiają wygodne 
słuchanie przez wiele godzin. W zestawie 
znajdują się końcówki w 3 rozmiarach, które 
doskonale izolują hałas, zapewniając kom-
fort dopasowania oraz wyraziste brzmienie. 

Czas poćwiczyć? Dzięki klasie ochrony IPX2 
słuchawki są odporne na lekkie upadki 
i odrobinę potu oraz zawsze dotrzymają 
kroku w czasie treningu. Doskonale spraw-
dzą się też w czasie relaksu. Zawsze są 
gotowe do działania. Dodatkowo ich kie-
szonkowy rozmiar pozwala zabrać je ze sobą 
wszędzie. Dyskretne i lekkie JBL Vibe 200 
TWS z łatwością mieszczą się w kieszeni 
– z etui i bez. Różnorodność kolorystyki 
pozwala wybrać model najlepiej dopaso-
wany do stylu użytkownika.
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iPada Air 2 i iPada Mini 2 
trafiły na listę produktów 
Vintage

Czytaj dalej....

Polskie obejście CarPlay dla 
Tesli jest już dostępne do 
pobrania

Czytaj dalej....

Wg UE Apple nadużyło 
pozycji monopolisty rynku 
płatności NFC

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 24

https://imagazine.pl/2022/05/05/ipada-air-2-i-ipada-mini-2-trafily-na-liste-produktow-vintage/
https://imagazine.pl/2022/05/04/wg-ue-apple-naduzylo-pozycji-monopolisty-rynku-platnosci-nfc/
https://imagazine.pl/2022/05/10/polskie-obejscie-carplay-dla-tesli-jest-juz-dostepne-do-pobrania/


Jeden model iPhone’a 14 
opóźniony i szansa na 
ekran Always-On

Czytaj dalej....

BBC Player w Polsce  
– start w Dzień Dziecka

Czytaj dalej....

Dyrektor Apple ds. 
uczenia maszynowego, Ian 
Goodfellow, odchodzi z 
powodu powrotu do biura

Czytaj dalej....
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Dziwny prototyp iPhone’a 
z Click Wheel, które 
zamienia się w klawiaturę 
numeryczną

Czytaj dalej....

Kuo: Tańszy model Apple 
TV pojawi się jeszcze   
w tym roku

Czytaj dalej....

Nowa książka „After Steve”

Czytaj dalej....
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Creative Zen Hybrid to najnowszy model bezprzewodowych słuchawek 
nausznych z technologią aktywnego tłumienia szumów otoczenia, jakie 
wzbogaciły portfolio marki Creative. Oficjalna premiera tego produktu 
nastąpi 8 czerwca, ale już dziś zdradzamy cechy tego modelu, a także sposób 
na to, by zdobyć egzemplarz dla siebie.

Marka Creative od lat jest znana z nieszablonowego podejścia zarówno do 
swoich produktów, jak i klientów. Tym razem premierę najnowszych, bez-
przewodowych słuchawek z ANC poprzedzi loteria, w której firma rozda 
swoim fanom 100 zestawów słuchawkowych. Aby wziąć w niej udział, należy 
zarejestrować się na stronie loterii Find Your Zen.

Dzięki zorganizowanej loterii masz szansę na wygranie nowych słuchawek 
Creative Zen Hybrid (fot. Creative)

Producent zachwala nowe słuchawki Creative Zen Hybrid jako produkt prze-
znaczony dla miłośników ciepłego brzmienia z wyraźną sygnaturą dźwiękową, 

Creative Zen Hybrid 
– słuchawki z ANC, które możesz mieć przed premierą
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selektywnymi basami i czystymi tonami wysokimi. Za 
ich reprodukcję odpowiadają 40-milimetrowe prze-
tworniki z magnesami neodymowymi. Firma deklaruje, 
że nowy model ma wyważony charakter brzmieniowy, 
dzięki czemu słuchawki Zen Hybrid powinny pasować 
do szerokiego zakresu gatunków muzycznych.

Atutem nowego modelu słuchawek Creative ma być 
implementacja technologii SXFI Ready, dzięki której 
użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej wersji tech-
nologii Super X-Fi za pośrednictwem mobilnej aplikacji 
SXFI i cieszyć się nowym brzmieniem ulubionych utwo-
rów ze smartfonu (zapisanych w pamięci lokalnej urzą-
dzenia mobilnego) w holograficznej odmianie. O samej 
technologii SXFI już pisaliśmy.

Zastosowana w tym modelu hybrydowa technologia 
aktywnej redukcji szumów wykorzystuje pary mikro-
fonów w każdej słuchawce, co ma zapewnić 95 proc. 
redukcję niepożądanych dźwięków z otoczenia. Jed-
nocześnie model ten wyposażono w przełącznik trybu 
Ambient Mode, dezaktywujący tłumienie szumów, 
co poprawi bezpieczeństwo podczas poruszania się 
w mieście (przechodzenia przez jezdnię), czy np. pod-
czas zamawiania kawy lub posiłku w kawiarni.

Creative zapewnia, że nowy model powinien spełnić 
wymagania tych, którzy lubią słuchać muzyki naprawdę 
długo. Z aktywnym trybem ANC deklarowany czas 
pracy na jednym ładowaniu to 27 godzin. Wyłącze-
nie aktywnego tłumienia szumów otoczenia wydłuża 
czas słuchania o kolejne 10 godzin. Gdy zmęczymy się 
muzyką, składane i obrotowe (90°) nauszniki pozwolą 
na łatwe umieszczenie zestawu nawet w niewielkiej 
damskiej torebce. Jak wspomnieliśmy, nowe słuchawki 
oficjalnie zadebiutują na rynku 8 czerwca 2022 roku, 
a ich oficjalna, sugerowana cena producenta to 458 zł.
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Polacy kupują coraz droższe 
smartfony – popularniejszy  
staje się najem

Czytaj dalej....

Google w końcu rozwiązuje 
bałagan z G Suite

Czytaj dalej....

Apple rozważa 
przeniesienie fabryki 
MacBooków Pro w celu 
zwiększenia produkcji

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 29

https://imagazine.pl/2022/05/19/polacy-kupuja-coraz-drozsze-smartfony-popularniejszy-staje-sie-najem/
https://imagazine.pl/2022/05/19/dostepnosc-macbook-pro-maj-2022/
https://imagazine.pl/2022/05/20/google-w-koncu-rozwiazuje-balagan-z-g-suite/


Samsung SmartThings 
będzie działać ze 
standardem Matter – 
ruszyły testy wczesnego 
dostępu

Czytaj dalej....

27-calowy monitor 
mini-LED od Apple zadebiu-
tuje w październiku?

Czytaj dalej....

Dokumenty FCC ujawniają 
tajemniczy „adapter sieciowy” 
od Apple z systemem iOS

Czytaj dalej....
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Apple zwiększa cenę 
subskrypcji Apple Music 
dla studentów

Czytaj dalej....

Kilka ciekawostek o historii 
powstania iPoda od Tony’ego 
Fadella

Czytaj dalej....

Kuo: Nowy HomePod pod 
koniec 2022 r. lub na 
początku 2023 r.

Czytaj dalej....
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Sennheiser, zaprezentował nowe słuchawki SPORT True Wireless, które 
zapewnią entuzjastom fitnessu i sportowcom doskonałą jakość dźwięku, 
niezależnie od inten-sywności treningu. Unikatowa funkcja słuchawek Ada-
ptable Acoustic daje możli-wość wyboru otwartych lub zamkniętych ada-
pterów do uszu, co pozwala sportow-com dostosować wrażenia słuchowe 
do uprawianego sportu. Dzięki bezpiecznemu dopasowaniu SPORT True 
Wireless są gotowe nawet na najbardziej aktywne wyzwa-nia - z najlep-
szym brzmieniem Sennheiser.

SPORT True Wireless zapewniają wyjątkowe wrażenia dźwiękowe dzięki 
autorskiemu prze-twornikowi Sennheiser TrueResponse. Zaprojekto-
wany i skonstruowany w Niemczech sys-tem akustyczny bazuje na uni-
katowym 7-milimetrowym przetworniku dynamicznym, który zapewnia 
pełny bas i niesamowicie czysty dźwięk bez zniekształceń nawet przy 
dużej gło-śności. Nowe słuchawki umożliwiają sportowcom również 
kontrolę nad tym, jak odbierają dźwięk i postrzegają otoczenie. Funkcja 

Sennheiser Sport True Wireless 
 – podążaj własną ścieżką
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Adaptable Acoustic pozwala użytkownikom 
wybrać otwarte lub zamknięte adaptery 
douszne i dostosować ustawienia equalizera 
w celu uzyska-nia idealnego, niestandardo-
wego brzmienia do treningu.

Otwarte adaptery douszne w połączeniu 
z ustawieniami Aware EQ pomagają zre-
dukować hałas przenoszony przez ciało 
i umożliwiają przenikanie niektórych dźwię-
ków z zewnątrz w celu uzyskania lepszej 
świadomości otoczenia. W tym trybie biega-
cze słyszą mniej rozpra-szających dźwięków, 
takich jak bicie własnego serca lub kroki, 
a więcej otoczenia, łącząc ulubioną playlistę 
z odgłosami natury lub miasta. Ci, którzy 
wolą własną muzykę w hałaśli-wych salach 
gimnastycznych i nie chcą rozpraszać się 
tym, co dzieje się dookoła, odnajdą spokój 
dzięki zamkniętym adapterom i ustawie-
niom Focus EQ.

Oprócz ustawień Focus i Aware EQ w aplika-
cji Sennheiser Smart Control, użytkownicy 
mo-gą tworzyć w pełni konfigurowalne 
ustawienia dla swoich wrażeń odsłucho-
wych za pomocą funkcji Sound Check. 
Intuicyjna obsługa dotykowa SPORT True 
Wireless pozwala dostoso-wać dźwięk do 
swoich preferencji i ułatwia dostęp do ste-
rowania audio i asystentów głoso-wych. 
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Kompatybilność z Bluetooth 5.2 i obsługa 
kodeków audio, takich jak SBC, AAC i aptX, 
ułatwiają również utrzymywanie łączności 
z urządzeniami mobilnymi, smartwatchami, 
telewi-zorami Smart TV i podłączonymi 
urządzeniami fitness.

Dopasowanie, na którym 
można polegać
„Każdy ruch podczas uprawiania sportu 
jest wyzwaniem dla słuchawek dousznych, 
które mają zapewniać doskonały dźwięk. 
Dla każdego, kto lubi słuchać muzyki pod-
czas ćwiczeń, ważne jest, aby móc w pełni 
skoncentrować się na sporcie bez obawy, że 
słuchawki wyśli-zgną się z uszu. Ponieważ 
uszy mają unikatowy kształt i rozmiar, uni-
wersalna konstrukcja nie jest najlepsza, dla-
tego skupiliśmy się na opracowaniu w pełni 
konfigurowalnego rozwią-zania, które 
zapewnia maksymalny komfort użytkowa-
nia i bezpieczne dopasowanie” – po-wie-
dział David Holm, menedżer ds. produktów 
sportowych Sennheiser.

Ergonomiczna konstrukcja SPORT True Wire-
less została opracowana właśnie w tym celu. 
Słuchawki można dostosować za pomocą 
adapterów w trzech rozmiarach i czterech 
róż-nych pierścieni z zaczepami, aby spraw-
dziły się podczas dowolnego treningu. Dzięki 
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klasie ochrony IP54 słuchawki SPORT True 
Wireless są odporne na kurz i zachlapania, 
a także z łatwością wytrzymują pot, biega-
nie w deszczu, a nawet treningi na plaży.

Działają dłużej niż się 
spodziewasz
SPORT True Wireless nie tylko sprosta 
wyzwaniom fizycznym. Żywotność baterii 
wynoszą-ca 9 godzin i kolejne 18 godzin 
z etui ładującym zapewnia bezkompromi-
sową wydajność na długie dystanse.

Ceny i dostępność
Sennheiser SPORT True Wireless będą 
dostępne w Polsce w maju w katalogowej 
cenie de-talicznej 599 PLN.

AKTUALNOŚCI 35



150 mln dolarów kary dla 
Twittera za złamanie zasad 
prywatności – znowu

Czytaj dalej....

Obowiązkowe panele solarne 
na każdym budynku – nowy 
pomysł Brukseli

Czytaj dalej....

Rendery fioletowego 
iPhone’a 14 Pro i redukcja 
zamówienia Apple o 20 mln 
sztuk

Czytaj dalej....
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Microsoft Build 2022 
– co zyskają programiści?

Czytaj dalej....

Google I/O 2022     
– co pokazało Google?

Czytaj dalej....

„Sam naprawiam 
samochód” – Tesla dzieli się 
wiedzą za darmo

Czytaj dalej....
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Dziś oficjalnie wystartowało Apple Muzeum Polska w warszawskiej Fabryce 
Norblina. Nowe, ciekawe miejsce na mapie każdego z zainteresowanych 
nowoczesnymi technologiami.

Po wielu latach Jackowi Łupinie, właścicielowi i pomysłodawcy Apple 
Muzeum Polska, udało się dopiąć wszystkie sprawy i otworzyć dostępne 
dla wszystkich interaktywne muzeum, które znajduje się w wygodnym 
miejscu stolicy, w nowootwartym, bardzo stylowym centrum handlowo-
-biznesowym – Fabryka Norblina.

Muzeum znajdziemy na drugim piętrze centrum. Na ponad 300 m2 znaj-
dziemy około 1600 eksponatów głównie z historii marki Apple, ale też 
innych firm produkujących ciekawe, oryginalne akcesoria, klony kompute-
rów czy generalnie sprzęty „z epoki”.

Wystartowało Apple Muzeum Polska 
w warszawskiej Fabryce Norblina
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Nie zabrało wielu absolutnych białych 
kruków, m.in. repliki Apple 1, pierwszego 
komputera jaki zaprojektował Woz, czyli 
Steve Woźniak, współzałożyciel Apple. Co 
ważne, replikę znajdującą się w muzeum, 
Steve osobiście autoryzował.

Apple Muzeum Polska otwarte jest wto-
rek–niedziela, w godzinach 12:00–20:00 
(w weekend 10:00–20:00).  W poniedziałki 
muzeum jest zamknięte.

Ceny Biletów (dzień powszedni/weekend):

Bilet normalny: 45 / 55 zł
Bilet ulgowy: 30 / 40 zł
Bilet rodzinny: 120 / 140 zł
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AirPods Pro 2 oraz nowe 
kolory AirPods Max już 
jesienią

Czytaj dalej....

Nadchodzą ulepszenia dla 
Apple Pay i Apple Fitness+

Czytaj dalej....

iJustine odwiedziła studio 
filmowe Apple Fitness+

Czytaj dalej....
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Star Wars Day 
uczczone przez Apple 
w specjalnym klipie

Czytaj dalej....

Elon Musk: 30% prowiz-
ja Apple jest „dosłownie 10 
razy wyższa niż powinna”

Czytaj dalej....
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Islandia to jedno z najmniejszych państw europejskich. Wyspa położona 
na Atlantyku daleko na Północy. Miejsce, do którego wybierałem się 
od dobrych 20 lat, tylko za każdym razem coś mi się nie składało. Raj? 
Zdecydowanie nie, na pewno Disneyland dla fotografów i zwolenników 
niczym niezmąconej i niezanieczyszczonej przyrody.

Islandia, wreszcie się udałoDOMINIK ŁADA
@dominiklada

Islandia, wreszcie się udało  |  Dominik Łada
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Za każdym razem, gdy szykowałem się na 
wyprawę na Islandię, to coś musiało się wyda-
rzyć. Jak nie wybuch wulkanu Eyjafjallajökull 
w 2010 roku, który unieruchomił cały nasz 
kontynent, to wybuch wojny w Ukrainie. Jak 
nie choroba, to „atrakcyjniejszy rodzinnie” 
wyjazd ze znajomymi w znacznie cieplejszy 
region. Zawsze coś. Ale wreszcie się udało. 
10 maja, na zaproszenie Samsunga, de facto 
na plener fotograficzny z aparatem Galaxy 
S22 Ultra (który genialnie się sprawdził), tra-
fiłem na Islandię – moje, można powiedzieć, 
odwieczne marzenie podróżnicze zostało 
spełnione.

Jak dojechać?
Bezpośrednio z Polski lata tylko WizzAir. 
Mają monopol na to połączenie. Lot trwa 4,5 
godziny, to sporo. Warto dokładnie wybrać 
sobie miejsce w samolocie, żebyśmy wytrzy-
mali podróż. Przez to, że mają monopol, ceny 
mogą zaskakiwać. W zależności od pory roku 
wahają się od 600 PLN do nawet 1800 PLN 
– jak na „tanią linię” to dość sporo. Innym 
rozwiązaniem jest lot do Londynu, a stamtąd 
już mamy w czym wybierać – lotów i prze-
woźników jest kilku, a ceny są zdecydowanie 
korzystniejsze.

Lecimy do Reykjavik City Airport, na najwięk-
sze krajowe lotnisko Islandii, które mieści się 
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w Keflaviku na obrzeżach miasta Reykjavík, na 
południe od ścisłego centrum, w zasięgu dale-
kiego spaceru – jak cała reszta miasta. Lotni-
sko, co ciekawe, obsługuje także ruch rejsowy 
na Grenlandię i Wyspy Owcze.

Istnieje też możliwość przypłynięcia pro-
mem, jednak trzeba liczyć się z tym, że rejs 
będzie trwał pełne trzy dni i trzy noce. Promy 
wypływają z Danii. Samochód z czterema 
osobami to koszt około 1000 euro, co może 
się wydawać dość atrakcyjną koncepcją 
podróżniczą, jak macie dużo czasu wolnego 
– podróż w dwie strony to jednak prawie cały 
tydzień. Przez cztery dni pobytu na Islandii 
widziałem tylko dwa pojazdy na innych reje-
stracjach niż islandzkie. Były to podróżujące 
razem motocykle z Niemiec.

Islandia w pigułce
Islandia ma 103 000 km2. Jest trzy razy mniej-
sza od Polski, jednocześnie żyje tu tylko 370 
000 ludzi, z czego 180 000 w stolicy, Rey-
kjaviku. Największą mniejszością na Islandii 
są… Polacy. Jest nas tu około 7%. Widać nas 
wszędzie. Kasy w sklepach, napisy na kosme-
tykach w hotelach są po polsku. Od tego roku 
Polacy mieszkający minimum trzy lata na 
Islandii mogą głosować, akurat jak byliśmy na 
miejscu, odbywały się wybory samorządowe 
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i możecie sobie wyobrazić, że nasza mniej-
szość jest języczkiem u wagi…

Na Islandii jest ponad 10 000 wodospadów. 
Jest to jedyne znane mi miejsce na świecie, 
gdzie można być właścicielem rzeki, wodo-
spadu lub góry. Tylko 2% powierzchni wyspy 
to lasy, ale też nie do końca takie, do jakich 
jesteśmy przyzwyczajeni. Ze względu na 
pogodę, która jest bardzo surowa, niewiele 
roślin, a tym bardziej drzew, jest w stanie tutaj 
rosnąć. Idealne miejsce dla alergików i ast-
matyków – ja przez cały pobyt zapomniałem 
o tym, co oznacza inhalator. Na Islandii nie ma 
też w zasadzie żadnych insektów. Samochody 
jeżdżą bez muszek i komarów na szybie i lakie-
rze, bo ich zwyczajnie tutaj nie ma.

Czy wspominałem Wam już o tym, że na 
Islandii jest 130 wulkanów, w większości 
nadal czynnych? Wybuch wulkanu Laka 
w 1784 roku spowodował śmierć 6 mln ludzi 
na całym świecie.

Zaskoczyło mnie też to, że na Islandii mogą 
być konie tylko rodzimej rasy. Jeździectwo 
jest bardzo popularne. Są nawet, obok tras 
rowerowych, trasy konne w samym Rey-
kjaviku. Jak koń wyjedzie z Islandii np. na 
wystawę, to już nie może wrócić, bo może 
przywieźć nieobecne na wyspie choroby lub… 
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niechcianą ciążę z inną rasą. Na Islandii jest cztery razy tyle owiec, co ludzi. 
Jagnięcina, obok ryb, jest podstawą diety Islandczyków. Muszę powiedzieć, 
że jest pyszna. Ryby zresztą też.

Islandia jest najbardziej ateistycznym krajem w Europie. To oficjalne dane. 
Jednak z drugiej strony Islandczycy nadal wierzą w… elfy, trolle, krasno-
ludki i często, jak mają jakiś problem, to modlą się do wodospadów. Prze-
dziwne, biorąc pod uwagę, że mamy XXI wiek. Jest nawet oficjalna funkcja 
elfologa – specjalisty, który ocenia, czy np. dany głaz leżący na trasie 
budowy nowej drogi może być wysadzony, czy musi zostać tam, gdzie jest 
lub być przeniesiony, bo mogą w nim mieszkać elfy. Mówię serio.

Pogoda – byliśmy na początku maja. Zaczynają się dni polarne, czyli jest 
dość jasno jeszcze o północy, ciemniej robi się około 2:00 w nocy, choć 
nawet wtedy nie jest zupełnie ciemno. Z drugiej strony noc polarna to 
mocno dołujące przeżycie, nawet dla rdzennych Islandczyków – jasno jest 
dosłownie przez 3–4 godziny dziennie. W maju pogoda jest czystą ruletką. 
Budzimy się, jest słońce i około 12–14°C, by za chwilę zaczęło padać. Deszcz 
zamienia się w ulewę, która za chwilę jest silnym opadem śniegu z tem-
peraturą poniżej zera. Mija godzina i znów mamy kilkanaście stopni, a cały 
śnieg topnieje. Wieje bardzo mocno.

PODRÓŻE 48



Język islandzki w niezmienionej formie istnieje od ponad 1000 lat. Dzięki 
temu każdy Islandczyk może jak zwykłą książkę czytać starożytne sagi.

Najpopularniejszym batonem na Islandii jest… nasz rodzimy Prince Polo. 
Jest wszędzie i był, zanim Polacy zaczęli tłumnie przyjeżdżać na wyspę.

Ceny i koszty życia
Po bankructwie Islandii nie ma już śladu. To teraz bogaty kraj z bardzo 
wysokimi podatkami i cenami, choć są wyjątki.

Podstawą PKB jest rybołówstwo i turystyka. Bardzo mocno zwyżkującą 
gałęzią gospodarki jest branża filmowa. Nawet nie wiecie, ile blockbuste-
rów kinowych było kręconych właśnie tutaj – oczywiście większość filmów 
SF, James Bond itd.

Koszt benzyny w tej chwili to około 10,5 PLN/litr. Z drugiej strony mieszka-
nie 80 m2 w Reykjaviku to koszt w przeliczeniu około 1,5 mln PLN, co już 
tak nie razi, jak patrzymy na ceny mieszkań w dużych miastach w Polsce. 
Teoretycznie ziemię bardzo trudno kupić obcokrajowcom, jednak zainte-
resowani coraz częściej znajdują sposoby. Niedawno jakiś Niemiec kupił za 
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kilkanaście milionów euro piękną górę przy 
samym brzegu czarnej plaży. Obecnie do 
sprzedania jest np. kanion Fjadragfjufur – 350 
ha za 350 mln koron islandzkich, czyli ok. 
11,7 mln PLN. Cena ciekawa, biorąc pod uwagę 
jego przepiękny wygląd.

Zasiłek dla bezrobotnych to w tej chwili 
w przeliczeniu 1800 Euro. Ale w jego ramach 
ma się też np. darmową siłownię, kina i jesz-
cze sporo innych profitów. Co ciekawe, nie-
wiele osób z niego korzysta, bo praktycznie 
wszyscy pracują.

Co jest tanie? Prąd i woda. To są media, 
które Islandczyków praktycznie nic nie kosz-
tują. Energia jest w 100% z odnawialnych 
źródeł – głównie elektronie wodne, ale też 
geotermiczne. Geotermia też jest podstawą 
ogrzewania w domach. Co krok są rzeki, 
w większości mające swój początek w lodow-
cach, zatem woda jest krystalicznie czysta.

Bezpieczeństwo
Wiecie, że do 1989 roku alkohol na Islandii 
był zabroniony? Mimo to Islandczycy byli 
jednym z najbardziej pijących narodów. 
Pili w domu samogon. Stwarzało to bardzo 
dużo problemów, jednak rząd zdecydował 
się na reformy i teraz nastąpił zwrot o 180°. 
Alkohol wcale nie jest już tu tak bardzo 
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popularny. Można go kupić tylko w pań-
stwowych specjalnych sklepach czynnych 
do godziny 17:00. Jedynie w tych sklepach 
można również kupić papierosy.

W tym roku od stycznia do maja w wypad-
kach zginęły tylko dwie osoby i obie były 
turystami. Islandczycy bardzo przestrzegają 
przepisów drogowych. Nikt się nie spieszy, 
wszyscy jeżdżą tyle, ile można. Za niezapięcie 
pasów mandat wynosi w przeliczeniu 250 
euro, dlatego nawet w autokarach wszyscy 
jeżdżą zapięci.

Miejsc w więzieniach jest bardzo mało, dla-
tego jak ktoś jest skazany, to czeka u siebie 
w domu na miejsce w zakładzie. Z tego, co 
mi wiadomo, nie ma i tak zbyt wielu prze-
stępstw, wbrew temu, co można sądzić, prze-
glądając ofertę Netfliksa.

Co zobaczyć, jak ma się tylko 
cztery dni na Islandii
Nasz grafik był bardzo napięty. Nie mieliśmy 
w zasadzie chwili wytchnienia. Cztery dni na 
Islandii to jest bardzo mało. W tym czasie 
udało nam się zobaczyć Reykjavik oraz połu-
dnie wyspy.

Samolot z Warszawy przylatuje około 
północy, zatem tego dnia już nic nie 
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zobaczyliśmy, tym bardziej że w tygodniu sklepy i restauracje są wcze-
śnie zamykane.

Rano od razu wyruszyliśmy na południe. Zobaczyliśmy pierwszy wodospad 
– Seljandasfoss. A że wodospady, jak wspominałem, są co krok, to prak-
tycznie od razu zobaczyliśmy kolejny – Skogafoss oraz mniejszy, ukryty 
w wąwozie Kvernufoss. Każdy wodospad to cud natury. Do większości 
można wejść, tzn. podejść od tyłu, za wodę. Szum wody i czystość powie-
trza oszałamiają.

Kolejnym punktem była czarna, wulkaniczna plaża Rejnisfjara i klify Dyr-
holey, które znajdują się przy niej. Plaża jest znana m.in. z tego, że znajduje 
się na niej wrak samolotu DC-3, przy którym absolutnie wszyscy robią 
sobie zdjęcia. My ten punkt odpuściliśmy. Dużo lepszym przeżyciem było 
spotkanie oko w oko z maskonurem, którego spotkaliśmy w grocie pod kli-
fem na plaży.
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Maskonur, jeden z symboli Islandii, to piękny ptaszek, który praktycznie 
nie boi się ludzi – na Islandii nie ma też żadnych wrogów… poza człowie-
kiem. Islandczycy w czasach głodu jedli maskonury, podobno smakują 
jak kurczaki.

Naszą bazą wypadową przez dwa dni był Vik – najdalej na południe 
wysunięte miasteczko na Islandii. Znane z malowniczo umiejscowionego 
kościółka oraz charakterystycznych skał wystających z morza. To idealna 
miejscówka, bo jest wygodny hotel i w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów 
znajduje się sporo atrakcji, które koniecznie trzeba zobaczyć, tym bardziej, 
jak ma się ograniczony czas.

Z Vik wyruszyliśmy zobaczyć malowniczy kanion Fjadrargljufur oraz lodo-
wiec Vatnajökull. Wejście na lodowiec uzmysławia nam, jak szybko postę-
puje globalne ocieplenie. Jeszcze 10 lat temu wszystko to, co teraz było 
w okolicy zielone i jezioro, które musieliśmy okrążyć, znajdowały się pod 
lodowcem. Warto to zobaczyć, aby zrozumieć.

PODRÓŻE 53



PODRÓŻE 54



Obowiązkowym miejscem jest lodowa laguna Jökulsárlón, nazywana też 
diamentową. Pływające fragmenty lodowca mieniące się w słońcu wyglą-
dają zjawiskowo.

Widzieliście serial „Ketla”? Polecam. Ketlę – wulkan – pojechaliśmy zoba-
czyć w jednym celu, żeby wejść do lodowej jaskini. O tej porze roku nie 
ma dostępnych zbyt wielu jaskiń do zwiedzania. Większość z nich jest pod 
wodą lub wręcz roztopionych. Ketla robi piorunujące wrażenie. Po pierw-
sze wszędzie jest czarno, choć dookoła jest lodowiec. To pył wulkaniczny. 
Na Ketlę można dostać się tylko specjalnymi samochodami na dużych 
kołach. Są to w zasadzie monster trucki. Tylko dzięki takiemu specjalnemu 
ogumieniu można przejechać po kamieniach i skałach, które leżą na dro-
dze. Zwykłym 4 × 4 czy tym bardziej SUV-em nie damy rady.

W ogóle najciekawsze widoki i atrakcje znajdziemy w interiorze, czyli na 
środku wyspy. O ile jest szosa, w zasadzie autostrada, dookoła Islandii, to 
przez środek nie ma utwardzonych dróg.

Będąc na miejscu, warto też skorzystać z jeszcze jednej atrakcji – wyprawy 
skuterami śnieżnymi po lodowcu Langjökull. Widoki i wrażenia są 
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niesamowite. Człowiek czuje się jak na 
Antarktydzie. Wszędzie jest biało. To 
drugi co do wielkości lodowiec na Islandii 
– o powierzchni 932 km2. Choć nie jest to 
tania atrakcja, to wrażenia są genialne.

Zaraz obok Langjökull znajduje się Geysir. 
Park gejzerów, które swoją nazwę zawdzię-
czają lokalizacji. Widok bardziej spektaku-
larny jest w telewizji, ale jak już jest się na 
Islandii, to punkt obowiązkowy.

Po drodze do Reykjaviku koniecznie warto 
odwiedzić farmę pomidorów w Reykholt. 
Tutaj pomiędzy krzakami znajduje się jedna 
z najlepszych restauracji na Islandii. Specjali-
zuje się oczywiście w daniach z pomidorów. 
Zupa pomidorowa jest genialna. Na miejscu 
wypiekany chleb również. W ogóle na Islandii 
jest pyszny chleb, często pieczony przy użyciu 
geotermii albo wręcz lawy z wulkanów. Ale, 
wracając do Reykholt, to jest tutaj dostępny 
nawet specjalny rodzaj piwa z dodatkiem 
pomidorów. Farma jest gigantyczna. Ma 
ponad 30 tysięcy krzaków. Odpowiada za 
40% rynku pomidorów na Islandii. Produk-
cja jest tak dopracowana, że rano zebrane 
pomidory wieczorem są w sklepach na całej 
wyspie. Do obsługi tego wszystkiego zatrud-
nionych jest… 20 pracowników. Pomidory pro-
dukowane są 365 dni w roku, to oczywiście 
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uprawy szklarniowe. Jak się dowiedziałem 
od osoby, która mnie oprowadzała, farma 
zużywa tyle prądu co 6-tysięczne miasto. 
Szok. Gdyby nie to, że prąd, woda i ciepło jest, 
jak wspominałem, praktycznie za darmo, to 
oczywiście taka produkcja byłaby kompletnie 
nieopłacalna. Pomidory były wyśmienite, tym 
bardziej że przez brak insektów i chorób nie 
są nawet pryskane. Kosmos.

Ostatnim punktem na naszej trasie był Rey-
kjavik. To, jak już pisałem, największe miasto 
na Islandii. Po trzech dniach poza cywilizacją 
można dostać agorafobii. Korki, dużo ludzi. 
Niby zwykłe miasto europejskie. Zabudowa 
w większości niska. Malownicze, kolorowe 
domki, raczej nieduże. W ogóle w Reykjaviku 
jest, z tego, co słyszałem, spory problem 
z mieszkaniami. Znajduje się tu wiele pubów, 
kawiarni i drink barów. Restauracje wyborne, 
nietanie. W Reykjaviku popularne jest cho-
dzenie od baru do baru, gdzie imprezy ciągną 
się do białego rana, tym bardziej, gdy jest 
dzień polarny.

Co przywieźć z Islandii?
Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten 
temat. Tam, gdzie podróżuję, zazwyczaj naj-
bardziej interesuje mnie kuchnia. Tutaj bar-
dzo popularna jako prezent jest specjalna 
czarna sól lawowa. Bardzo zdrowa i smaczna. 

PODRÓŻE 58



Islandia produkuje, o dziwo, również dużo czekolady. Rodzajów i smaków 
jest mnóstwo. Ciekawą opcją jest też suszona ryba.

Dobrym prezentem będą też kosmetyki, oczywiście z lawą lub algami. No 
i klasyczne swetry z wełny owczej.

Warto?
Absolutnie tak!!! Nawet jak mamy niewiele czasu, to warto tu przylecieć 
i poczuć choć trochę ten klimat. Optymalnym czasem są dwa lub nawet trzy 
tygodnie. Zimą polujemy na zorze polarne. Latem zapuszczamy się w inte-
rior. Tanio nie będzie, ale Disneyland dla oka i aparatu murowany. Trzeba 
tylko pamiętać, że na upały nie ma co liczyć, a pogoda zmieniać będzie się 
jak w kalejdoskopie. Czy czegoś żałuję? Chyba tylko tego, że nie było czasu 
zaliczyć kąpieli w gorących źródłach. Ale to już następnym razem.
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W iMagazine piszę o fotografii i o rowerach. Pierwszy temat jest 
wyuczonym zawodem, drugi – ze sposobu na przemieszczanie się 
po mieście – stał się pasją. Kiedyś, dawno temu, trochę się ścigałem 
amatorsko na rowerze szosowym. Potem miałem dość długą przerwę 
i w końcu rower kilka lat temu wrócił najpierw jako po prostu środek 
transportu po mieście, a później także jako aktywność rekreacyjno-
sportowa – formę trzeba trzymać, a biegać bardzo nie lubię. 

Giro d’Italia, 
czyli jak zostałem kibicem kolarskimNAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Giro d’Italia, czyli jak zostałem kibicem kolarskim  |  Napoleon Bryl
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I nagle przyszło zaproszenie od Philips 
Polska i Jumbo-Visma na obejrzenie jed-
nego z etapów Giro d’Italia. Jeżdżę – nie 
kibicuję, a kibicem kolarskim nigdy nie 
byłem. Może więc czas przyjrzeć się dys-
cyplinie bliżej. 

Drużyna Jumbo-Visma wybrała ciekawy, 
15. etap Rivarolo Canavese–Cogne, poło-
żony w górach Piemontu. Sprawdziłem 
przed wyjazdem trasę etapu – 172 km, 
ponad 4000 m przewyższeń… Moja 
pierwsza myśl: jak się podjeżdża na taki 
podjazd? Mnie ostatnio prawie pokonały 
przewyższenia w okolicach Wisły!

Plan wizyty był prosty – oglądamy start, 
jedziemy na kilka punktów na trasie i na 
metę. Nasi opiekunowie z J-V zaznaczają 
jedno – obowiązuje nas dyscyplina cza-
sowa, musimy być w odpowiednich miej-
scach o czasie, bo część naszego przejazdu 
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Sprawdziłem przed wyjazdem trasę etapu – 172 km, ponad 

4000 m przewyższeń… Moja pierwsza myśl: jak się podjeżdża 

na taki podjazd?

jest po trasie etapu i jeżeli chcemy zobaczyć sportowców, trzeba jechać 
przed peletonem. Pierwsze wrażenie po przyjechaniu na start – wyścigi 
kolarskie są tutaj tak popularne jak w Polsce piłka nożna. Morze kibiców 
i morze różu – oficjalnego koloru Giro d’Italia. 

Przed startem krótka prezentacja zespołów, runda honorowa wśród kibi-
ców i rozdawanie autografów. W końcu peleton wystartował, a my za nim 
w busach. Początkowa trasa etapu prowadziła po bocznych drogach, wzdłuż 
autostrady, zatem wyprzedziliśmy szybko peleton przecinający nam drogę 
na wiaduktach. Wreszcie wjechaliśmy na właściwą trasę etapu (wjazd tylko 
dla uprawnionych samochodów). Tu zaczął się wyścig dla nas, żeby zdążyć 
wjechać na koniec pierwszego podjazdu, zanim droga zostanie komplet-
nie zamknięta na przejazd peletonu. Udało się. Zatrzymaliśmy się kilometr 
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przed końcem podjazdu z widokiem na łuk 
drogi. Na pierwszego kolarza nie trzeba było 
długo czekać – pojawił się po jakimś kwa-
dransie od naszego przyjazdu. Prędkość, z jaką 
wjeżdżał pod dość stromą górę, przynajmniej 
jak dla mnie, była imponująca. Orientacyjnie 
to około 40 km/h. Nad resztą grupy ucieczko-
wej miał ponad minutę przewagi, a do reszty 
peletonu była następna minuta!

Peleton przejechał, szybko spakowaliśmy 
się do busa i trzeba było ich znowu wyprze-
dzić, żeby zdążyć dojechać przed kolarzami 
na metę. Wąskie drogi, kręte serpentyny gór 
Piemontu wymagają uwagi, szczególnie przy 
jeździe w dół. Nasz opiekun z TJV jechał jak 
u siebie; widać, że jeździ takimi drogami nie 
pierwszy raz. 

Szybki przejazd i do mety w Cogne na końcu 
doliny (jedna droga wjazdowa) dotarliśmy 
około 30 min przed spodziewanym przy-
jazdem peletonu. Chwila na wytchnienie 
i podziwianie widoków Piemontu. Na miejscu 
zobaczyliśmy tłumy kibiców chcących zająć 
dobre miejsce jak najbliżej mety. Wśród nich 
oczywiście dużo rowerzystów, młodszych, 
starszych, dzieci. Pełen przegląd sprzętu – od 
wypasionych rowerów szosowych, elektrycz-
nych, po stare miejskie damki. Dużo rowe-
rów z fotelikami dla dzieci i z przyczepkami. 
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W okolicy z tak dużymi przewyższeniami 
raczej nie spodziewałem się takiej liczby 
rowerzystów-amatorów. To było pokrzepia-
jący widok, motywujący jednak także do dal-
szej pracy nad formą.

Dzięki naszym gospodarzom mieliśmy miej-
sce w jednej ze stref VIP – 150 m przed samą 
metą z dobrym widokiem. Pozostało tylko 
czekać na zwycięzcę i peleton. 

Zwycięzcą etapu został Ciccione Gulio z dru-
żyny Trek-Segalfredo, drugi był Buitrago 
Sanchez Santiago z drużyny Bahrain Victo-
rious ze stratą 1 min 31 s – co jest olbrzymią 
różnicą. Dla porównania w 14. etapie różnica 
wynosiła 7 s! Z drużyny naszych gospodarzy 
najszybszy był Gijs Leemerize, dojeżdżając na 
9. miejscu ze stratą 6 min 6 s do zwycięzcy 
etapu. Nam pozostało czekać na końcówkę 
peletonu – dopiero po tym, jak wszyscy doje-
chali, otwierano jedyną drogę prowadzącą 
do i z Cogne. Ostatni zawodnicy mieli stratę 
ponad 38 min. 

Ciekawostką tego etapu było to, że ze wzglę-
dów logistycznych autokary wożące zawod-
ników pomiędzy etapami nie mogły wjechać 
do samej miejscowości, musiały czekać 20 
km przed metą. Zawodnicy byli zmuszeni 
dojechać do mety (172 km) i następnie, po 
tym morderczym z mojego punktu widzenia 
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etapie, wrócić 20 km rowerami do auto-
karów. My na szczęście mieliśmy bliżej. 
Koniec przygody, czas na kolację i do 
hotelu, bo już jutro wracaliśmy do Polski. 

Po wizycie na Giro d’Italia postanowiłem 
trochę więcej trenować i jeździć regularnie 
– prędkość i kondycja zawodników robi 
wrażenie. Zdecydowałem się także przyj-
rzeć bliżej samym wyścigom. Kolarstwo 
szosowe to dyscyplina grupowo-indywi-
dualna, ważnym elementem jest taktyka, 
zawodnicy grają na zespół, zespół gra na 
zawodników. Czyli dyscyplina dla intro-
wertyków otwartych na współpracę. 

Dziękuję Philips Polska i Team Jumbo-
-Visma za zaproszenie, a Olympus Polska 
za aparat OM-1 – recenzja tego szybkiego 
maleństwa wkrótce. 
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Niesamowicie  
szybkie WiFi do 3 Gb/s  
Ultrapłynna transmisja

Router wykorzystuje modulację 1024-QAM oraz kanał 
o  szerokości 160 MHz, by zwiększyć wydajność sieci 
i  uzyskać niezwykle wysokie prędkości połączeń WiFi. 
Korzystając z symulatora VR nie doświadczysz zakłóceń, 
a streaming filmów 8K zapewni Ci niesamowite doznania.

 
4x większa pojemność  
Rozwiązanie dla przeciążonych sieci

Router korzysta z  technologii MU-MIMO, OFDMA oraz 
kolorowania BSS, co pozwala zwiększyć pojemność sieci 
aż czterokrotnie. Podłącz bezprzewodowo tyle sprzętów 
ile potrzebujesz i zmień swój dom w wirtualne królestwo.
 

Wyeliminuj zakłócenia  
generowane przez sąsiadów  
Mechanizm kolorowania BSS 

Sieci bezprzewodowe, z których korzystają Twoi sąsiedzi 
mogą być przyczyną zakłóceń sygnału WiFi w  Twoim 
domu. Mechanizm kolorowania BSS eliminuje ten 
problem. Router oznacza ramki swojej sieci, dzięki czemu 
urządzenia ignorują transmisje z sąsiednich sieci.

www.tp-link.com.pl

Archer AX55

Router WiFi 6 AX3000 

NoWa 
generacja WiFi 
w Twoim domu

http://tp-link.com.pl


Problem wypalenia zawodowego jest tak powszechny, że Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła decyzję o wpisaniu go do 
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-11. Nikt nie może więc traktować już wypalenia zawodowego 
jako fanaberii. Przeczytaj, jak rozpoznać, czy dotknęło Cię wypalenie 
zawodowe i jak sobie z nim radzić. Problem naprawdę może dotyczyć 
Ciebie lub Twoich bliskich. 

Wypalenie zawodowe 
– kogo dotyka i jak z nim walczyć

Wypalenie zawodowe – kogo dotyka i jak z nim walczyć  |  Magda Błaszczyk

MAGDA BŁASZCZYK
@NieMaBiura
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Z tego artykułu dowiesz się:
• co to jest ten burnout i kogo dotyczy,
• jakie są przyczyny i objawy wypalenia zawodowego,
• jak radzić sobie z wypaleniem.

Czym jest wypalenie zawodowe i kogo może 
dotknąć 
Wypalenie zawodowe jest chorobą, która wbrew temu, co możesz sądzić, 
nie jest wywoływana tylko nadmiernym zmęczeniem i rutyną.

Do wypalenia zawodowego dochodzi najczęściej w przypadku nasilonego, 
długotrwałego obciążenia psychicznego i stresu, którego doświadczasz 
w codziennej pracy. Stres oraz stawianie sobie zbyt wysokich oczekiwań 
powodują, że stale towarzyszy Ci uczucie niepowodzenia i rozczarowania 
sobą, a to z kolei odbija się na stanie psychicznym.

Niegdyś uważano, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko profesji zwią-
zanych z pomaganiem: lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pracowników 
socjalnych, pracowników ośrodków wychowawczych i korekcyjnych. Dziś 
wiadomo, że wypalić się może każdy, nie tylko pracownicy służby zdrowia, 
pomocy społecznej czy szkół.

Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego
Oto najczęstsze przyczyny wypalenia zawodowego, które psychiatrzy 
i psychologowie coraz częściej diagnozują nawet u bardzo młodych osób:
• niemożność osiągnięcia zamierzonych celów pomimo dużego wysiłku 

wkładanego w działanie,
• nadmiar obowiązków i presja czasu,
• brak możliwości sprostania zbyt wysokim lub źle formułowanym 

wymaganiom,
• monotonia wykonywanych czynności,

Wypalenie zawodowe jest chorobą, która wbrew temu, co 

możesz sądzić, nie jest wywoływana tylko nadmiernym 

zmęczeniem i rutyną.
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• brak wsparcia współpracowników i kierownictwa oraz rywalizacja w miej-
scu pracy,

• konflikty ze współpracownikami,
• zachwianie równowagi między pracą a życiem prywatnym,
• dysproporcja między nakładem pracy a ogólną satysfakcją z życia,
• poczucie, że masz niewielką lub żadną kontrolę nad swoją pracą,
• brak odpowiedniego wynagrodzenia lub uznania za dobrze wykonaną pracę.

Czy znasz to uczucie, kiedy starasz się, jak nie wiem co, spędzasz w pracy 
długie godziny, a coraz bardziej nasilają się różnego rodzaju krytyczne uwagi 
i niepowodzenia? Taka atmosfera w miejscu pracy także może prowadzić do 
długotrwałego stresu i poczucia porażki, a następnie – do wypalenia. Każdy, 
kto czuje się przepracowany i niedoceniany, jest narażony na burnout.

Uwaga: Nie zawsze wypalenie zawodowe jest spowodowane wyłącznie 
stresującą pracą czy zbyt dużą liczbą obowiązków. Jeśli czynnikami wpły-
wającymi na Twoje wyczerpanie jest styl życia, w którym nie ma prze-
strzeni na odpoczynek, spotkania towarzyskie czy odpowiednią ilość snu, 
a do tego masz takie cechy osobowości jak wysoka potrzeba kontroli i per-
fekcjonizm, może okazać się, że w kolejnej pracy będziesz doświadczać 
podobnych trudności. 

Jakie są objawy wypalenia zawodowego 
Na wypalenie zawodowe składają się trzy podstawowe czynniki: wyczerpa-
nie fizyczne, emocjonalne i psychiczne.

Wyczerpanie fizyczne może się objawiać jako:
• chroniczne zmęczenie,
• zaburzenia snu,
• bóle pleców i skurcze,
• zaburzenia nawyków żywieniowych i wagi,
• brak motywacji do działania,
• częstsze sięganie po używki i leki.

W przypadku wyczerpania psychicznego mowa o:
• negatywnym nastawieniu do wszystkiego,
• utracie szacunku do siebie,
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• poczuciu niższości i negatywnym obrazie siebie,
• cynizmie i agresji,
• lekceważeniu innych i ich problemów,
• poczuciu nieudolności,
• zerwaniu kontaktów z innymi ludźmi.

Z kolei wyczerpanie emocjonalne objawia się jako:
• pobudzenie i problemy z kontrolą emocji,
• poczucie osamotnienia,
• poczucie bezradności,
• poczucie braku nadziei i perspektyw,
• poczucie rozczarowania,
• poczucie pustki, a wręcz rozpaczy,
• napady płaczu,
• zniechęcenie i brak chęci do działania,
• depersonalizacja, czyli poczucie oddzielenia i obcości wobec siebie i świata.

Etapy wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe to proces, który postępuje 
z biegiem czasu, jeśli osoba nim dotknięta nie 
otrzyma potrzebnej pomocy. Ma specyficzny prze-
bieg – zobacz:

Faza miesiąca miodowego – często wiąże się 
z przyjściem do nowej pracy lub objęciem nowego 
stanowiska. Dajesz z siebie wszystko, chcesz dobrze 
się pokazać i w sumie nie sprawia Ci to problemu, 
bo to, co robisz, wydaje Ci się jeszcze interesujące.
• Stadium 1 – konieczność, wewnętrzny przymus 

udowadniania innym i sobie swojej własnej 
wartości.

• Stadium 2 – wzrost zaangażowania w wykonywaną 
przez siebie pracę.

Faza początkowa – coś zaczyna się psuć. Pierwszy 
raz zapala się na chwilę czerwona lampka ostrze-
gawcza. Wcale nie jest tak pięknie, jak miało być.

Niegdyś uważano, że wypa-

lenie zawodowe dotyczy 

tylko profesji związanych 

z pomaganiem: lekarzy, 

pielęgniarek, nauczycieli, 

pracowników socjalnych, 

pracowników ośrodków 

wychowawczych i korek-

cyjnych.  Dziś wiadomo, że 

wypalić się może każdy, nie 

tylko pracownicy służby 

zdrowia, pomocy społecz-

nej czy szkół.
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• Stadium 3 – coraz częściej zaniedbujesz własne potrzeby, masz trudności 
z koncentracją, odczuwasz niepokój i niezadowolenie z pracy.

• Stadium 4 – postępuje dysproporcja pomiędzy Twoimi potrzebami 
a wymogami stawianymi przez otoczenie.

• Stadium 5 – przewartościowanie. W tym stadium dochodzi do sytuacji, 
w której masz już zmąconą percepcję, a zmysł postrzegania zostaje coraz 
bardziej przytępiony. Unikasz podejmowania decyzji. Ogarnia Cię zmę-
czenie, zapominasz o wielu rzeczach.

Faza przewlekłego stresu – poczucie zmęczenia i porażki dominuje Twoje 
życie. Poziom stresu osiąga poziom trudny do zniesienia.
• Stadium 6 – zaczynasz wykształcać mechanizmy obronne, prokrastynujesz. 

Ogarnia Cię złość, niechęć i apatia. Coraz częściej zawalasz terminy, gnębi 
Cię poczucie braku sensu. Często chorujesz, niedomagasz. Gorzej się odży-
wiasz – nie dojadasz lub masz napady głodu. Sięgasz częściej po używki.

Faza wypalenia zawodowego – stało się – osiągnąłeś stan, w którym 
potrzebna jest pomoc psychologa lub psychiatry. Twoje życie zamieniło się 
w koszmar.
• Stadium 7 – odczuwasz wrogość w stosunku do społeczeństwa i wycofu-

jesz się.
• Stadium 8 – coraz bardziej zmienia się Twoje zachowanie i coraz bardziej 

izolujesz się od świata. Obezwładnia Cię zwątpienie w siebie i swoje 
możliwości.

Masz obsesyjne myśli na punkcie pracy. Cierpisz na przewlekłe bóle głowy, 
problemy z żołądkiem lub jelitami. Myślisz o odejściu z pracy.

Uczucie bezsilności i bezradności to już codzienność, podobnie jak brak 
nadziei na zmiany w życiu zawodowym. Masz myśli rezygnacyjne.

Wypalenie zawodowe to proces, który postępuje z biegiem czasu, 

jeśli osoba nim dotknięta nie otrzyma potrzebnej pomocy.
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Faza wypalenia nawykowego – faza najpoważniejsza
• Stadium 9 – zapominasz, że masz własną osobowość, postępuje proces 

depersonalizacji.
• Stadium 10 – na tym etapie pojawiają się ataki paniki. Mogą też wykształ-

cić się różne fobie. Pojawia się również pustka wewnętrzna.
• Stadium 11 – jesteś zrozpaczony, popadasz w depresję.
• Stadium 12 – pełnoobjawowe wypalenie. Pojawiają się wszystkie cechy 

wyczerpania fizycznego, psychicznego i emocjonalnego

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym
W radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym pomocne jest podejście 3 × 
R (z jęz. angielskiego: recognize, reverse, resilience).
• Rozpoznaj (recognize) – bądź uważny na pierwsze oznaki pojawiającego 

się wypalenia zawodowego. Powyżej je wypisaliśmy, więc bądź czujny, ale 
też nie diagnozuj u siebie od razu wszystkich problemów.

• Odwróć (reverse) – gdy stwierdzisz, że coś jest nie tak, przywróć rów-
nowagę i wprowadź dodatkowe środki zaradcze – poszukaj wsparcia, 
zaplanuj odpoczynek i naucz się dostępnych sposobów radzenia sobie ze 
stresem.

• Buduj odporność (resilience) – zapobiegaj prawdopodobieństwu poja-
wienia się ponownego wypalenia, traktując priorytetowo swoje zdrowie 
psychiczne i fizyczne, a tym samym pracuj nad odpornością psychiczną, 
pomagającą w powrocie do równowagi podczas doświadczania trudności 
w życiu codziennym i zawodowym.

Gdy nie dajesz rady, zwróć się o pomoc do psychiatry lub psychologa.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
Wypalenie zawodowe to skutek wielu czynników oraz specyfiki dzisiej-
szego świata, pędu, zatomizowanego społeczeństwa itp. Po prostu trzeba 
o siebie dbać i być uważnym na sygnały ze strony swojego organizmu. Oto 
podstawowe rzeczy, o których warto pamiętać:
• Rozdzielaj życie zawodowe od prywatnego, by znaleźć wewnętrzną 

równowagę.
• Niech praca nie będzie jedynym filarem Twojej samooceny. Jeśli opiera 

się ona tylko na roli bycia dobrym pracownikiem, to doświadczając trud-
ności w pracy, nie masz innych stabilnych filarów, aby ją podtrzymać. 
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Rozwijaj różne role i obszary w życiu, takie jak rola dobrego przyjaciela, 
partnera, troskliwego rodzica, gitarzysty, kucharza, biegacza…

• Naucz się asertywności i stawiania granic oraz egzekwowania swych praw.
• Odzyskaj umiejętność odpoczywania i robienia przerw w ciągu pracy.
• Uzyskaj wsparcia innych osób, które bez oceniania i dobrych rad wysłu-

chają i postarają się zrozumieć. 
• Wystrzegaj się perfekcjonizmu.
• Pracuj nad umiejętnością dostosowywania się do zmieniających się 

warunków, adaptacją, uodpornianiem się i plastycznością umysłu. Pamię-
taj, że nie stresujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. I nie, nie 
mamy wpływu na wszystko – nie jesteśmy omnipotentni!

Co może zrobić pracodawca, aby chronić pra-
cownika przed wypaleniem
Twój pracodawca czy manager także może pomóc chronić Cię przed 
wypaleniem zawodowym. Wiele zależy przecież od atmosfery panują-
cej w miejscu pracy, zasad obowiązujących w zespole oraz kultury pracy 
w danej organizacji.
• Odchodzenie od twardych deadline’ów na rzecz bardziej ogólnych okre-

sów: do maja, do końca kwartału, w ostatnim tygodniu czerwca itp.
• Rozwijanie kompetencji kadry menedżerskiej z naciskiem na bezprzemo-

cową komunikację, empatię, wyczulenie na konflikty i symptomy wypa-
lenia i depresji.

• Realistyczny i przejrzysty system oceny i wynagrodzenia (por. formuła 
wynagrodzeń w Nozbe).

• Kultura organizacji – wellbeing nie powinien przejawiać się tylko drob-
nymi inicjatywami i projektami, to przede wszystkim sposób zarządzania 
pracą i relacje w firmie (zobacz, jak staramy się temu sprostać w Nozbe 
– jaka powinna być kultura pracy w firmie.

Twój pracodawca czy manager także może pomóc chronić 

Cię przed wypaleniem zawodowym. Wiele zależy przecież od 

atmosfery panującej w miejscu pracy, zasad obowiązujących 

w zespole oraz kultury pracy w danej organizacji.
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• Zwiększenie nacisku na program opieki zdrowotnej w sferze psycholo-
gicznej oferowany przez firmy – umysł to też narzędzie pracy, w które 
powinno się inwestować! (W Nozbe np. otrzymujemy 50-procentowe 
dofinansowanie do psychoterapii itp.).

• Budowanie zaufania w zespole.

Ktoś w internetach napisał, że CEO – to nie tylko Chief Operations Officer, 
ale także Chief Emotions Officer.

Zadbaj o siebie
Jeszcze raz przypomnę, że wypalenie zawodowe to nie domena neuro-
chirurgów i nauczycieli. Stres, poczucie porażki, kłopoty w komunikacji 
ze współpracownikami mogą dotknąć każdego. Jeśli sytuacja nie zostanie 
w porę i w zdrowy sposób naprawiona, mechanizm może się uruchomić 
i doprowadzić do poważnych kłopotów psychicznych i społecznych.

Posłuchaj odcinka podcastu Nie Ma Biura, jeśli chcesz dowiedzieć się jesz-
cze trochę o tym, czym jest wypalenie zawodowe i jak mu zapobiegać.

Magda Błaszczyk
Pracuje zdalnie w Nozbe od 2013 roku, pomagając promować aplikację 
do zadań i projektów, bez której nie mogłaby już żyć. Prywatnie lubi grać 
w piłkę nożną, czytać, jeść słodycze, chodzić po łąkach i lasach i narze-
kać oraz spędzać czas z bliskimi. Wraz z Eweliną Przywarą, Michałem Śli-
wińskim i Rafałem Sobolewskim współprowadzi podcast Nie Ma Biura. 
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Lifestyle
New Ember Temperature – Control Smart Mug 2
Lubicie ciepłą kawę? Nie lubicie, jak Wam szybko stygnie po nalaniu do 
filiżanki lub kubeczka? To produkt dla Was. Ember stworzył podgrzewany 
kubek o pojemności ok. 300 ml. Wbudowana bateria wystarcza na 1,5 
godziny utrzymywania wysokiej temperatury kawy. Jeśli potrzebujecie 
dłużej, to nie problem – wraz z kubeczkiem dostajemy w zestawie 
specjalną ładowarkę indukcyjną, dzięki której nasza nalana kawa będzie 
ciepła cały dzień. Tym wszystkim możemy sterować wprost z naszego 
telefonu. Dostępna wersja miedziana i biała.

Do kupienia na Amazon

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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CoreCap – zintegrowany 
komputer rowerowy
Genialny pomysł, aż dziwne, że nikt 
wcześniej na to nie wpadł. Komputer 
rowerowy umieszczony w sztycy przy 
mostku od kierownicy. Pokazuje wszyst-
kie niezbędne każdemu rowerzyście 
informacje, nawet powiadomienia. Ma 
minimalistyczny wygląd, obudowę alu-
miniową i okrągły ekran LCD. Bateria 
wystarcza na 80 godzin pracy. CoreCap 
zaprojektowano w Słowenii, a teraz 
odbywa się jego crowdfunding na Kick-
starterze. Projekt wesprzeć można do 
30 czerwca. Pierwsze dostawy sprzętu 
planowane są na kwiecień 2023.

Więcej info na Kickstarter
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MOFT Snap-On Phone Stand & Wallet
Portfel, uchwyt i stojak do telefonu w jednym. MOFT Snap-On wyko-
rzystuje podwójne magnesy do bezpiecznego mocowania do iPhone'ów 
z MagSafe. Składana konstrukcja daje nam wiele możliwości – wystarczy 
założyć, ustawić i złożyć z powrotem na miejsce. Mieści jednocześnie 
do trzech kart: np. kartę kredytową, kartę przejazdową, prawo jazdy itp. 
Miękka skóra wegańska jest nie tylko gładka w dotyku, ale także przy-
jazna dla środowiska. Magnesy zastosowane w Moft Snap-On są co naj-
mniej dwa razy silniejsze niż w przypadku oryginalnego etui MagSafe. I to 
wszystko za połowę ceny większości portfeli telefonicznych.

Do kupienia w ZGSklep.pl
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DJI mini 3 Pro
Absolutna nowość. Potężny dron w rozmiarze mini. DJI Mini 3 Pro wyróż-
nia się składaną konstrukcją i jest wyjątkowo lekki – waży mniej niż 
249 g. Został wyposażony w 1/1,3-calową matrycę, dzięki której pozwala 
nagrywać zachwycające filmy 4K i robić zdjęcia 48 MP. Możemy sterować 
kątem widzenia obiektywu. DJI Mini 3 Pro oferuje też zaawansowane 
funkcje bezpieczeństwa, takie jak 3-kierunkowe wykrywanie przeszkód, 
co sprawia, że obecnie jest najbezpieczniejszym dronem z serii. To ide-
alny wybór nawet dla początkujących pilotów. Co więcej, w zestawie 
znajdziemy sprawdzoną aparaturę sterującą DJI RC-N1 z dużym ekranem. 
Zapewnia ona wyjątkowo płynny lot i responsywną kontrolę.

Do kupienia w sklepie X-kom
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Jesienią 2021 roku zaczęłam pracować nad pewnym pomysłem związanym 
pośrednio z historią Ukrainy. Przeglądałam wiele ukraińskich stron 
internetowych. Moje notatki z tego okresu tylko częściowo oddają zasoby 
przejrzanych stron www: często to tylko link i jedno, dwa zdania na temat 
zawartości. Zakładałam, że zawsze mogę wrócić i poczytać więcej. Nie 
wiedziałam, że kilka miesięcy później Ukraina zostanie zaatakowana przez 
Rosję i to, co internet miał ocalić – jak pisałam w kwietniowym numerze 
iMagazine – ulegnie zniszczeniu wraz ze zniszczeniem serwerów, na których 
te strony hostowano. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Cyfrowe zapomnienie   |  Ania Gabryś

Cyfrowe zapomnienie

Poczułam się w związku z tym faktem zdradzona przez internet. Zachę-
cam Was zatem tym razem do zastanowienia się nad tematem cyfro-
wego zapomnienia. 

Zacznijmy od początku, czyli od… backupu. Instytucje, które cyfryzu-
jąc swoje zasoby, udostępniają je w internecie, powinny mieć backup 
zarówno swoich zdigitalizowanych zbiorów, jak i serwera, na którym 

utrzymują wirtualną wizytówkę w sieci – stronę 
www. Tymczasem często wcale tak nie jest… O co 
tu chodzi? W skrócie wygląda to tak, że zdigitali-
zowane zasoby powinno się przechowywać w ory-
ginalnej lokacji, np. na serwerze instytucji, oraz na 
serwerze backupowym, usytuowanym w innym 
miejscu. Kłopot pojawia się w momencie, gdy to 
„inne miejsce” jest w granicach tego samego kraju 
ogarniętego wojną. Nie wiem, jak wygląda polityka 
tworzenia backupów i utrzymywania serwerów 
instytucji publicznych w Ukrainie, ale pojawiło 
się spore ryzyko, że zasoby te zostaną zniszczone, 
bo są przechowywane na serwerach fizycznie 

W przeszłości – mam tu na 

myśli czasy sprzed inter-

netu – łatwiej było niszczyć 

dziedzictwo. Wystarczyło 

zniszczyć konkretny przed-

miot, który tylko niekiedy 

uzyskiwał drugie życie.
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znajdujących się w Ukrainie, podobnie jak i ich backupy. To zaś może pro-
wadzić do zapomnienia: co z oczu, to z serca. Czego nie ma w internecie, 
to nie istnieje. A nawet to nie istniało, bo rozważam tu cyfrowe reprezen-
tacje przeszłości… 

Konsekwencją takiej dziury cyfrowej może być przeinaczenie histo-
rii, którą będą na nowo pisać agresorzy, Rosjanie. Pamiętajmy, że atak 
zbrojny na Ukrainę był poparty nagonką propagandową: państwowość 
Ukrainy nie ma racji bytu, to kraj bez historii, a zatem bez prawa do ist-
nienia. Świat nie znosi próżni; w miejsce ukraińskich stron internetowych, 
które przestałyby funkcjonować z powodu zniszczenia serwerów czy 
nawet braku prądu, mogłyby się pojawić strony rosyjskie, a na nich prze-
szłość wyglądałaby zgodnie z życzeniami jej autorów.

Cyfrowemu zapomnieniu mają przeciwdziałać takie projekty jak SUCHO 
i Backup Ukraine. Na całym świecie rzesze naukowców i pasjonatów rzu-
ciły się do prac, mających na celu zrobienie backupu ukraińskich zaso-
bów sieciowych i ukraińskiego dziedzictwa. 

SUCHO znaczy Saving Ukrainian Cultural Heritage Online – Zachowanie 
Ukraińskiego Dziedzictwa Kulturowego Online. Pod przewodnictwem 
Quinn Dombrowski, naukowczyni z Uniwersytetu Stanforda, wolontariu-
sze z całego świata zbierają ukraińskie zasoby internetowe poświęcone 
dziedzictwu i zachowują je na bezpiecznych serwerach. Zerknijcie na listę 
zgłoszonych do backupowania stron – przy niektórych z nich zaznaczono, 
że nie są hostowane w Ukrainie. Niestety, w ten sposób można zachować 
kopie tylko wizytówek internetowych, ale dobre i to. Nie da się bowiem 

Nie wiem, jak wygląda polityka tworzenia backupów 

i utrzymywania serwerów instytucji publicznych w Ukrainie, 

ale pojawiło się spore ryzyko, że zasoby te zostaną 
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dotrzeć do dziedzictwa zdigitalizowanego, miejmy 
nadzieję przechowywanego na zabezpieczonych 
serwerach, z odpowiednim backupem. 

Backup Ukraine to projekt, który pozwala każ-
demu, kto tylko ma dostęp fizycznie, dokonać 
skanowania 3D ukraińskiego dziedzictwa in situ, 
czyli w miejscu. Wolontariusze (po zapisaniu na 
listę) wyposażeni w smartfon i aplikację mogą 
zrobić skan dowolnego obiektu, odpowiednio 
go otagować (innymi słowy – dokonać opisu) 

i opublikować. W FAQ projektu czytamy: „Zniszczenie dziedzictwa 
kulturowego kraju jest najszybszym sposobem na wymazanie jego 
tożsamości narodowej”. 

W przeszłości – mam tu na myśli czasy sprzed internetu – łatwiej było 
niszczyć dziedzictwo. Wystarczyło zniszczyć konkretny przedmiot, który 
tylko niekiedy uzyskiwał drugie życie – metażycie – w literaturze czy 
sztuce. Wraz ze zburzeniem miasta przez najeźdźców pamięć o tym 
mieście miała zaniknąć, o jego mieszkańcach, o zabytkach. Taki cel mieli 
Babilończycy, gdy najechali Jerozolimę, ale też Niemcy, gdy bombardo-
wali Warszawę. Oczywiście, znamy historie tych miast, ale ileż więcej 
takich przypadków widziała historia, gdy nie znamy ani nazwy miasta 
zniszczonego przez najeźdźców, ani nawet nazwy ludu, który je zamiesz-
kiwał. Tak samo wymazywano z historii przedmioty lub ludzi. W staro-
żytnym Egipcie starano się zatrzeć pamięć o Echnatonie, faraonie, który 
starał się zrewolucjonizować system religijny i społeczny kraju; w ZSRR 
ze zbiorowych zdjęć znikały ofiary kolejnych czystek politycznych… 
Akurat w tych przypadkach pamięć społeczna przetrwała, ale ileż takich 
zdarzeń, ludzi zostało z przeszłości wymazanych? 

Tak samo możemy teraz stracić olbrzymie dziedzictwo przechowywane 
w internecie. Wystarczy brak backupu lub backup zrobiony niedbale 
i olbrzymie pieniądze przeznaczone na digitalizację zbiorów pójdą na 
marne. Zresztą nie ma (jeszcze?) takiego serwera, którego nie dałoby 
się wyłączyć. Pilnujmy więc wtyczek do serwerów, żeby nie osunąć się 
w otchłań cyfrowego zapomnienia.

Wystarczy brak backupu 

lub backup zrobiony nie-

dbale i olbrzymie pieniądze 

przeznaczone na digitaliza-

cję zbiorów pójdą na marne.

FELIETONYTECHNOKULTURA 82

https://poly.cam/ukraine


https://niemabiura.pl
https://nozbe.com/niemabiura/apple
https://nozbe.com/niemabiura/spotify
https://nozbe.com/niemabiura/overcast


Żyjemy w fantastycznych czasach dla muzyki. Każdy może słuchać 
muzyki tak, jak chce, jak mu wygodnie, ale też tak, by cieszyć się nią 
jak najlepiej. Dla tych wymagających, ale jednocześnie ceniących sobie 
wszechstronność wyboru źródła, powstają takie urządzenia jak Denon 
PMA-900HNE i towarzyszący mu odtwarzacz Denon DCD-900NE.

Muzyka w każdym formacie za sprawą nowości Denona  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Muzyka w każdym formacie 
za sprawą nowości Denona

AUDIO 84



Czym jest Denon PMA-900HNE? Pod tą 
nazwą kryje się zintegrowany wzmac-
niacz z funkcjami sieciowymi. To zaawan-
sowana konstrukcja wysokoprądowa, 
której celem jest zapewnienie dosko-
nałego dźwięku ze źródeł analogowych 
i cyfrowych. Ma on wejście Phono 
i korektor gramofonowy MM i MC, co 
pozwala w pełni cieszyć się muzyką 
z winyli. Ma wejście stereo do podłącze-
nia chociażby odtwarzacza CD. Tu Denon 
zresztą przygotował komplementarne 
urządzenie Denon DCD-900NE, które 
pozwala na cieszenie się muzyką z płyt 
CD i jest stylistycznie i technologicz-
nie dopasowane do wzmacniacza. Nie 
zabrakło też złącz cyfrowych dla telewi-
zora Coaxial i optycznego portu – czyli 
z powodzeniem możemy nasz zestaw 
stereo czy system 2.1 wykorzystać do 
cieszenia się wysokiej klasy dźwiękiem 
z większości telewizorów dostępnych na 
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rynku. Chociaż fakt, HDMI by się przydało, ale to komplikuje także kon-
strukcja urządzenia.

Obok tego bogatego kompletu złącz jest też oczywiście Wi-Fi wraz 
z technologią HEOS, Bluetooth oraz uwielbiany przez użytkowników 
sprzętu Apple AirPlay 2. System jest też kompatybilny z asystentem gło-
sowym Alexa. Czyli mamy dostęp do świata streamingu, a oczywiście 
również odtwarzanie z dysku podłączonego pod USB czy do sieci. 

O nowościach ciekawie wypowiadał się Trip Randall, prezes marki Denon 
podczas High End Show w Monachium: 

„Inżynierowie Denon zaprojektowali te komponenty, aby osiągnąć ide-
alną równowagę między wyjątkową wydajnością zarówno dla źródeł 
cyfrowych, jak i analogowych z bogatymi opcjami łączności dla szerokiej 
gamy urządzeń i mediów – wspierając entuzjastów muzyki najlepszymi 
rozwiązaniami rozrywki domowej stworzonymi z dbałością o szczegóły, 
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jakiej konsumenci spodziewają się od marki Denon. Jesteśmy bardzo 
dumni z nowego PMA-900HNE jako pierwszego 2-kanałowego, zintegro-
wanego wzmacniacza Denon o standardowym rozmiarze z funkcjonalno-
ścią HEOS Built-in. Jest to idealny element startowy dla nowej generacji 
entuzjastów audio, zapewniający dostęp do muzyki cyfrowej i możliwo-
ści streamingu z fenomenalnym dźwiękiem Denon w przystępnej cenie”.

I trudno się z tym nie zgodzić. Nowy Denon PMA-900HNE to odpowiedź 
na potrzeby zarówno nowego pokolenia miłośników audio, jak i tych, 
którzy kochają muzykę od lat, ale chcą zaktualizować swój system do 
nowej generacji źródeł i zrobić to za rozsądną cenę. Patrząc z perspek-
tywy portfela Polaków, ten wzmacniacz nie jest oczywiście najtańszy, ale 
pozwala cieszyć się wysokiej klasy brzmieniem za dobre pieniądze.

Denon PMA-900HNE dostarcza 85 W na kanał i ma ponadwymiarowy 
zasilacz, co sprawia, że brzmi naprawdę świetnie. PMA-900HNE jest kom-
patybilny z cyfrowymi plikami audio wysokiej rozdzielczości ALAC, FLAC 
i bezstratnymi plikami WAV o rozdzielczości do 24 bit/192 kHz, a także ze 
ścieżkami DSD 2.8 MHz oraz 5.6 MHz.
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Jeśli interesuje Was dźwięk dobrej klasy 
w klasycznej formie, ale z możliwością 
sięgania po wszystkie jego źródła, w tym 
streaming, to Denon PMA-900HNE będzie 
niezłym pomysłem. Ci, którzy mają 
bibliotekę płyt CD, powinni zaintereso-
wać się dołożeniem do niego też odtwa-
rzacza DCD-900NE. Oba urządzenia 
debiutować będą na przełomie czerwca 
i lipca na sklepowych półkach. Przy obec-
nym rynku niestety warto od razu się 
zainteresować zakupem i po prostu skła-
dać zamówienia. Świetnie, że pojawia się 
coraz więcej dość uniwersalnych, a zara-
zem wysokiej jakości sprzętów.
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Wraz z rozpoczynającym się sezonem urlopowym i licznymi 
wydarzeniami w plenerze do łask wracają duże, przenośne 
głośniki. Ich zadaniem jest nie tyle wiernie odtworzyć najmniejszy 
detal, ile skutecznie nagłośnić imprezę. We.HEAR 2 znakomicie 
sobie z tym radzi.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Loewe We.HEAR 2 – moc w plenerze  |  Paweł Hać

Loewe We.HEAR 2 
– moc w plenerze
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W przypadku głośników domowych, które 
często wyposażone są w Wi-Fi, funkcję 
multiroom i asystenta głosowego, długa 
lista funkcji wydaje się czymś oczywistym. 
Oczekujemy, że w dobrych warunkach 
odsłuchowych dostosujemy brzmienie 
i zautomatyzujemy odtwarzanie z ulu-
bionych źródeł. Tymczasem poza domem 
nasze możliwości są znacznie ograniczone. 
Na wolnej przestrzeni możemy zapomnieć 
o absolutnej ciszy i odpowiedniej akustyce, 
priorytety całkowicie się zmieniają. Inżynie-
rowie z Loewe są tego świadomi, dlatego 
w przypadku We.HEAR 2 postawili na to, 
by był przede wszystkim dobrze słyszalny. 
I to się udało. Głośnik jest duży i dość ciężki, 
mierzy niespełna 30 cm długości i waży 
około 2 kg. Jego boczną powierzchnię 
pokryto siatką, która niestety dość łatwo 
się brudzi (przynajmniej w białej wersji, jaką 
otrzymałem do testu). Na górze i na dole 
mamy natomiast plastik, spód opatrzono 
trzema gumowymi nóżkami. Są jednak bar-
dzo małe, a przez to niezbyt stabilne. Do 
przenoszenia może posłużyć dołączony do 
zestawu, regulowany pasek na ramię – jest 
całkiem wygodny, bo opatrzono go cienką 
poduszką. We.HEAR 2 nie ma zbyt wielu 
przycisków, wszystkie ukryto za odchylaną 
osłoną. Na samej górze mamy przycisk 
odpowiedzialny za tryb pracy (pojedynczy 
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głośnik lub para stereo), dalej jest regulacja 
głośności i włącznik. Wszystkie przyciski 
działają głośno i wymagają odrobiny siły, 
ale wynika to z uszczelnienia obudowy 
– ma IPX6 (co oznacza, że nie testowano 
jej odporności na pył, ale jest odporna na 
zalanie). Pod przyciskami mamy jeszcze 
gumową zaślepkę, kryjącą gniazdo mini Jack 
oraz port USB-C do ładowania. W komple-
cie z głośnikiem dostajemy zarówno prze-
wód USB-C, jak i mini Jack, by podłączyć 
zewnętrzne źródło.

We.HEAR 2 jest na tyle prostym urządze-
niem, że do jego obsługi aplikacja jest 
zbędna. Nie można dostosować w żaden 
sposób brzmienia, ale przynajmniej jest 
ono dość wyważone. Jak już wspominałem, 
można sparować dwa takie urządzenia, by 
stworzyć parę stereo – otrzymałem tylko 
jeden głośnik, więc nie mogłem tego nie-
stety sprawdzić, niemniej ta opcja brzmi 
dobrze. Choć konstrukcja urządzenia suge-
ruje, że rozsyła ono dźwięk dookólnie, to 
niestety tak nie jest. Siatka pokrywa całą 
boczną powierzchnię obudowy, ale mamy 
tylko jeden rząd głośników, a przez to 
wyraźnie słychać, w którą stronę obrócone 
jest urządzenie. Szkoda też, że na boku 
zabrakło podstawek, by położyć głośnik na 
przykład na betonie, przy mało stabilnej 
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podstawie taka opcja bardzo by się przydała. Bateria urządzenia jest 
spora, pozwala na kilkanaście godzin odtwarzania, w zależności od 
głośności może to być zarówno 12, jak i 17 godzin. Ładuje się długo, bo 
około 4 godziny.

Dźwięk generowany przez We.HEAR 2 jest przede wszystkim głośny 
– dawno nie miałem do czynienia z tak mocnym przenośnym sprzętem. 
Wraz ze wzrostem głośności nie idzie w parze proporcjonalnie większa 
ilość zakłóceń. Owszem, te występują, ale stosunkowo późno (a więc 
na bardzo dużej głośności) i są mało uciążliwe. W przypadku We.HEAR 
2 trudno mówić o przestrzeni; to sprzęt stworzony do używania na 
zewnątrz, a więc w niesprzyjającej akustyce, nieźle wypada natomiast 
separacja instrumentów. Bardzo dobrze wypada środek, z wyraźną per-
kusją i wokalem. Góra też jest dobrze słyszalna, choć momentami bywa 
za ostra. Podoba mi się, że nie wyciszono jej, by ocieplić brzmienie – ten 

Do przenoszenia może posłużyć dołączony do zestawu, 

regulowany pasek na ramię.
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zabieg sprawdza się we wnętrzach i w tańszych głośnikach, które muszą 
w ten sposób maskować brak jakości. Spodziewałem się, że basu będzie 
sporo i nie zawiodłem się. Jest mocny, trochę krótki, ale przyjemny, 
a przede wszystkim dobrze kontrolowany. Nie jest to wcale oczywiste 
w takim urządzeniu.

We.HEAR 2 robi wiele rzeczy dobrze, jednocześnie psując wrażenie deta-
lami. Brzmi bardzo przyjemnie niezależnie od głośności, ma też świetną 
baterię i jest odporny na zalanie, z drugiej jednak strony niestabilna 
i łatwo brudząca się obudowa zniechęcają do zabierania głośnika na 
zewnątrz. Prędzej korzystałbym z niego w domu, być może w garażu czy 
na tarasie, gdzie nie postawię stacjonarnego sprzętu audio. Tam sprawdzi 
się idealnie – z dużą mocą i długim czasem pracy może nagłośnić cało-
nocną imprezę.

Loewe             
 We.HEAR 2  

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

 Plusy:
• duża głośność
• mocna bateria
• wodoodporność

 Minusy:
• trudny do utrzymania w czystości

Cena: 649 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Przewodowe zestawy słuchawkowe są już niezwykle rzadkim 
widokiem – słuchawki true wireless skutecznie je zastąpiły dzięki 
coraz niższym cenom. Xiaomi Buds 3 również nie są drogie, ale ich 
specyfikacja wcale nie jest skromna.

Xiaomi Buds 3 – prawie jak…PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Xiaomi Buds 3 – prawie jak…  |  Paweł Hać
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Przy projektowaniu Buds 3 Xiaomi wyraźnie inspirowało się AirPodsami 
od Apple, a podobieństwo wersji białej jest momentami uderzające. 
Owalne etui, zrobione z błyszczącego plastiku, ma jedynie port USB-C 
do ładowania na dole oraz niewielką diodę sygnalizującą stan pracy na 
froncie. Wyposażono je też w ładowanie bezprzewodowe w standardzie 
Qi. Słuchawki są natomiast hybrydą pierwszej generacji AirPods oraz 
AirPods Pro. Mają podłużny kształt, a wystający z ucha element można 
ścisnąć, by sterować odtwarzaniem i wyciszeniem otoczenia. Każda ze 
słuchawek ma trzy mikrofony, w tym jeden skierowany do wnętrza ucha. 
Wyposażono je też w czujnik wykrywający wyjęcie ich z ucha. Obudowa 
również jest plastikowa i błyszcząca, z ozdobnym paskiem poprowa-
dzonym wzdłuż. Na końcu znajduje się gumowa wkładka, zapewniająca 
niezłą pasywną izolację dźwięku. Słuchawki są bardzo lekkie, ale spore, 
więc mogą nie pasować do każdego ucha. Wyglądają jednak dobrze, 
dostałem białą wersję, która bardzo mi się podoba.

Słuchawki nie mają aplikacji, nie da się więc ich w żaden sposób skonfi-
gurować. Mają jednak kilka funkcji, które znacznie ułatwiają ich obsługę 
i czynią aplikację nie tyle zbędną, ile mało potrzebną. Z telefonami 
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Xiaomi parują się automatycznie: wystarczy otworzyć ich etui przy 
smartfonie, by na ekranie pojawiło się pytanie o połączenie (później 
wyświetla się tam stan baterii). To oczywista kopia rozwiązania Apple, ale 
działa. Do sterowania wykorzystywane jest wykrywanie nacisku – trzeba 
ścisnąć końcówkę słuchawek (i nie będę się powtarzał, kto wpadł na 
to pierwszy). W ten sposób można przełączać utwory oraz przechodzić 
między ANC a trybem pass-through. Obie te funkcje nie mają żadnej 
regulacji, Xiaomi deklaruje, że w przypadku ANC mamy trzy poziomy 
wyciszenia, ale domyślam się, że przełączają się one automatycznie. Nie 
mam żadnych uwag do pass-through, otoczenie słychać bardzo dobrze, 
można bezpiecznie jeździć w nich na przykład na rowerze. ANC wypada 
nieźle, dobrze wycina środek, słabiej radzi sobie z wysokimi tonami, 
generuje też minimalny szum w tle. Sterowanie za pomocą ściskania 

ANC wypada nieźle, dobrze wycina środek, słabiej radzi sobie 

z wysokimi tonami, generuje też minimalny szum w tle.
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jest jednak dość problematyczne, bo trzeba użyć trochę siły, ponadto 
brakuje mi słyszalnego kliknięcia, które potwierdzałoby wciśnięcie przy-
cisku. Słuchając w głośnym otoczeniu utworu mającego bardzo cichy 
początek, zastanawiałem się, czy aby na pewno uruchomiłem odtwa-
rzanie. Przydatne okazuje się natomiast parowanie przez Bluetooth 
z dwoma urządzeniami jednocześnie, słuchawki płynnie się między nimi 
przełączają. Ponadto każda z nich łączy się ze źródłem bezpośrednio, nie 
jesteśmy uzależnieni więc od tego, by zawsze używać na przykład pra-
wej. Bateria słuchawek sprawuje się świetnie, średnio wytrzymywały mi 5 
godzin z włączonym ANC, po wyłączeniu go można według producenta 
osiągnąć 7 godzin pracy oraz do 32 godzin, wliczając doładowania z etui.

Xiaomi chwiali się, że Buds 3 oferują jakość dźwięku Hi-Fi. Rzeczywistość 
mocno weryfikuje te oświadczenia: owszem, brzmią szczegółowo i na 
pewno wyróżniają się na tle innych słuchawek w tej cenie, ale jest mnó-
stwo modeli oferujących pod względem jakości więcej. Basu jest trochę 
za dużo, co na co dzień się sprawdza, o ile tylko nie chcemy zgłębiać 
detali utworu. Uderza miękko i przyjemnie, słuchawki mają dzięki temu 
lekko ocieplone brzmienie. Środek wypada bardzo przyzwoicie, z dużą 

AUDIO 97



ilością detali, jeśli tylko w utworze nie ma zbyt wiele niskich tonów, 
można zasłuchać się w brzmieniu gitar i perkusji. Wokale też są nieźle 
odwzorowane i dobrze słyszalne, choć nie zrobiły na mnie już takiego 
wrażenia. Wysokie tony dobrze brzmią, nie kłują i nie trzeszczą (chyba 
że mocno zwiększymy głośność), a przy tym oferują dużo detali. Xiaomi 
Buds 3 oferują natomiast dość przeciętną przestrzeń, dźwięk robi wraże-
nie dobiegającego z bliska.

Xiaomi reklamując Buds 3, obiecuje wiele. Gdyby punktem wyjścia do 
oceny była jedynie cena, to uznałbym je za świetny produkt, bo z dobrą 
baterią, bezprzewodowym ładowaniem, niezłym ANC i solidnym brzmie-
niem wyróżniają się na tle konkurentów. Jeśli jednak wezmę pod uwagę 
zapowiedź brzmienia Hi-Fi i dodam do tego nieumiejętnie skopiowane 
sterowanie, to finalny produkt wydaje się nieco rozczarowujący. Nie zro-
zumcie mnie źle – Xiaomi Buds 3 to bardzo dobre słuchawki na tej półce 
cenowej, niemniej daleko im do droższych, ale i faktycznie wyśmienicie 
brzmiących modeli.

Xiaomi             
Buds 3     

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

 Plusy:
• skuteczne ANC
• długa praca na baterii
• dobra jakość dźwięku

 Minusy:
• niewygodne sterowanie

Cena: około 400 PLN
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Wiele się na świecie zmieniło od naszego ostatniego wpisu w tym 
temacie – naszych setupów redakcyjnych. Chcieliśmy Wam pokazać 
kilka Wam nasze miejsca pracy, gamingu czy kina domowego, celem 
inspiracji oraz dla informacji zwrotnej – liczymy, że podeślecie nam 
zdjęcia swoich miejsc pracy lub odpoczynku.

Nasze setupy w redakcji 
– biurkowe, kinowe, gamingowe i więcej

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nasze setupy w redakcji – biurkowe, kinowe, gamingowe i więcej  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Patrycja Rudnicka

HARDWARE GAMINGOWY
• Konsola: XBOX Series X + limitowany kontroler Combat Tech
• Konsola przenośna: Nintendo Switch Pokémon Edition z dodatkowymi 

odblaskowymi kontrolerami od Mario Party
• Telewizor: Philips 75PUS7354 z podświetleniem Ambilight

HARDWARE MOBILNY
• Smartfon: iPhone 13 Pro
• Zegarek: Apple Watch Series 7

• Akcesoria: opaska Fitbit Luxe

SETUP
Mój setup jest raczej nastawiony na granie oraz oglądanie filmów w ser-
wisach streamingowych. Z komputera, poza pracą, raczej nie korzystam 
(przejął go mój mąż wraz z córką) – wszystko, co potrzebuję, robię na 
iPhone, który służy mi nie tylko do komunikacji i serwisów społecznościo-
wych, ale także do fotografii i jej obróbki.

Na ręku od lat noszę Apple Watch, obecnie Series 7. Zegarek ten pomaga mi 
nie tylko dbać o kondycję i kontrolować stan zdrowia, ale przede wszystkim 
jest przedłużeniem iPhone’a z całym wachlarzem powiadomień, płatno-
ściami i sterowaniem oświetlenia w domu. Uzupełnieniem jest tu opaska Fit-
bit Luxe, która ma stały pomiar tętna (co jest ważne przy mojej napadowej 
tachykardii) oraz rewelacyjne statystyki snu (śpię z nią na nadgarstku).

HARDWARE
• Komputer: MacBook 12”
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Krzysztof Kołacz

HARDWARE KOMPUTEROWY
• Komputer: iMac 4K Retina | 21,5” | 2017 | Intel Core i5 3,4 GHz | Radeon Pro 

560 4GB | 32 GB RAM | 512 SSD
• Mikrofon: Shure MV7 black
• Mysz: Logitech MX Master 3
• Klawiatura: Keychron K3
• Akcesoria: stacja ładująca QI NOMAD dla iPhone, stacja ładująca QI 

NOMAD dla iPhone i Apple Watch, dysk LaCie 1TB SSD (x2)

HARDWARE MOBILNY
• Tablet: iPad Pro 11” (late 2020) | 256 GB | LTE | Space Grey
• Smartfon: iPhone 11 Pro | 256 GB | Midnight Green
• Akcesoria: Apple Watch Series 6 | Graphite (stainless steel) | LTE | 44 mm
• Mikrofon: RØDE VideoMic
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• Audio: AirPods Pro
• Inne: AirTag
• Czytnik ebooków: Kindle Paperwhite 5 | 8GB
• Akcesoria: Smart Keyboard dla iPada Pro 11”, Apple Pencil z grawerunkiem, 

folia matująca JCPAL dla iPad Pro, oryginalne etui silikonowe Apple dla 
iPhone’a 11 Pro (przezroczyste), 19 oryginalnych pasków dla Apple Watch, 
etui NOMAD dla AirPods Pro

HARDWARE KINOWY
• Telewizor: Samsung 55Q70R
• Audio: AirPods Max Space Grey
• Audio: HomePod mini (czarny) (x2), HomePod mini (biały)
• Audio: Sonos Symfonisk Bookshelf (biały)
• Akcesoria: Apple TV 4K | 32 GB

INNE
• Smart Home w oparciu o IKEA Tradfri (wszystkie światła), FIBARO, 

Koogeek oraz Elgato. W skrócie: czujnik gazu, 5x czujnik temperatury, 2x 
czujnik ruchu, 2x kamera, 2x smart przycisk.
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SETUP
Odkąd pamiętam ceniłem Apple za amortyzację wydatków na sprzęty z ich 
ekosystemu. Tak jest po dziś dzień. Miałem wiele podejść do wymiany iMaca 
ze względu na to, aby jak najwięcej zyskać z jego sprzedaży. Odpuściłem, 
ponieważ nie brakuje mu absolutnie niczego do moich zastosowań. Pod-
stawowym i produkcyjnym komputerem jest dla mnie, od zawsze, iPad Pro. 
Ten również ma zapas mocy. Zegarek wymienię dopiero, gdy bateria będzie 
zbyt słaba, aby wytrzymać moją intensywność treningów. iPhone? Nie znaj-
duję od trzech lat ani jednego argumentu, aby wymieniać mojego 11 Pro. 
I tak pozostanie również w tym roku. Jeśli miałbym wymienić jedno ulu-
bione urządzenie codziennego użytku, to zdecydowanie są nim AirPods Pro.
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Paweł Okopień
HARDWARE
• Komputer: MacBook Pro 13” (late 2016) |       

Core i5 2,9 GHz | 16 GB RAM | 256 GB SSD
• Monitor: Dell S2718DC
• Akcesoria: Logitech MX Master 3         

i MX Keys for Mac

HARDWARE MOBILNY
• Smartfon: iPhone 12 Pro | 256 GB
• Tablet: iPad Pro 11” (late 2018)

SETUP
Jako „Pan od telewizorów” postanowiłem w swym setupie ująć to, z czego 
aktualnie korzystam w salonie. Jest tu miejsce przede wszystkim dla tele-
wizora 8K FALD i dziś też wybierałbym tylko między Sony i Samsungiem 8K 
jako telewizor do salonu i w opcji 85” lub większej, ale to musi poczekać. 
Amplituner też jest gotowy na 8K, ale o wyższości Marantza w mojej konfi-
guracji pisałem oddzielny artykuł.

Jeśli chodzi o komputer to tu wciąż jestem zadowolonym użytkownikiem 
prawie 6-letniego MacBooka Pro i wciąż ma on spory zapas mocy przy moich 
zadaniach, natomiast świat Apple Silicon kusi. Kusi też przejście na komputer 
stacjonarny w biurze (może Mac mini z M2) i iPad Pro z Magic Keyboard.

HARDWARE KINOWY
• Telewizor: Sony 75ZH8 8K
• Akcesoria: Apple TV 4K 

(2021)
• Konsola: Xbox One S jako 

odtwarzacz UHD Blu-ray
• Amplituner: Marantz SR7015
• Kolumny: DALI Sensor 

w konfiguracji 5.1.2
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Dominik Łada
HARDWARE
• Biurko: Deskwise
• Komputer: MacBook Pro 14” (2021) | M1 Pro | 16GB RAM | 1 TB SSD
• Monitor: Apple Thundebolt Display 27”
• Audio: Harman Kardon Nova
• Akcesoria: Magic Mouse, Magic Trackpad i Magic Keyboard

HARDWARE MOBILNY
• Smartfon: iPhone 13 Pro Max | 256 GB | czarny
• Tablet: iPad Pro 11” | 2018 | 64 GB
• Akcesoria: mnóstwo, ale najważniejszym, z którego korzystam cały czas 

to Logitech Combo Touch
• Audio: Air Pods Pro / Bose QC45

HARDWARE KINOWY
• Telewizor: Philips 65OLED854/12
• Akcesoria: Apple TV 4K (2021)
• Konsola: Playstation 4
• Audio: Yamaha WXA-50 + Bowers & Wilkins 685 S2
• Audio: HomePod mini
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SETUP
Do czasu pandemii byłem w ciągłym biegu, dlatego moim podstawowym 
urządzeniem był od dawna iPad. Mam model Pro z 2018 roku i uwielbiam 
go za jego możliwości i mobilność. W zestawie z klawiaturo-obudową Logi-
tech Combo Touch jest nie do przebicia. Czasy się zmieniły, dużo mniej się 
przemieszczam, ale nadal wolę większość rzeczy zrobić na iPadzie niż na 
komputerze. Dopóki jakieś czynności nie są absurdalnie pracochłonne, to 
wszystko staram się robić na nim właśnie. Wszystkie pozostałe, głównie 
związane z comiesięczną publikacją iMagazine, ostatecznie robię na moim 
Macbooku Pro 14”. Przesiadłem się na niego dość niedawno – ekran i szyb-
kość zabija, a czas pracy na baterii totalnie rozpieszcza. W biurze podłą-
czam go do mojego starego, wysłużonego Apple Thunderbolt Display i co 
może być zaskoczeniem dla wielu, nadal świetnie się sprawdza – w sumie 
nie wiele więcej potrzeba, może brakuje Retiny, ale jak się siedzi przy 
biurku, to nie jest to aż taki problem przy pracy jaką wykonuję.

Po dwóch latach w zeszłym roku przesiadłem się z iPhone 11 Pro Max na 13 
Pro Max. Nadal nie lubię jego „kanciatości”, ale co zrobić. Po mojej ostat-
niej wyprawie na Islandię (więcej w czerwcowym iMagu) nie ukrywam, że 
z zazdrością patrzę na aparat jaki ma Samsung Galaxy S22 Ultra.

Jeśli chodzi o mój setup filmowy, to jestem dość konserwatywny i prefe-
ruję dobre stereo vs. 7.1 czy Atmos. Wynika to z tego, że często słucham 
muzyki, a ona zwyczajnie lepiej brzmi na stereo niż na surroundzie. TV 
wybrał mi Paweł Okpień – jemu w tej kwestii wierzę w 100%.
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Wojtek Pietrusiewicz
HARDWARE
• Biurko stojące: Deerhorn z regulacją wysokości | 120×65 cm

• Komputer: MacBook Pro 14” (late 2021) | M1 Pro 10-core CPU 16-core 
GPU | 32 GB RAM | 4 TB SSD

• Akcesoria: OWC Drive Dock USB-C + HDD WD 10 TB (Time Machine)
• Akcesoria: Focusrite Scarlet 8i6 + RØDE PodMic + Beyerdynamic DT 

770 Pro 250 Ohm + Sony A7C + Sony 35 mm f/2
• Bieżnia: WalkingPad R1 Pro

• Biurko „siedzące”: Deerhorn office | 160×80 cm
• Komputer: Core i9-9900K | NVIDIA GeForce 3080 Ti Founder’s Edi-

tion | Gigabyte Aorus Master Z390 | Kingston HyperX Fury DDR4 2x 32 
GB (64 GB) | Samsung 970 Evo Plus 2 TB (x2) | Samsung 970 Evo Plus 1 
TB | Samsung 850 Evo 1 TB | Seagate Barracuda 4 TB

• Monitor: EIZO EV3237 32'' 4K + Alienware AW2518H 25” 240 Hz
• Klawiatura: jedna z moich customów
• Mysz: Logitech G Pro
• Headset: Logitech G Pro X Wireless (link do wersji przewodowej)
• Głośniki: Bowers & Wilkins MM-1
• Flightsimming: Honeycomb Alpha + Honeycomb Bravo + CH Pro Pedals
• Headtracking: iPhone 12 Mini + SmoothTrack app
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HARDWARE MOBILNY
• Smartfon: iPhone 13 Pro | 256 GB | biały
• Tablet: iPad Pro 11” | M1 | 128 GB
• Smartwatch: Apple Watch Series 6 | Space Grey (aluminium) | Wi-Fi
• Akcesoria: Magic Keyboard z trackpadem
• Audio: AirPods Max i AirPods Pro

HARDWARE KINOWY
• Telewizor: Sony KD-85XH9096 | 85''
• Akcesoria: Apple TV 4K (2021)
• Audio: Sonos Arc + Sonos One SL (x2)
• Audio (muzyka): HomePod (x2) + HomePod Mini (x2)

SETUP
Przez długi czas róg mojego biura stał pusty i nie wiedziałem co z nim 
zrobić. W końcu stanęło na drugim biurku, stojącym i regulowanym, 
z setupem do nagrywania audio, wideo oraz podcastów. To stanowisko 
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obsługiwane jest przez MacBooka Pro 
14”, który stał się następcą mojego MBP 
z 2016 roku – skok wydajności przez te 6 lat 
nie jest mały, szczególnie że przesiadka 
na Apple Silicon (M1 Pro) spowodowała, że 
MacBook ma większą wydajność niż mój ex-
-Hackintosh. Ten z kolei został zdegradowany 
do gamingu (MSFS 2020 i X-plane 11), a biurko 
również umożliwia podłączenie MacBooka 
do monitora 4K. Problem jednak w tym, że 
ekran MBP14 jest tak dobry, że nawet nie 
chcę tego robić…

Mój setup kinowy miał być przede wszystkim 
prosty jak drut. Ostatni był robiony grubo 
ponad 10 lat temu, więc miałem pewne ocze-
kiwania, jak minimalizm, możliwie mało kabli 
i prostota. Oraz cena – to było istotne. Dla-
tego na ścianie wisi 85” od Sony, wyposażony 
w Dolby Vision, HomeKit i HDMI 2.1, który 
kosztował znacznie mniej niż się spodziewa-
łem (Black Friday w końcu mi się udał!) i który 
służy jedynie jako monitor dla Apple TV 4K 
– nie korzystam z żadnych wbudowanych 
funkcji Smart TV i gdyby ich nie było, to bym 
nawet tego nie zauważył. Do kompletu jest 
Sonos Arc i dwa tylne Sonos One XL. Spo-
dziewałem się, że przesiadka z systemu 5.1.2 
będzie bardziej bolesna, ale jak się okazuje, 
Sonos „robi robotę”, szczególnie z tylnymi 
głośnikami. Suba nie ma i nie będzie.
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Choć gogle VR są obecnie już powszechnie dostępne, ich popularność 
wciąż pozostaje niewielka. Najczęściej mają zastosowanie stricte 
rozrywkowe, ale w ogólnorozumianym biznesie również mogą być 
użyteczne. HTC VIVE Focus Plus pokazuje, że taki sprzęt może przydać 
się w wielu branżach i być przy tym łatwy w obsłudze.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

HTC VIVE Focus Plus – inna perspektywa  |  Paweł Hać

HTC VIVE Focus Plus 
– inna perspektywa
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Mam wrażenie, że wykorzystanie VR jest ograniczone nie ze względu na 
brak oprogramowania (bo tego jest całkiem sporo, a producenci gogli nie 
zamykają ich systemów), lecz na efekt nie tyle nowości, ile inności i obawy 
przed ewentualnym dyskomfortem. Sam jestem raczej odporny na zabu-
rzenia błędnika wywoływane przez VR i podczas używania VIVE Focus Plus 
nie doświadczyłem żadnych nieprzyjemności z tym związanych. Urządzenie 
zaprojektowano zresztą tak, by długie korzystanie było jak najmniej uciąż-
liwe. Gogle są lekkie, a ich regulacja – całkiem łatwa. Da się ustawić zarówno 
pasek opierający się na górze głowy, jak i docisk z tyłu (mamy do tego 
wygodne pokrętło). Ponadto suwakiem można zmienić rozstaw soczewek, 
odbywa się to skokowo, a do dyspozycji jest kilka pozycji. Sam nie miałem 
problemu z dopasowaniem ich do siebie. Do twarzy przylega miękka, duża 
poduszka, którą łatwo się czyści. Biorąc pod uwagę to, że mogą być używane 
jako urządzenie firmowe (a więc dostępne dla wielu osób), to bardzo istotna 
cecha. Gogle są nieźle wyważone i nie mają kabli, niemniej ciężar wyraźnie 
opiera się na nosie i nawet po 30 minutach używania odciskają się na nim 
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wyraźnie. Obudowę zrobiono z matowego plastiku, jest dobrej jakości, choć 
przyciski mogłyby być większe (zwłaszcza te do regulacji głośności) i mieć 
wyraźniejszy skok. Trudno wyczuć je pod palcem podczas korzystania ze 
sprzętu. Brakuje mi też przycisku do resetowania pozycji gogli – odbywa się 
ono wyłącznie przy zdjęciu i ponownym założeniu ich na głowę.

Do ładowania wykorzystywany jest port USB-C, akumulator ma pojemność 
4000 mAh i wystarcza na około 2–3 godziny działania. Kontrolery, które 
trzymamy w dłoniach, czerpią natomiast energię z baterii AAA (dwóch 
w każdym z nich). Różnica w sposobie zasilania gogli i kontrolerów jest uciąż-
liwa, ale z drugiej strony zastosowanie wymiennych baterii pozwala szybko 
je zmienić, gdy padną podczas pracy (a zawsze można skorzystać z aku-
mulatorów w tym rozmiarze). Kontrolery są bardzo lekkie i wyglądają dość 
futurystycznie: mają pierścień, który pozwala lokalizować je w przestrzeni 
bez używania dodatkowych punktów odniesienia, wciskany touchpad, dwa 
spusty oraz dwa przyciski. Precyzja detekcji ruchu jest świetna; ani razu nie 
miałem sytuacji, w której którykolwiek z nich działałby skokowo czy tracił 
połączenie. Mam jednak wrażenie, że HTC przeceniło nieco ich dokładność 
(a także cierpliwość użytkowników), projektując interfejs urządzenia.

Płynność działania oraz wygoda obsługi są dla mnie kluczowe w goglach VR. 
Szarpiący obraz dekoncentruje, a kiepski interfejs nie tylko spowalnia pracę, 
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ale przede wszystkim sprawia wrażenie, że zastosowane kontrolery dzia-
łają gorzej niż faktycznie. Z płynnością nie ma akurat problemu: obraz jest 
odświeżany z częstotliwością 75 Hz, ma też całkiem wysoką rozdzielczość 
(2880 × 1600 pikseli). Pomimo zastosowania wyświetlaczy AMOLED obraz 
nie jest przesadnie nasycony, mamy za to doskonałą czerń. Na pochwałę 
zasługuje też pole widzenia, wynoszące 110°. Parametry te nie do końca 
przekładają się jednak na ostateczną jakość obrazu. Ten jest ostry w cen-
trum soczewki, natomiast im bliżej ich krawędzi, tym bardziej się rozmywa. 
W czasie dynamicznego ruchu to nie przeszkadza, ale statyczne elementy 
interfejsu wyglądają przez to szczególnie słabo. Interfejs natomiast jest 
przejrzysty, główne menu, do którego trafiamy po kilkunastu sekundach 
od włączenia gogli, daje szybki dostęp zarówno do sklepu z oprogramowa-
niem, jak i do zainstalowanych aplikacji czy ustawień. Nawigacja odbywa się 
poprzez celowanie kontrolerem w przyciski i choć pomysł jest niezły (wszak 
ograniczenie animacji poprawia komfort użytkowników wrażliwych na zabu-
rzenia błędnika), to elementy, w które należy trafić, są często zbyt małe. 
W każdej chwili można wywołać przyciskiem na pilocie szybkie menu, które 
pozwala wrócić do głównego ekranu. Należy jednak pamiętać, że oznacza 
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to wyłączenie aplikacji – VIVE Focus Plus nie ma multitaskingu. To szczegól-
nie przeszkadza, gdy korzystamy na przemian z kilku aplikacji – większość 
ładuje się długo, nawet kilkadziesiąt sekund. Szkoda też, że HTC nie zadbało 
o ujednolicenie interfejsów aplikacji firm trzecich, przez co aplikacje mogą 
wyglądać zupełnie inaczej i korzystać nawet z innych sposobów nawigacji 
po menu. Niewątpliwą zaletą jest natomiast dostępny polski język systemu 
– w urządzeniu, które może służyć do prezentacji, jest to szczególnie ważne.

HTC zadbało o odpowiednie oprogramowanie, pozwalające na przykład 
robić spotkania w wirtualnej rzeczywistości. W jednej z aplikacji możemy 
przemieszczać się po wcześniej wybranym obszarze, komunikować się 
z innymi, rysować w powietrzu, robić prezentację na wirtualnym ekranie 
czy nawet wspólnie przeglądać internet. Przyznaję jednak, że jestem scep-
tyczny co do takiej formy komunikacji biznesowej, ograniczeniem jest nie 
tylko konieczność posiadania przez wszystkich własnych gogli, ale też nie-
zbyt komfortowy odbiór prezentowanych danych. Gogle sprawdzą się za to 
w mniej standardowych zastosowaniach, na przykład podczas prezentacji 
modeli 3D – kontrolery pozwalają manipulować nimi niezwykle intuicyjnie. 
VIVE Focus Plus to również sprzęt stworzony do szkoleń, wyobrażam sobie, 
że dzięki nim pracownik może przygotować się do obsługi specjalistycznej 
maszyny, którą jego firma dostanie dopiero za kilka miesięcy. Brak kabli 
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oznacza dużą swobodę, ale też większe ryzyko wejścia w przeszkodę. VIVE 
Focus Plus wyznacza każdorazowo obszar o powierzchni 2 × 2 m, zbliżając 
się do jego krawędzi, urządzenie wyświetli zawsze wirtualną ścianę oraz 
podgląd otoczenia. Można go też wywołać przez przytrzymanie wyłącz-
nika. Obraz nie jest wysokiej jakości, zwłaszcza gdy wokół jest ciemno, ale 
wystarcza, by zorientować się w otoczeniu. Brakuje natomiast przycisku do 
resetowania pozycji użytkownika, dzieje się to jedynie automatycznie, gdy 
zakładamy gogle. Niewątpliwą zaletą jest jakość dźwięku z wbudowanych 
głośników. Ponadto można też podłączyć słuchawki, po lewej stronie mamy 
do tego gniazdo mini Jack.

VR nie jest jedynie rozrywką i HTC VIVE Focus Plus są tego niezbitym dowo-
dem. To nie tylko zaawansowane technicznie gogle, wyróżniające się brakiem 
kabli i świetnymi kontrolerami, ale też sprzęt pozwalający na prezentację czy 
szkolenia w formie, jaka nie jest dostępna za pośrednictwem innych urzą-
dzeń. HTC VIVE Focus Plus nieźle sprawdza się też w rozrywce, biblioteka 
tytułów jest całkiem obszerna. Do ideału trochę jednak brakuje: nieostry na 
krawędziach obraz i mało jednolity interfejs nie ułatwiają obsługi.

HTC VIVE     
Focus Plus 

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

 Plusy:
• świetne kontrolery
• brak kabli
• długa praca na baterii

 Minusy:
• brak przycisku resetowania 

pozycji
• ostry obraz jedynie w centrum 

kadru
• niejednolity interfejs

Cena: około 4500 PLN
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Liczba urządzeń korzystających z Wi-Fi w naszych domach rośnie bardzo 
szybko. Dawno temu to był jeden, czasem dwa komputery przenośne 
i smartfon, jak ktoś miał już takie „zaawansowane” urządzenie. Do obsługi 
sieci wystarczał prosty router z Wi-Fi. Te czasy dawno przeminęły. Dziś 
standardem jest kilkanaście, nawet kilkadziesiąt urządzeń podłączonych do 
Wi-Fi, a w przypadku zaawansowanych instalacji Smart Home dużo więcej. 

Mercusys 
– prosty, bezobsługowy system Wi-Fi Mesh 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Mercusys – prosty, bezobsługowy system Wi-Fi Mesh   |  Napoleon Bryl
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Właśnie z tego powodu trafił do mnie na testy zestaw Mercusys Halo 
H50G, który ma sobie poradzić z takimi wyzwaniami.

Ponieważ przesyłamy dużo danych – oglądamy filmy, słuchamy muzyki, 
więc domowa sieć to już nie tylko sprawdzanie poczty, tylko sieć zaawan-
sowana. A ta wymaga – jak się uważa – zawansowanej wiedzy i remontu 
mieszkania, żeby doprowadzić kable. Otóż niekoniecznie, bo tu właśnie 
wkracza Mercusys. 

Mercusys Halo H50G to zestaw trzech urządzeń do stworzenia sieci Wi-Fi, 
pracujący w systemie mesh. W pudełku są trzy identyczne, niewielkie, 
estetyczne, białe kostki. Każda z trzema portami LAN/WAN, gniazdem zasi-
lania i przyciskiem do resetu urządzenia. Każda z trzech kostek może być 
głównym routerem lub nadajnikiem mesh. Podłączamy zasilanie, wpinamy 
do jednego portu kabel Ethernet i odpalamy aplikację na smartfonie, słu-
żącą do konfiguracji. 

Nie trzeba być specjalistą od sieci, żeby taką konfigurację przeprowadzić. 
Wybieramy nazwę sieci, to, czy ma być nadawana na 2,4 GHz (starsze 
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urządzenia i systemy Smart Home), czy 5 GHz (szybki dostęp dla kompu-
terów i urządzeń multimedialnych). System automatycznie wskazuje jako 
główne urządzenie to, które ma dostęp do sieci po kablu, a pozostałe 
jako nadajniki rozszerzające. Już, gotowe i działa. Oczywiście możliwości 
konfiguracji jest znacznie więcej: opcje kontroli rodzicielskiej, ustawianie 
priorytetu dostępu do sieci (QoS), tworzenie czarnej listy urządzeń, sieć 
dla gości… Jest nawet tworzenie miesięcznych raportów ze statystykami. 
Wszystkie funkcje potrzebne w domowej sieci, a nawet troszkę więcej. 
Pełna konfiguracja i obsługa ze smartfona. 

Po dwóch tygodniach intensywnego używania, po podłączeniu części 
urządzeń z domowej sieci do Halo, nie zauważyłem żadnych problemów. 
Połączenia są stabilne, brak problemów z zasięgiem – mesh działa spraw-
nie, nawet przy streamingu czy równoczesnym prowadzeniu dwóch wide-
orozmów przez dwa różne komunikatory. Halo obsługuje Beamforming, 

Po dwóch tygodniach intensywnego używania, po podłączeniu 

części urządzeń z domowej sieci do Halo, nie zauważyłem żadnych 

problemów. Połączenia są stabilne, brak problemów z zasięgiem.
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co znacznie poprawia zasięg i stabilność połączenia. Według producenta 
powinno obsłużyć ponad 100 podłączonych urządzeń. Na potrzeby testów 
podłączyłem kilkanaście i nie dostrzegłem żadnych problemów. Przełą-
czenie całego Smart Home byłoby niestety zbyt kłopotliwe. Uwzględniając 
nawet poprawkę na deklarację producenta, to z kilkudziesięcioma klien-
tami Wi-Fi Mercusys sobie bez problemu poradzi. Sieć Wi-Fi powinna być 
bezobsługowa, konfigurujesz, podłączasz i zapominasz. OK, hasło trzeba 
zapisać. Halo takie jest. 

Jeżeli nie chcesz się specjalizować z sieci, szukasz prostego i taniego rozwiąza-
nie do mieszkania lub domu bez konieczności kładzenia dodatkowych kabli, 
do tego chcesz dyskretnego rozwiązania bez 16 anten i 30 kolorowych diód, 
to eleganckie kostki Mercusys Halo H50G są idealnym rozwiązaniem.
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Logitech zaprezentował nową klawiaturę MX Keys Mechanical 
i myszkę MX Master 3S. Pierwsza ma mechaniczne niskoprofilowe 
przełączniki Kailh Brown i łączność bezprzewodową z trzema 
urządzeniami, a druga jest ulepszona względem swojego poprzednika. 
Dla osób z mniejszymi wymiarowo potrzebami jest również MX 
Mechanical Mini, w układzie 75%.

Logitech MX Keys Mechanical 
i MX Master 3S – pierwsze wrażeniaWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech MX Keys Mechanical i MX Master 3S – pierwsze wrażenia  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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MX Keys Mechanical i Mechanical Mini
MX Keys Mechanical to klawiatura mechaniczna wyposażona w niskoprofi-
lowe przełączniki Kailh w trzech odmianach – brązowych, czerwonych lub 
niebieskich. Brązowe są „tactile”, czyli ciche z wyczuwalnym punktem akty-
wacji. Czerwone są liniowe i ciche – moje ulubione. Niebieskie są „clicky”, 
czyli głośne przy przekraczaniu punktu aktywacji. Niektórzy, w skali od 
absolutnej ciszy do startującego Boeinga 747, umieszczają te ostatnie powy-
żej odrzutowca i poza skalą. Polecam czerwone lub ostatecznie brązowe, 
a więcej na temat przełączników mechanicznych znajdziecie w naszym 
archiwum. Logitech nazywa je odpowiednio „ciche sprężynujące”, „liniowe” 
i „z wyraźnym kliknięciem”. Wszystkie przełączniki mają 3,2 mm skok, akty-
wują się po przekroczeniu 1,3 mm i wymagają 55 g nacisku.

Pełnowymiarowy przełącznik mechaniczny charakteryzuje się 4 mm sko-
kiem i aktywacją po 2 mm, a typowa siła nacisku waha się od 35 do 105 
g. Osobiście preferuję rejon 65-75 g w wydaniu liniowym. Jednocześnie 
zaznaczę, że prawdziwie „sprężynujący” (tactile) przełącznik wymaga zde-
cydowanie większej siły do pokonania oporu „wypustu” w połowie skoku 
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niż typowych „brownów” – mam tutaj ma myśli chociażby przełączniki 
Holy Pandas.

Do testów dojechała wersja pełnowymiarowa w układzie ISO z Kailh 
Brown. Od razu powiem, że Logitech w Polsce nie sprzedaje wersji ANSI, 
z poziomym Enterem. Uważam to za błąd, ale nie spodziewam się, aby to 
się zmieniło w najbliższym czasie.

Klawiatura ma pełny układ, a na spodzie znajdziecie stopki, z których abso-
lutnie nie powinniście korzystać, jeśli klawiatura stoi na płaskiej powierzchni 
i cenicie sobie ergonomię i/lub nadgarstki. Ma komfortowy kąt nachylenia, 
a jeśli piszecie na niej nieprawidłowo, czyli opieracie nadgarstki na biurku, to 
Logitech sprzedaje do tej klawiatury stosowną podkładkę, w którą warto się 
wyposażyć. Alternatywnie polecam mój artykuł o ergonomii pracy.

Bezprzewodowe standardy wspiera dwa – Bluetooth oraz poprzez don-
gle’a na USB-A, który jest w zestawie i który wspiera Logitech Bolt. Dzięki 
BT możemy podłączyć się do trzech najprzeróżniejszych urządzeń, w tym 
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Maców, PC-tów, iPadów, Androidów i wiele innych. Nie zauważyłem, na 
razie, problemów z połączeniem z Makiem czy iPadem, co często zdarza 
się urządzeniom, które nie są do niego dostosowane w magicznie-nieznany 
nam sposób – Apple lubi robić rzeczy na opak.

Klawiatura działa bez dodatkowego oprogramowania, ale jeśli zainstaluje-
cie sobie Logi Options, to dodatkowo otrzymacie możliwość konfiguracji 
wybranych klawiszy (głównie góry rząd, ale nie tylko) oraz wsparcie dla 
zmiany tej konfiguracji zależnie od uruchomionej aplikacji, np. różne dla 
Photoshopa i Final Cut Pro. Jeśli wolicie nie korzystać z customowych skró-
tów w górym rzędzie, to Fn + ESC przywraca standardowe F1-F12. Niestety 
nie ma możliwości pisania makr czy dodawania funkcji na warstwach dla 
wszystkich klawiszy, jak można w wielu innych klawiaturach, np. custo-
mach opartych o QMK czy gamingowym Logitech G915 Lightspeed.

Logitech zapewnia, że MX Mechanical wytrzyma do 360 godzin na jednym 
ładowaniu, jeśli będziemy korzystali z automatycznie uruchamiającego się 
podświetlenia (za pomocą czujników zbliżenia) lub do 10 miesięcy, jeśli 
podświetlenie wyłączymy. Samo podświetlenie ma też kilka trybów pracy, 
w tym oddychanie, reakcję na dotyk itp.

SPRZĘT 123

https://imagazine.pl/2019/05/14/programowanie-klawiatury-za-pomoca-qmk-oraz-wytlumaczenie-czym-sa-warstwy/
https://imagazine.pl/2019/05/14/programowanie-klawiatury-za-pomoca-qmk-oraz-wytlumaczenie-czym-sa-warstwy/


Pierwsze wrażenia
Jeśli ktoś jest na codzień przyzwyczajony do układu ANSI i chce koniecznie 
mieć ten poziomy Enter, to będzie zawiedziony. Jeśli Wam to nie prze-
szkadza, to macie szczęście. Osobiście nie mam problemu z układem ISO 
– układ jak układ – ale przeszkodą jest fakt, że wszystkie inne klawiatury 
mam ANSI, a to oznacza, że przesiadanie pomiędzy nimi jest dla mnie 
udręką. Pamięć mięśniowa powoduje, że przez kilka dni moja wydajność 
spada niemalże do zera. Ba! Mam jedną klawiaturę z układem HHKB, 
który ma Backspace w innym rzędzie – to dopiero masakra. Są jednak 
osoby, które potrafią w mig się przestawić. Logitech – proszę zacznijcie ofe-
rować układ ANSI w Polsce. Sporo osób go używa, wbrew pozorom.

OK – powyższe marudzenie o ANSI mam z głowy i 99% z Was nie powinna 
na niego zupełnie zwracać uwagi, bo i tak pewnie korzystacie z ISO lub nie 
robi Wam to różnicy. Ale jakie są moje pierwsze wrażenia?!

Po pierwsze, Kailh robi przełączniki na zamówienie dla Logitecha, z tego 
co wiem, i różnią się one nieznacznie od tych dostępnych do kupienia na 
wolnym rynku. Nikt jednak nie wie czym, ale biorąc pod uwagę, że po raz 
pierwszy w życiu zaskakująco sensownie mi się pisało na niskoprofilowych 
przełącznikach mechanicznych, to jestem skłonny w to uwierzyć. Może 
punkt aktywacji jest nieznacznie przesunięty? Może są też mniej gumowe? 
Tak czy siak, jest dobrze i osoby, które na co dzień korzystają z klawiatur 
laptopowych powinny być szczególnie zadowolone.

Po drugie, jakość wykonania jest bardzo dobra. Całość jest zwarta i nie 
skrzypi, a stukot klawiszy jest bardzo przyjemny. Jak na klawiaturę stoc-
kową z niskoprofilowymi przełącznikami, spodziewałem się znacznie gor-
szych rezultatów.
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Nie możemy też zapominać o wygodzie korzystania z możliwości bezprze-
wodowych i parowania trzech urządzeń. Oraz o wyglądzie! Nie ma RGB, nie 
jest gamingowa – w sam raz, dla osób, które chcą bardziej minimalistycznie 
urządzone biurko. Kolorystycznie też idealnie pasuje od MX Mastera 3S 
i powinna sensownie wyglądać obok Maców w Space Grey.

Prawie zapomniałem! Do ładowania wykorzystuje się port USB-C. Hurra!

W zasadzie jedyny brak, który mogą ewentualnie odczuć najbardziej 
wymagające osoby, to brak możliwości dowolnego programowania kla-
wiatury. Wiemy że Logitech ma do tego software – jest w G915 – i mam 
nadzieję, że pojawi się update, który dodaje taką możliwość.

Zatem podsumowując – jeśli ta klawiatura, w którymkolwiek rozmiarze, 
spełnia Wasze oczekiwania i jesteście gotowi na zapłacenie odpowiednio 789 
PLN lub 699 PLN za MX Keys Mechanical lub MX Keys Mechanical Mini (a nie 
jest to wygórowana kwota), to zamawiajcie ją czym prędzej, zanim zniknie.

Logitech MX Keys Mechanical – 789 PLN
Logitech MX Keys Mechanical Mini – 699 PLN
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MX Master 3S
Nowy Logitech MX Master 3S to ewolucja model MX Master 3. Dokonano 
jedną ogromnie ważną (dla mnie) zmianę, którą chyba każdy doceni i jedną 
istotną, ale prawdopodobnie mniej zauważalną.

Najważniejszą jest to, że przełączniki pod przyciskami są teraz ciche i nie 
klikają głośniej od cykad nocą. Klik mi nie przeszkadzał, ale np. wieczorami 
moją żonę doprowadzał do pasji. Logitech podpowiada, że są o 90% cich-
sze, ale brzmią nieskończenie lepiej.

MX Master 3S otrzymał też nowy czujnik o rozdzielczości 8000 dpi, który 
działa „na wszystkim”, nawet na szkle. Spisuje się wzorowo na mojej stan-
dardowej podkładce.
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Elektromagnetyczne kółko do przewijania jest też nowe i potrafi teraz 
przewijać do 1000 wierszy w sekundę. Logitech podaje tutaj też liczby 
– kółko jest o 90% szybsze i 87% bardziej precyzyjne.

MX Master 3S ma wytrzymywać do 70 dni na jednym ładowaniu, a jedno-
minutowe ładowanie po USB-C ma zapewnić do trzech godzin pracy. Wie-
rzę na słowo, szczególnie że mój MX Master 3 dla Mac rzadko kiedy żąda 
elektronów.

To jedna z najlepszych myszek do pracy i nawet do luźnego grania, i jest 
zdecydowanie warta ceny, jaką firma sobie za nią krzyczy. Dla bardziej 
wymagających gamerów polecę Logitech G Pro. Więcej na temat funkcji 
MX Master 3S znajdziecie w mojej recenzji MX Master 3 dla Mac.

Logitech MX Master 3S – 569 PLN

SPRZĘT 127

https://imagazine.pl/2021/02/19/logitech-g-pro-bezprzewodowa-jak-przewodowa/
https://imagazine.pl/2020/11/03/logitech-mx-master-3-dla-mac/
https://www.logitech.com/pl-pl/products/mice/mx-master-3s.910-006560.html


Smartfony w obecnej formie stały się nudne – na pierwszy rzut oka 
wszystkie wyglądają tak samo, wyróżniają się co najwyżej rozmiarem 
czy kolorem. Z Realme GT 2 Pro jest podobnie, póki nie weźmiemy go 
w dłoń. Różnica jest wyczuwalna i to dosłownie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Realme GT 2 Pro – wreszcie coś nowego!  |  Paweł Hać

Realme GT 2 Pro 
– wreszcie coś nowego!
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Nowy flagowiec Realme na papierze wygląda 
bardzo standardowo. GT 2 Pro pod wzglę-
dem wydajności rywalizuje z najlepszymi, ma 
świetny ekran i szybkie ładowanie. To jednak 
oferuje obecnie każdy, większość producen-
tów trzyma się też bezpiecznych rozwiązań 
w zakresie używanych materiałów, formy czy 
wykończenia obudów. Tymczasem Realme 
postawiło na ekologię i skorzystało z biopoli-
meru do stworzenia tylnego panelu. Techno-
logia nazwana Paper Tech ma odwzorowywać 
w dotyku kartkę papieru, co wyraźnie się 
udało. Dokładnie takie wrażenie robi tył GT 
2 Pro, gdy trzymamy go w ręku, choć wykoń-
czenie w ten sposób sprawia, że urządzenie 
nie leży zbyt pewnie w dłoni. Realme chwali 
się też, że użycie tego materiału pozwala 
ograniczyć emisję dwutlenku węgla podczas 
produkcji, wspomina też o mniejszej ilości 
plastiku w opakowaniu (aczkolwiek pudełko 
jest zafoliowane, a do smartfona dodawany 
jest zarówno kabel, ładowarka, jak i gumowe 
etui). Pozostałe elementy konstrukcji urzą-
dzenia są już bardziej standardowe: meta-
lowa, matowa ramka, wyspa z obiektywami 
z tyłu i wyświetlacz z bardzo wąskimi ram-
kami, niewielkim oczkiem aparatu w rogu 
i otworem głośnika umieszczonym przy gór-
nej krawędzi. Telefon robi wrażenie bardzo 
lekkiego (waży 189 g) i zgrabnego (niecałe 
8,2 mm grubości). Oprócz standardowej bieli 
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i czerni GT 2 Pro dostępny jest też w kolorze 
zielonym – dokładnie taką wersję dostałem 
i uważam, że wygląda doskonale.

Telefon do ładowania wykorzystuje wyłącz-
nie USB-C, będące jednocześnie jedynym 
złączem urządzenia. Dołączona do zestawu 
ładowarka o mocy 65 W potrafi naładować 
go od 0 do 100% w niecałe 40 minut – to 
bardzo dobry wynik, zwłaszcza że bateria ma 
pojemność 5000 mAh. Wystarcza na długo, 
z powodzeniem można intensywnie używać 
smartfona przez cały dzień, dwa dni też są 
osiągalne. Niestety, zabrakło ładowania bez-
przewodowego, do czego flagowce zdążyły 
nas już przyzwyczaić. Nie ma też gniazda 
kart microSD, ale przy 256 GB wbudowanej 
pamięci nie jest to aż takim problemem (co 
innego, jeśli kupimy wersję z 128 GB pamięci). 
Jest za to podwójne gniazdo SIM, obsługujące 
dwie karty w formacie nano. Telefon ma też 
bardzo dobry skaner odcisku palca, umiesz-
czony w ekranie. Nie dość, że jest bardzo 
szybki i precyzyjny, to dodatkowo znajduje 
się dość wysoko, a więc w optymalnym miej-
scu. Równie dobrze wypada silnik haptyczny, 
odwzorowujący stuknięcia i drgania o różnej 
mocy. Przydaje się zarówno do powiada-
miania o połączeniach i wiadomościach, jak 
i daje informację zwrotną przy pisaniu na 
klawiaturze czy przesuwaniu suwaków. Nie 
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spotkałem chyba smartfona z Androidem, który radzi sobie z tym lepiej. 
Niemałym zaskoczeniem okazał się natomiast brak jakiejkolwiek wodosz-
czelności – wydawało mi się, że to już od kilku lat standard. Promując GT 
2 Pro, Realme kładzie spory nacisk na nowy system 12 anten do Wi-Fi, 
sieci komórkowej oraz NFC. Ma on na celu poprawianie optymalizowanie 
zasięgu, co w praktyce przekłada się na… dobry zasięg. Nie odnotowałem 
zauważalnej różnicy w jakości rozmów, natomiast może faktycznie w kilku 
miejscach ze słabym zasięgiem urządzenie go nie gubiło. Ma za to Wi-Fi 6, 
więc jeśli smartfon połączy się z kompatybilny routerem, transmisja jest 
bardzo szybka.

Testowanie flagowców przyzwyczaiło mnie do świetnych ekranów, ale 
mimo tego ten w GT 2 Pro zrobił na mnie wrażenie. Ma rozdzielczość 3216 
× 1440 pikseli, przekątną 6,7" i jasność 1400 nitów. Jest więc na tyle jasny, 
że w słoneczny dzień pozostaje czytelny. Wykonano go oczywiście w tech-
nologii AMOLED, a wyświetlane kolory pokrywają w pełni paletę P3. Ekran 
ma adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 1 do aż 120 Hz, więc wszelkie 
animacje są bardzo płynne. Wyjątkiem było jedynie Google Chrome, które 
wyraźnie gubiło klatki, zakładam jednak, że to kwestia słabej optymalizacji 
tej przeglądarki (problem nie występował w innych aplikacjach ani w inter-
fejsie systemu). Realme nie zdecydowało się na zaokrąglenie krawędzi 
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wyświetlacza, co uważam za dobry ruch. Wizualnie boczne ramki wydają 
się przez to co prawda szersze, ale za to używanie takiego ekranu jest dla 
mnie bardziej komfortowe. Obok doskonałego ekranu mamy też bardzo 
mocne podzespoły. Procesor to najmocniejszy, 8-rdzeniowy Snapdragon 
8 Gen. 1 wraz z GPU Adreno 730. Dodatkowo do dyspozycji mamy 12 GB 
pamięci RAM, którą można opcjonalnie rozszerzyć aż o 7 GB pamięci swap 
(jest to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo szybkiej pamięci ROM UFS 3.1). 
Do chłodzenia podzespołu wykorzystano radiator parowy i radzi on sobie 
całkiem nieźle, podczas grania urządzenie robi się wyraźnie cieplejsze, ale 
nie doświadczyłem spadków płynności czy niekomfortowo wysokiej tem-
peratury obudowy.

Układ aparatów w GT 2 Pro jest nietypowy. Główny ma obiektyw sze-
rokokątny o f/1.8, współpracujący z 50-megapikselową matrycą Sony 
IMX766. Wyposażono go zarówno w cyfrową, jak i optyczną stabilizację 
obrazu. Jest bardzo uniwersalny, zapewnia wiele detali, choć mógłby 
trochę lepiej radzić sobie w nocy. Drugi obiektyw jest ultraszerokokątny, 
ma f/2.2 i aż 150 pola widzenia. Współpracuje z matrycą o rozdzielczości 
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50 MP. Standardowo pokazuje mniej otoczenia (pole widzenia ma około 
120°), za to zniekształcenia są minimalne. Po włączeniu specjalnego trybu 
150° obraz jest już widocznie zdeformowany, niemniej pokrywany obszar 
robi wrażenie. Najdziwniejszym dodatkiem jest trzeci obiektyw, oferujący 
40-krotne powiększenie. To jednak nie tele, a obiektyw mikroskopowy, 
wspomagany dwiema diodami doświetlającymi. To bardziej ciekawostka 
niż faktycznie przydatne narzędzie, bo trafienie z ostrością jest niezmiernie 
trudne (brak tu AF). Przedni aparat ma natomiast matrycę o rozdzielczości 
32 MP i robi bardzo przyzwoite zdjęcia. GT 2 Pro może nagrywać filmy w 8K, 
ale jest też bardziej użyteczne 4K przy 60 FPS (oraz oczywiście niższe roz-
dzielczości). Jakość filmów jest bardzo dobra, świetnie działa stabilizacja 
optyczna. Ogólnie aparat bardzo przypadł mi do gustu, choć na dłuższą 
metę wolałbym tele zamiast mikroskopu.

Realme nie ingeruje mocno w system pod względem funkcji, ale wizualnie 
mamy już sporo możliwości personalizacji. Nakładka Realme UI 3.0 ma pod 
spodem Androida 12. Do wyboru są nie tylko ikony, wygląd zablokowanego 
ekranu czy launchera, ale i bardziej zaawansowane opcje, takie jak powięk-
szenie całego interfejsu, by ułatwić obsługę osobom o słabszym wzroku. 
Spodobała mi się też możliwość wygenerowania tapety z geometrycznymi 
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wzorami na podstawie zrobionego zdjęcia – proste, a przy tym nie wygląda 
tandetnie. Niezwykle przydatny jest też boczny panel z aplikacjami, które 
szybko można otworzyć w oknie lub na podzielonym ekranie. Obsługa tej 
funkcji jest bardzo płynna i wygodna, mam wrażenie, że nikt dotąd nie zro-
bił tego lepiej.

Czekałem na smartfona takiego jak GT 2 Pro. Wreszcie flagowiec czymś 
się wyróżnia i choć jest to tylko tylny panel, to i tak zapada w pamięć. 
Na uwagę zasługuje też wielka moc i świetny ekran, trudno oczekiwać 
więcej od telefonu. Nie rozumiem jednak braku ładowania indukcyjnego 
i wodoszczelności, to obecnie już oczywiste funkcje flagowców. Aparat 
jest równie oryginalny co obudowa, ale tu akurat zamiana obiektywu tele 
na mikroskopowy robi wrażenie jedynie na początku, nie ma natomiast 
wymiaru praktycznego. Realme GT 2 Pro to bez wątpienia świetny telefon, 
ale jeśli pod uwagę weźmiemy całą specyfikację, to do innych topowych 
modeli trochę mu jednak brakuje.

Realme           
GT 2 Pro       

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

 Plusy:
• doskonała wydajność
• nowatorski design
• bardzo dobry obiektyw 

ultraszerokokątny

 Minusy:
• brak potwierdzonej 

wodoszczelności
• brak ładowania indukcyjnego

Cena: około 3700 PLN (wersja z 12 
GB RAM i 256 GB ROM)
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Seria V smartfonów marki Vivo praktycznie od początku kładzie duży 
nacisk na zdjęcia selfie, czyli portrety robione przednim aparatem. Nie 
inaczej jest w najnowszej odsłonie modelu tej firmy – Vivo V23 5G.

Vivo V23 5G 
– dla maniaków selfie i nie tylko

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Vivo V23 5G – dla maniaków selfie i nie tylko  |  Maciej Skrzypczak
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„Wyróżnij się idealnym selfie dzięki podwójnemu aparatowi z przodu” – to 
hasło (przetłumaczone z angielskiego) widoczne na promocyjnym opako-
waniu, w którym przyszedł do mnie testowy model. Potwierdza główny 
kierunek obrany dla tego smartfonu. Ale najpierw trochę o jego wyglądzie.

Ogólny zarys bryły jest chyba inspirowany najnowszymi iPhone’ami. Cho-
dzi przede wszystkim o proste ściany ramki. W odróżnieniu od wielu topo-
wych modeli innych firm działających pod kontrolą Androida w Vivo V23 
5G znajdziemy notch – choć mniejszy niż w iPhonie. Ukryto w nim dwa 
wspomniane aparaty. Ramka wykonana jest z błyszczącego aluminium, 
zbierającego odciski od samego patrzenia na nie. Odnoszę wrażenie, że 
zarysowania też będzie można łatwo zauważyć po niedługim czasie.

Z tyłu, na wyspie zajmującej jakąś 1/6 powierzchni, znajdziemy trzy obiek-
tywy w pionowym rzędzie, który stanowi połowę tejże wyspy. Na jej dru-
giej stronie, sprawiającej wrażenie niewykorzystanej w pełni, umieszczono 
tylko małą lampę błyskową LED. Z kolei z przodu znajdziemy AMOLED-owy 
ekran o przekątnej 6,44 cala i obrazie o rozdzielczości 1080 × 2040 pikseli.

Całością zarządza procesor MediaTek Dimensity 920 5G oraz GPU – Mali-
-G68 MC4. Są one wspomagane przez aż 12 GB pamięci RAM. V23 występuje 
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tylko w jednej konfiguracji pamięci masowej – 256 GB. Od strony softwa-
re’u zawiaduje tym nakładka Funtouch OS 12. I generalnie wszystko działa 
sprawnie i płynnie. Nie widziałem żadnych spowolnień w trakcie działania 
czy skokowych animacji.

Vivo V23 ma wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych. Działa on 
w miarę szybko i uruchamia się automatycznie, nawet przy wyłączonym 
ekranie, kiedy przyłożymy palec w odpowiednie miejsce. Nie miałem żad-
nych problemów z wykrywaniem linii papilarnych.

W V23 nie uświadczymy niestety indukcyjnego ładowania. Obsługuje 
natomiast technologię szybkiego ładowania. A jeśli jesteśmy już przy bra-
kujących elementach, to wszystkie dźwięki z multimediów płyną tylko 
z jednego, dolnego głośnika. Choć nie jestem zwolennikiem słuchania 
muzyki bezpośrednio z głośników telefonu, to czasem, przeglądając np. 
YouTube, nie mam ochoty nakładać słuchawek. Wtedy najbardziej czuć 
brak drugiego głośnika. Pomijając iPhone’y, sporo nawet tańszych od Vivo 
smartfonów ma głośniki stereo.
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Przejdźmy w końcu do aparatów. Z tyłu mamy trzy obiektywy – nor-
malny, szerokokątny i makro. Mają one odpowiednio 64, 8 i 2 megapik-
sele. W dobrych warunkach oświetleniowych radzą sobie całkiem nieźle. 
Wszystko jest ostre, wyraźne, kolory są przyjemne. Tryb portretu działa 
bardzo fajnie, naturalnie rozmazując obszar poza punktem ostrości. Ten 
ostatni można potem zresztą edytować i zarówno przenieść na inny obiekt, 
jak i zmienić stopień rozmycia. Z kolei w nocy jest nieźle. Dla tej pory prze-
znaczony jest specjalny tryb i, podobnie jak to jest w przypadku iPhone-
’ów, w trakcie robienia zdjęć musimy przytrzymać telefon nieruchomo, by 
wykonał serię zdjęć z różnymi parametrami, a następnie złączył je w jedno. 
Choć zdjęcia wychodzą w miarę ciemne, to jednak widać na nich sporo 
szczegółów i kolorów.

A jak sprawa przedstawia się z aparatami z przodu? Mamy tam dwa obiek-
tywy – główny 50 MP z autofocusem oraz szerokokątny 8 MP. Ten drugi ma 
ułatwić robienie sobie zdjęć, kiedy chcemy, żeby w kadrze zmieściło się 
więcej osób. W trybie portretowym domyślnie włączone są upiększacze. 
Te nie tylko wygładzają skórę, ale np. w moim przypadku… zmniejszyły 
mi szczękę. Opcji upiększania jest tu naprawdę dużo, a do tego mamy też 
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spory wybór filtrów. Widać, że robienie zdjęć jest w Vivo V23 5G bardzo 
dopieszczone. Nocne portrety wyglądają się już gorzej. Co prawda AI wyła-
puje moją twarz, ale dalsza automatyczna obróbka tworzy nieco sztuczny 
efekt – ostre oczy, strasznie wygładzona skóra i ziarno wokół w tle.

Podsumowując, Vivo V23 5G jest bardzo ładnie wyglądającym smartfonem 
z bardzo dobrymi aparatami i wieloma opcjami konfiguracyjnymi, które 
z pewnością przypadną do gustu fanom selfików. Dzięki mocnym pod-
zespołom telefon działa bardzo szybko i sprawnie. Szkoda tylko, że nie 
ma głośników stereo oraz bezprzewodowego ładowania. Mam tylko mie-
szane uczucia co do wszystkich tych możliwości względem ceny – 2 500 zł 
wydaje mi się kwotą nieco zbyt wysoką.

Ocena iMagazine     

Producent: Vivo

Cena: ok. 2 500 zł

 Gdzie kupić: X-Kom
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Ładny, niedrogi i wydajny – właściwie każdy smartwatch, jaki 
testowałem, miał dwie z tych wymienionych cech. Teraz się 
to zmieniło, bo Amazfit GTR 2 jest pod każdym względem 
przynajmniej dobry.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Amazfit GTR 2 – garniturowiec  |  Paweł Hać

Amazfit GTR 2 
– garniturowiec
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GTR 2 to jeden z wielu oferowanych pod marką Amazfit smartwatchów. 
Ten model na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny zegarek – kopertę 
zrobiono ze stali nierdzewnej (dekiel jest plastikowy) i opatrzono ją dwoma 
przyciskami, pasek wykonany jest natomiast ze skóry i ma klasyczne 
zapięcie na sprzączkę. Do koperty mocowany jest na standardowych 
teleskopach, można go więc wymienić na inny, o ile ma szerokość 22 mm. 
Kształt urządzenia jest bardzo prosty, jedynym elementem ozdobnym są 
indeksy wokół ekranu. Szkło na jego krawędziach zaokrąglono, ale sam 
wyświetlacz jest płaski. Dzięki sporej średnicy (46 mm) i niewielkiej gru-
bości zegarek świetnie pasuje nawet do garnituru, co rzadko zdarza się 
w przypadku urządzeń smart. Na dekielku umieszczono zestaw czujników 
i złącze ładowania (niestety, wymaga dedykowanego, magnetycznego 
kabla). Wyświetlacz AMOLED ma sporą przekątną (prawie 1,4 cala) i wysoką 
jasność, a dodatkowo obsługuje tryb always-on. Dzięki temu GTR 2 jeszcze 
bardziej przypomina klasyczny zegarek, zwłaszcza gdy ustawimy tarczę 
ze wskazówkami. Ekran potrzebuje chwili, by zareagować na podniesienie 
nadgarstka, dlatego lepszym wyborem (aczkolwiek kosztownym energe-
tycznie) jest stosowanie zawsze włączonej tarczy.
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Do obsługi zegarka wykorzystywana jest aplikacja ZEPP. Pozwala skonfigu-
rować urządzenie i pobrać nowe tarcze, ale jej głównym zadaniem jest zbie-
ranie danych z urządzenia i przygotowywanie analiz. Amazfit GTR 2 potrafi 
odczytać mnóstwo parametrów, zaczynając od tętna i wysycenia krwi 
tlenem, przez stres, po monitorowanie snu. Zlicza też oczywiście kroki, spa-
lone kalorie i przebyty dystans (w tym na podstawie GPS, jeśli trenujemy). 
Co jednak bardziej istotne, dane są szczegółowo przedstawiane w apli-
kacji, i nie ogranicza się to do wyświetlenia wykresu i trendu z ostatniego 
tygodnia czy miesiąca. W przypadku analizy snu widzimy na przykład, jak 
długość głębokiej fazy czy pora chodzenia spać ma się do innych osób, 
a program podpowiada, jak poprawić jego jakość. Do mierzenia aktywności 
zegarek wykorzystuje system punktów PAI, używanych też przez innych 
producentów. Pozwala on łatwo ocenić faktyczną aktywność, bo do zdo-
bywania punktów wymagana jest aktywność fizyczna rzutująca na nasz 
organizm (a więc zauważalnie podnosząca tętno). Trzeba się co prawda 
przyzwyczaić do tego, że nie patrzymy już na liczbę kroków, zamknięte 
okręgi czy spalone kalorie, ale w ogólnym rozrachunku mam wrażenie, 
że PAI jest lepszą jednostką. Gdy widziałem, że nie nabiłem w ciągu dnia 
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żadnego punktu, mimo tego, że Apple Watch noszony na drugiej ręce 
wskazywał mi osiągnięcie wyznaczonych celów, faktycznie nie czułem się 
zmęczony. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i to pomimo mnogości opcji, 
a jedynym problemem, jaki z nią miałem, było tłumaczenie. Polska wersja 
miejscami jest koślawa, da się z tym żyć, ale niesmak pozostaje.

Z aplikacji nie korzystałem zbyt wiele, bo sam zegarek bardzo dobrze 
pokazuje wszystkie podstawowe dane. Interfejs przypomina mi trochę ten 
stosowany w Samsungach, bo przesuwając w lewo i w prawo przechodzimy 
pomiędzy kolejnymi widżetami. Przesuwając palcem od górnej krawędzi, 
otwieramy centrum sterowania, z dołu wysuwamy natomiast powiadomie-
nia. Pod górnym przyciskiem mamy główne menu, będące po prostu listą 
aplikacji (jest dzięki temu bardzo czytelne), dolny przycisk można skon-
figurować, domyślnie otwiera menu treningów. Do wyboru mamy wiele 
standardowych tarcz różniących się znacząco – domyślna, z klasycznymi 
wskazówkami i indeksami, ma dwie małe tarczki pokazujące wybrane para-
metry, ale już cyfrowe mogą jednocześnie wyświetlać zarówno datę i poziom 
baterii, jak i aktywność, pogodę i tętno jednocześnie. Wszystkie tarcze mają 
jednak ograniczone opcje personalizacji, możliwości ich edycji są minimalne. 
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Nie wszystko działa też idealnie – prognoza pogody potrafiła się przez kilka 
dni nie odświeżać (wchodzenie do aplikacji na smartfonie nie pomagało), 
a interakcji z powiadomieniami nie ma. Zdarzają się też irytujące błędy 
– zegarek informował mnie co kilkanaście minut o tym samym powiadomie-
niu, dopiero ręczne wymazanie go pomogło. Podoba mi się natomiast to, że 
interfejs można obrócić o 180°, dzięki czemu osoby noszące zegarek na pra-
wej ręce mogą mieć przyciski od strony dłoni, a nie przedramienia.

Miałem jeden poważny problem z baterią GTR 2 – jest za dobra. Producent 
deklaruje działanie do 14 dni, ale mi wystarczała nawet na dłużej. Przez 
to – gdy już padła – nie mogłem znaleźć ładowarki – zacząłem używać 
tego smartwatcha jak klasycznego zegarka, a więc w ogóle nie myślałem 
o tym, że trzeba go podpinać do prądu. Testowałem wersję ze skórza-
nym paskiem, więc nie sprawdzałem wodoszczelności, ta wynosi jednak 
5 ATM, a więc bardzo przyzwoicie. Producent twierdzi, że urządzenie ma 

Dzięki sporej średnicy (46 mm) i niewielkiej grubości zegarek 

świetnie pasuje nawet do garnituru.
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wbudowany mikrofon i głośnik, dzięki czemu można przez nie prowadzić 
rozmowy, jednak w połączeniu z iPhone'em nie udało mi się przełączyć na 
zegarek. Możliwe, że na Androidzie ta funkcja działa prawidłowo.

Amazfit GTR 2 to bardzo solidne urządzenie, przypominające pod wie-
loma względami smartwatche Withings. One również są wyglądem bardzo 
zbliżone do klasycznych zegarków i oferują pogłębioną analizę zbieranych 
danych. Tu jednak możliwości są większe, bo GTR 2 to smartwatch oferu-
jący wiele innych funkcji. Fakt, system jest zamknięty, więc ewentualne 
rozszerzenie jego możliwości jest wyłącznie w rękach producenta, ale nie 
uważam, by w obecnej formie czegoś mu brakowało.

Amazfit GTR 2 

Cenę 799 PLN 
amazfit.pl 
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Do tego numeru miałem możliwość przetestowania najnowszego 
smartwatcha od Xiaomi w wersji sportowej. Czy wart jest swojej ceny? 
Czy nadaje się wyłącznie do sportu? Zobaczmy.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Xiaomi Watch S1 Active – dla aktywnych i nie tylko  |  Maciej Skrzypczak

Xiaomi Watch S1 Active 
– dla aktywnych i nie tylko
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Model, który przyszło mi testować, to konkretnie Xiaomi Watch S1 Active 
w kolorze Ocean Blue. Na rynku dostępne są jeszcze dwa warianty kolory-
styczne – Space Black i Moon White. Choć tych ostatnich nie widziałem na 
żywo, to wydaje mi się, że mój kolor jest najciekawszy.

Okrągła koperta S1 Active jest dość spora – ma niecałe 47 mm średnicy 
i 11 mm grubości. Produkt ten będzie więc raczej lepiej leżał na męskim nad-
garstku. Przy takich rozmiarach jest stosunkowo lekki – 36,3 g (oczywiście 
sama koperta) nie będzie wcale uciążliwe. Koperta wykonana jest wysokiej 
jakości plastiku w połączeniu z metalowymi częściami oraz szkłem. Całość 
sprawia bardzo fajne i eleganckie wrażenie.

Zegarek ładuje się specjalną ładowarką, dlatego lepiej jej pilnować, żeby 
nigdzie się nie zagubiła, bo może być wtedy problem. Warto też dokład-
nie przyłożyć ładowarkę do miejsca ładowania, bo raz miałem sytuację, 
że mimo podłączonego ładowania nic się nie naładowało… Jeśli przy 
ładowaniu już jesteśmy, producent chwali się 12 dniami zwykłej pracy 
i 24 dniami pracy na oszczędzaniu baterii. W rzeczywistości udało mi się 
uzyskać około 7 dni przy normalnej pracy oraz 4 dni przy włączonym 
ciągłym pomiarze tętna – co w przypadku tego urządzenia oznaczało 
pomiary co minutę. Gdybym zmniejszył częstotliwość odczytu różnych 
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wartości, zapewne uzyskałbym więcej czasu pracy na baterii, ale nadal 
wątpię, czy udałoby mi się dobić do tych 12 dni.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do koperty, a konkretnie – ekranu. Ten 
ma przekątną 1,4” i wykonany został w technologii AMOLED z odświeżaniem 
na poziomie 60 Hz. Wszystkie informacje bardzo dobrze widać praktycznie 
w każdych warunkach, nawet bezpośrednio na słońcu.

S1 Active wyposażony jest w 2 przyciski z prawej strony. Górny służy do poka-
zywania aplikacji oraz przechodzenia do ekranu tarczy. Dolny z kolei to skrót 
do różnych trybów fitness. Tych ostatnich jest łącznie aż 117, choć domyślnie 
widać ich 19. Dolny przycisk można zaprogramować też tak, że od razu będzie 
włączał jeden wybrany przez nas rodzaj treningu. Innych funkcji nie da się do 
niego przypisać (z małym wyjątkiem, o którym piszę nieco dalej).

Poruszanie się po interfejsie jest głównie obsługiwane przez gesty. Przesu-
nięcie palcem od lewej krawędzi ekranu powraca do poprzedniego widoku, 
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od górnej – otwiera powiadomienia, a od dolnej – pokazuje menu z szybkimi 
opcjami, np. włączeniem trybu nie przeszkadzać, wyłączeniem dźwięków, 
przejściem do ustawień itp. Czułość na dotyk jest zadowalająca, choć zdarzyło 
mi się parę razy, że zamiast przesunąć ekran – przechodziłem w jakieś miejsce.

System MIUI Watch w wersji 1 jest bardzo łatwy w obsłudze. Odniosłem 
jednak wrażenie, że w niektórych miejscach jest zbyt prymitywny. Weźmy 
pod uwagę choćby dwa aspekty. Różne tarcze wyświetlające informacje 
poprzestają wyłącznie na tym. Dotknięcie np. ikony z pulsem na tarczy nie 
przeniesie nas do aplikacji mierzącej tętno. Tak samo nie podejrzymy więcej 
informacji o naszym ruchu. W tym celu musimy po prostu przejść normalnie 
do odpowiednich aplikacji. Z tymi ostatnimi związany jest drugi aspekt – nie 
mamy możliwości instalowania dodatkowych aplikacji. Jedyne, co dodamy 
z aplikacji wspomagającej na telefonie, to tarcze. Miejmy nadzieję, że przyszłe 
wersji MIUI na smartwatche przyniosą zmiany w tym kierunku.

Xiaomi Watch S1 Active wyposażono także w głośnik i mikrofon, dzięki czemu 
możemy odbierać połączenia bezpośrednio na zegarku. Trzeba przyznać, 
że działa to bardzo dobrze, rozmówcę słychać wyraźnie, a i on nie ma pro-
blemu ze zrozumieniem nas. Ponadto istnieje jeszcze jedna funkcja dolnego 

SPRZĘT 149



przycisku – możemy pod niego przypisać numer alarmowy do wybranej 
przez nas osoby. Po trzykrotnym wciśnięciu tego przycisku zostaniemy z nią 
połączeni. Rozmowy możemy rozpoczynać z zegarka, o ile już ktoś do nas 
dzwonił – będziemy wtedy widzieli dane połączenie na liście.

Warto również wspomnieć, że zegarek Xiaomi może też wykonywać pomiary 
stężenia tlenu we krwi, badać sen oraz ma wbudowany dwuzakresowy układ 
GPS, który obsługuje pięć głównych systemów – GPS, BeiDou, GLONASS, Gali-
leo oraz QZSS. Ponadto S1 Active wspiera też płatności bezgotówkowe, ale 
tylko posiadacze kart Mastercard będą mogli z tej funkcji skorzystać.

Podsumowując, Xiaomi Watch S1 Active to bardzo ładny, elegancki zegarek 
z zacięciem sportowym, który z jednej strony oferuje np. możliwość połączeń 
telefonicznych, a z drugiej brakuje mu kilku funkcji, które sprawiłyby, że byłby 
jeszcze lepszy, jak choćby instalowanie zewnętrznych aplikacji. Niemniej jednak 
może to być produkt, z którego będziecie zadowoleni. Do tego można go zaku-
pić już za około 700 zł, czyli nie najgorzej, jeśli chodzi o tego typu urządzenia.

Ocena iMagazine 

Producent: Xiaomi 
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Nomad to amerykańska marka istniejąca na rynku już od 10 lat. 
Specjalizuje się w produkcji etui do przenośnych urządzeń Apple. 
W ich ofercie znajdziemy etui zarówno do iPhone’a, jak i słuchawek 
AirPods i AirTagów oraz paski do Apple Watch. Na tle innych 
producentów wyróżniają się przede wszystkim jakością. Ich dostawcą 
skóry naturalnej jest jedna z najstarszych i najbardziej znanych 
garbarni w Stanach Zjednoczonych, Horween.

Nomad Modern Leather Case 
z cyfrową wizytówką

Nomad Modern Leather Case z cyfrową wizytówką  |  Patrycja Rudnicka

PATRYCJA RUDNICKA
@iPatrycjaR
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Nomad Modern Leather Case, podobnie jak pozostałe etui tej firmy, poza 
naprawdę dobrą jakością wykonania oferuje także ochronę przy upadku 
smartfona oraz kompatybilność z MagSafe. W plecki wbudowany jest 
magnes, dzięki któremu iPhone bardzo dobrze trzyma się na ładowarce czy 
uchwycie samochodowym. Podczas jazdy po dziurawych polskich drogach 
nie odrywa się od uchwytu, co zdarzyło mi się kilkukrotnie w przypadku 
innego dość znanego producenta. Etui jest bardzo miłe w dotyku, trzyma 
się je pewnie w ręku, nie wyślizguje się. Przyciski wykonane są z tworzywa, 
dzięki czemu działają bardzo precyzyjnie. Widać dbałość o każdy szczegół. 

Poza tymi zaletami Nomad Modern Leather Case kryje jeszcze jeden 
sekret. Mianowicie ma wbudowany czip NFC, dzięki któremu możemy 
zaprogramować naszą wizytówkę. Może to być standardowa wizytówka 
z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu, może to także być link do 
naszej strony www lub profilu w serwisie społecznościowym. Aby wgrać do 
etui nasze dane, należy ściągnąć z AppStore aplikację Popl. Możemy z niej 
zalinkować do standardowych informacji kontaktowych, naszego profilu 
na LinkedIn, konta na Twitterze czy Instagramie, profilu YouTube i wielu 
innych serwisów. Aby dane przenieść do etui, wystarczy dotknąć dolną jego 
częścią czipu NFC w naszym iPhonie. Szybko i prosto. A jak udostępnianie 
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wizytówki działa w praktyce? Wystarczy, że ktoś, komu chcemy udostępnić 
nasze dane, dotknie frontem swojego telefonu dolnej części naszego etui. 
Telefon zaczyta tag NFC i otworzy naszą stronę profilową Popl, gdzie wid-
nieje nasze zdjęcie, imię, nazwisko oraz wcześniej zalinkowane dane. 

Ale żeby nie było zbyt różowo, znalazłam też dwie wady. Etui dość mocno 
powiększa iPhone’a. Spowodowane jest to zapewne po części budową 
chroniącą smartfona przy upadkach oraz tym, że na dole mamy uchwyty 
do montażu smyczy. Druga wada to ograniczona kolorystyka. Nomad 
Modern Leather Case możemy kupić tylko w trzech kolorach: czarnym, 
brązowym i jasnym, tzw. naturalnym. Brakuje mi ciemnej zieleni, czerwieni 
oraz granatu… 

Takie etui to więcej niż tylko standardowa ochrona telefonu. To także styl 
i innowacja, które pozytywnie zaskoczą użytkownika.

Nomad Modern Leather Case

 Plusy:
• wbudowany chip NFC
• bardzo dobra jakość wykonania ze 

skóry Horween
• wsparcie dla MagSafe
• ochrona przy upadkach

 Minusy:
• dość mocno powiększa iPhone’a
• dostępne tylko w trzech kolorach

Cena: 299 PLN

Dostępne w ZGSklep.pl
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Niektórzy z Was wiedzą, że bardzo cenię sobie możliwość dodawania 
HomeKit-owych dodatków do naszego domu, a już szczególnie takich, 
które współpracują z nim w prosty sposób. A jeśli jest to czujnik czadu od 
Netatmo, który dodatkowo chroni nas przed zatrudciem? No cóż… „żyć, 
nie umierać” nabiera nowego znaczenia.

Netatmo Smart Carbon Monoxide Sensor z HomeKit – banalnie prosty w obsłudze inteligenty czujnik czadu  |  Wojtek Pietrusiewicz

Netatmo Smart Carbon Monoxide 
Sensor z HomeKit – banalnie prosty 
w obsłudze inteligenty czujnik czadu

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Setup
Na górze tego wpisu zobaczycie piękne zdję-
cie prasowe. Mój setup tego czujnik nie jest 
aż tak estetyczny, głównie dlatego, że jego 
prawidłowe umiejscowienie wymaga chwili 
planowania. Ale zacznijmy może od pierwszej 
konfiguracji…

Netatmo Smart CO Sensor przychodzi 
w pudełku jako jedna całość i posiada jedynie 
trzy luźne elementy – instrukcję, wkręcaną 
przykrywkę na tył urządzenia oraz śrubkę do 
przytwierdzenia tej przykrywki w odpowied-
nie miejsce. Domyślnie jest wyłączony, co jest 
o tyle istotne, że (1) nie będzie działał dopóki 
go nie włączymy oraz (2) ma wbudowaną, nie-
wymienną baterię, która ma wystarczyć na 
10 lat użytkowania czujnika. Kosztuje on (MSRP) 
469,99 PLN, więc średnio wychodzi 47 zł rocznie, 
jeśli ktoś tak chce sobie rozłożyć cenę zakupu. 
Tylna okrągła i wkręcana do urządzenia przy-
krywka jest o tyle ciekawa, że to ona również 
aktywuje czujnik, poprzez przełączenie prze-
łącznika. Można to również zrobić ręcznie, jeśli 
tej przykrywki nie montujecie.

Kolejnym istotnym tematem będzie wybór 
miejsca, gdzie chcemy go umieścić. W moim 
przypadku decyzja była prosta i powędrował 
do kuchni, ale są inne dobre miejsca dla niego, 
co Netatmo ilustruje w instrukcji.
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Jeśli chodzi o ogólne wskazówki, jak go prawidłowo zamontować, to firma 
przygotowała kilka porad. Urządzenie powinno znajdować się mniej niż 30 cm 
od sufitu, nie powinno być instalowane na dworze oraz w miejscu, gdzie trudno 
będzie usłyszeć alarm. Ponadto należy unikać miejsc brudnych i zakurzonych, 
w pomieszczeniach z toksycznymi oparami oraz bliżej niż 1 m od okien, drzwi 
czy kratek wentylacyjnych. Nie montujcie go również w zamkniętych szafkach 
czy za zasłonami, w pobliżu kuchenki oraz wyżej niż 1.5 metra nad podłogą.

Dla osób, które chcą go umieścić w kuchni, przygotowano jeszcze diagram 
pokazujący, czego tam należy unikać. Chyba udało mi się spełnić te wszystkie 
wymagania i właśnie dlatego jeszcze nie zamocowałem go na stałe – jeszcze 
nie jestem pewien, czy nie zmieni położenia.

Proces dodania Netatmo Smart CO Alarm do HomeKitu można zrobić na 
dwa sposoby, przy czym pierwszy jest oficjalny, a drugi działa prawidłowo. 
Ten pierwszy wymaga zainstalowania aplikacji Netatmo Home + Security, 
do której trzeba się zalogować naszym kontem Netatmo. Niestety, pomimo 
że posiadam takie konto od lat, zdaje się że zostało usunięte przez firmę, bo 
ani nie mogłem się na swoje zalogować, ani odzyskać hasła. Postanowiłem 
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więc sprawdzić metodę drugą – ręczne dodatnie czujnika czadu do HomeKita 
za pomocą kodu QR, który znajduje się na pudełku. W tym celu po prostu 
kliknąłem plusa w aplikacji Home i skierowałem aparat na kod QR. Jak widać 
powyżej, czujnik dodał się do Kuchni, jak mu wskazałem (na górze po lewej), 
więc przystąpiłem do tworzenia automatyzacji (na górze po prawej).

Automatyzacje Apple’a są proste, ale w zupełności wystarczają do podsta-
wowych potrzeb. Zdecydowałem się na powiadomienie z aplikacji Home, 
niezależnie czy ktoś jest w domu czy nie i niezależnie od pory oraz dodat-
kowo na uruchomienie w każdym pomieszczeniu pojedynczego światła 
w kolorze czerwonym, pod warunkiem, że ktoś jest w domu. To ostatnie 
powinno zwrócić uwagę na zagrożenie nawet jeśli z jakiegoś powodu nie 
słyszymy alarmu dźwiękowego.
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Po długiej zimie letnie promienie słońca dają radość, choć fale upałów 
potrafią dać nam się we znaki. Jak sobie z tym wszystkim radzić i cieszyć 
przyjemną atmosferą w domu? Automatycznie. Automatyzacje plus 
komendy głosowe to idealny sposób na zarządzanie domem, przede 
wszystkim roletami i markizami. A dzięki nowym napędom Somfy można 
to robić bez prądu!

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

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

„Hej Siri, open taras!” 
i dzieje się magia
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Rolety z napędem to coś, co uwielbiam w swoim domu, uważam, że są 
kluczowym elementem naszego rytmu dnia. Pokój córki jest całkowicie 
zaciemniony na noc – automatycznie wieczorem rolety zasuwają się, 
wraz z zaświeceniem delikatnego różowego światła z lampy podłogo-
wej; rano rolety także automatycznie się rozsuwają. W sypialni rolety są 
lekko przysłonięte na noc, ale ich odsunięcie nad ranem pozwala budzić 
się wraz ze wschodzącym słońcem, zwłaszcza latem. Prawdziwa magia 
dzieje się w salonie, gdzie rolety i elektryczny karnisz pozwalają zadbać 
o nastrój podczas seansu filmowego, zrobić wieczorny klimat czy też 
zadbać o komfort cieplny. Mam gotowe automatyzacje, sceny, które uru-
chamiam jedną komendą czy kliknięciem. I działa to rewelacyjnie.

Warto właśnie zwrócić uwagę na to, jak dużo w domowej automatyce 
dają asystenci głosowi, nawet jeśli są obsługiwani wyłącznie w języku 
angielskim. W przypadku Siri do wyboru w domu mam komendy wysy-
łane do Homepoda mini zlokalizowanego w kuchni, dużego Homepoda 
w sypialni, ale też komendę do zegarka, który zawsze mam na ręce. Za 
sprawą komendy „open the gate” otwieram garaż i bramę wjazdową 
(w przypadku produktów Somfy w tej kategorii na razie musimy wes-
przeć się Homebridge’em, ale jest to wykonalne), komendą „close salon” 
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zasuwam wszystkie rolety i zasłony w salonie (wybrane napędy Somfy 
do osłon zewnętrznych już od lat są kompatybilne z HomeKit natywnie 
bez żadnych komplikacji. 

Generalnie właśnie Somfy ma kilka wspaniałych rzeczy, które sprawiają, 
że taką magię łatwiej osiągnąć. Jeśli chodzi o letnie dni, to obok napę-
dów do rolet są też markizy. Te również możemy mieć podpięte pod 
HomeKit natywnie, co w praktyce oznacza, że rano może nam się odsu-
wać roleta i jednocześnie rozwijać markiza na tarasie. W tym samym 
momencie ekspres uruchomi płukanie, a muzyka na tarasie zacznie grać. 
Sobotnie śniadanie na tarasie jest wtedy perfekcyjne. 

Natomiast to, co może okazać się dla wielu rewolucją i wybawieniem, 
to napędy do rolet z zasilaniem solarnym – Oximo Solar. W naszym 
domu mieszkamy już od lat i nie wszystko da się przewidzieć na eta-
pie budowy, na nie wszystko pozwala zakupiony już dom, na wiele na 
starcie nie pozwala nam budżet. I tu pojawiają się właśnie rozwiązania 
Somfy. Możemy zamontować rolety, które są wyposażone w napęd, mają 
mały akumulator, który go zasili, a który ładuje się światłem naturalnym. 
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A jednocześnie są kompatybilne z ekosystem Somfy, centralą TaHoma 
switch oraz oczywiście Apple HomeKit. Bez kabli, na dowolnym oknie, do 
którego docierają promienie słoneczne. W praktyce oznacza to, że instala-
tor przyjedzie do nas na pomiary, później na szybki montaż i już możemy 
cieszyć się roletami zewnętrznymi na oknach – bez prucia ścian, bez cią-
gnięcia jakichś widocznych przewodów, poważnych zmian w elewacji. Czyż 
to nie brzmi fantastycznie? Moim zdaniem to rozwiązanie, które po prostu 
pozwala cieszyć się niemal każdemu z komfortu rolet z napędem. 

Ciągła ewolucja technologii i dążenie do ułatwiania sobie życia – tak 
można mówić o tym, co dzieje się w świecie Smart Home oraz rozwiązań 
wspierających. Francuskie Somfy już od ponad 50 lat jest liderem tej 
automatyki okiennej, a napęd z zasilaniem solarnym jest tego dobrym 
dowodem. Siri + rolety i nasze życie się zmienia – a dzięki takim rozwią-
zaniom możemy to zrobić bezinwazyjnie w mieszkaniu, starym domu. 
Nie miałeś rolet? Teraz możesz je mieć, i to w wariancie smart.
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14 czerwca 2022 roku startuje w Polsce Disney+. Aplikacja pojawi się 
na Android TV, Google TV, Apple TV i innych platformach Smart TV 
oraz urządzeniach mobilnych. Będzie to święto dla fanów Marvela, 
„Gwiezdnych wojen” czy klasycznych animacji Disneya. Aby jednak 
naprawdę się tym cieszyć, powinniśmy kupić dobry telewizor, taki 
z obrazem Dolby Vision oraz dźwiękiem Dolby Atmos. Wybierając duży, 
nowoczesny ekran, jesteśmy w stanie wycisnąć z VOD jeszcze więcej.

Jak wycisnąć więcej z Disney+ i innych serwisów VOD? Dlaczego warto postawić na dobry i nowy telewizor?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jak wycisnąć więcej z Disney+ 
i innych serwisów VOD? Dlaczego warto 
postawić na dobry i nowy telewizor?
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Transformacja telewizji przyniosła nam wiele świetnych rzeczy – po pierw-
sze, nie jesteśmy zależni od ramówki, nie musimy się bawić w jakieś nagry-
wanie filmów i programów. Po drugie, możemy cieszyć się wysoką jakością 
obrazu za ułamek ceny względem płyt Blu-ray czy 4K i to taką jakością, 
która na kanałach telewizyjnych wciąż jest spotykana bardzo, bardzo 
rzadko, a właściwie poza sportem wcale. 

Jakie serwisy VOD aktualnie mamy do wyboru? Jeśli chodzi o subskrypcje, 
jest to przede wszystkim Amazon Prime Video, AppleTV+, Canal+ Online, 
Disney+, HBO Max, Netflix, Player.pl, Polsat Box GO. Do tego dochodzi jesz-
cze kilka mniej popularnych lub raczkujących usług oraz zapowiedzi kolej-
nych. To, co istotne, to fakt, że na każdym tym serwisie znajdziemy treści 
w rozdzielczości 4K. A większość z nich oferuje także wybrane pozycje 
z zaawansowanym dźwiękiem obiektowym Dolby Atmos.

W przypadku AppleTV+ czy Disney+, a także kinowych nowości debiutują-
cych na HBO Max, mamy do czynienia z wysoką lub bardzo wysoką jako-
ścią obrazy i dźwięku. W praktyce oznacza to, że większość z nas nie miała 
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do czynienia z tymi filmami w takiej jakości w kinie czy nawet w domo-
wych zasobach – gdy mówimy o starszym filmie. Na HBO MAX to na przy-
kład pierwszy „Matrix”, na Disneyu mowa zarówno o animowanym „Królu 
lwie” z 1994 roku, jak i jego remake’u z 2019 roku, wszystkich częściach 
„Gwiezdnych wojen” czy wszystkich kinowych filmach Marvela.

Możecie zasiąść wygodnie w domowych warunkach i poczuć się jak w kinie, 
a raczej lepiej niż w kinie. Osobiście oczy mi się świecą na myśl o 98-calo-
wym TCL C735 – ten gigantyczny telewizor właśnie trafił do sprzedaży za 
25 999 PLN. Choć to w teorii ekran klasy średniej-wyższej, to gwarantuję 
Wam, że podobne efekty otrzymacie na projektorze za prawie dwa razy 
taką kwotę, a jeszcze będziecie musieli dopłacić do przystawki Smart TV, 
porządnego ekranu itd. W większości sal kinowych w kraju możecie zapo-
mnieć o zbliżonym poziomie detali czy poszerzonej palecie barw na pozio-
mie tego, co oferuje taki telewizor.

Oczywiście przykład TCL C735 w wariancie 98-calowym to rozwiązanie 
ekstremalne, dla osób, które nie tylko gotowe są wydać większą kwotę 
na telewizor, ale też dysponują taką przestrzenią w salonie. W większo-
ści wnętrz dużym telewizorem będzie już zakup 65- czy 75-calowego 
telewizora. I wciąż będę się upierał, że to w domowych warunkach, na 
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takim telewizorze, jesteście w stanie cieszyć się wysoką jakością obrazu. 
A wspomniany C735 w wariancie 65-calowym to już wydatek „tylko” 5 
tysięcy złotych. 

Nie każdy jest takim maniakiem wysokiej jakości obrazu jak ja, ale moim 
zdaniem każdy zasługuje na wysoką jakość obrazu, na odkrywanie tego, co 
oferują współczesne serwisy telewizyjne. I właśnie dlatego musicie bliżej 
przyjrzeć się tegorocznym propozycjom TCL. Dlaczego?

Po pierwsze, ze względu na system Smart TV, jakim jest Google TV. TCL 
dołącza do wciąż prestiżowego grona dostawców, którzy oferują tę zmo-
dyfikowaną platformę Android TV w pełni namaszczoną przez Google’a. 
Oznacza to między innymi łatwiejszą konfigurację telewizora z pomocą 
aplikacji Google Home, szerszą integrację z usługami Google’a, w tym z asy-
stentem. Ale dla użytkowników Apple to także benefit w postaci integracji 
z HomeKit i wsparcie dla AirPlay 2 (od modelu C735 wzwyż). Cały interfejs 
Google TV jest przejrzysty i dość nowoczesny, a także konsekwentnie 
rozwijany przez Google. Wszystkie aplikacje VOD są obecnie w pierwszej 
kolejności wypuszczane właśnie na Google TV/Android TV.
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Po drugie, technologia Dolby Vision i obecność pozostałych standardów 
HDR. Dolby Vision wygrał wojnę formatów HDR. To rozwiązanie też najle-
piej sobie radzi z uzyskiwaniem szerokiej rozpiętości tonalnej i atrakcyj-
nych wizualnie efektów idących za ideą HDR na tańszych odbiornikach 
z niższą jasnością czy mniej zaawansowanym podświetlaniem. W TCL 
Dolby Vision obecne jest już nawet w podstawowej serii P735, a później też 
w każdym telewizorze QLED i mini LED. Co ważne, właśnie decydując się na 
ekran TCL, możemy mieć zarówno matrycę z kropką kwantową, jak i tech-
nologię Dolby Vision. 

Także od P735 wzwyż, czyli od telewizora, który możemy mieć naprawdę za 
nieco ponad 2 tysiące złotych, otrzymujemy obsługę formatu Dolby Atmos. 
Dekodowanie dźwięku obiektowego przez telewizor jest o tyle istotne, że 
taki sygnał zawiera znacznie więcej informacji. Dźwięk z jakiegokolwiek 
telewizora nie będzie współmierny do tego z soundbara, a tym bardziej do 
systemu kina domowego, jednak te same głośniki w telewizorze zagrają 
zupełnie co innego, otrzymując sygnał w Dolby Stereo 2.0, a co innego, 
gdy będzie to rozbudowana ścieżka audio Dolby Atmos (to 128 Kbps vs co 
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najmniej 768 Kbps). Dzięki temu nawet na najprostszym modelu jesteśmy 
w stanie usłyszeć bardziej plastyczny dźwięk, więcej szczegółów czy rozróż-
nić poszczególne warstwy, a właściwie w Dolby Atmos obiekty. TCL w wyż-
szych seriach montuje głośniki sygnowane Onkyo, we flagowym modelu 
mini LED C935 mamy do czynienia już z system 2.1.2 o mocy 60 W, gdzie 
jesteśmy w stanie wyczuć grę z odbicia dla Atmosa czy nieco niskich tonów 
podczas chociażby startu samolotu. Oczywiście, sam rekomenduję zakup 
soundbara, ale też umówmy się, że dla wielu to, co oferuje telewizor, będzie 
wystarczające, zwłaszcza gdy to przesiadka ze starszego modelu lub pierw-
szy telewizor w domu.

Serwisy VOD dają nam swobodę dostępu do treści wideo. Możemy korzy-
stać z nich, gdziekolwiek chcemy. Legalne treści w smartfonie, komputerze, 
tablecie, ale też wreszcie na dużym ekranie. I jeśli jeszcze tego nie zrobi-
liście, to pomyślcie o tym, że warto dla nich przesiąść się na duży telewi-
zor, aby zobaczyć tę jakość, usłyszeć tę jakość, a dzięki Google TV bardzo 
wygodnie korzystać z tych treści.
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Zjawiskowy! Zachwycający! Zmieniający reguły we wnętrzach! Oto 
Samsung The Frame 2022. Telewizor nietuzinkowy, pod konkretne 
wymagania klientów. A jednocześnie niekoniecznie telewizor w pełni 
na współczesne czasy. Czym w takim razie zachwyca The Frame? Co 
zmieniło się względem poprzedników? Dlaczego to wyjątkowy telewizor?

Oto The Frame 2022 
– kawał sztuki w telewizorze

Oto The Frame 2022 – kawał sztuki w telewizorze  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Rok 2022 jest i będzie wyzwaniem dla nas wszystkich. Szukając nowego 
telewizora, także tego doświadczymy, natykając się na ograniczoną 
dostępność niektórych modeli, a przede wszystkim na znacznie wyższe 
ceny niż jeszcze parę kwartałów temu. Jednocześnie widać, że część firm 
tnie dalej koszty produkcji, czasem pod płaszczykiem ekologii. Na szczę-
ście są modele telewizorów, w których kolejna generacja przynosi istotne 
zmiany, które są czymś więcej niż nową tabliczką znamionową z wyższą 
ceną. The Frame 2022 to właśnie taki model, który jest zaskoczeniem 
nawet dla tych, którzy już wcześniej zetknęli się z tą serią.

The Frame 2022 i jego najważniejsza funkcja
Z założenia The Frame ma być telewizorem, który wygląda jak obraz 
i w dodatku jest obrazem. I tak już było w latach minionych. Jednak nie 
trzeba było się zbyt długo przyglądać, aby zorientować się, że mamy do 
czynienia z wyświetlaczem. W modelu na rok 2022 oczywiście też mamy 
do czynienia z wyświetlaczem, tylko jego powłoka jest na tyle matowa, 
antyrefleksyjna, że o pomyłkę z płótnem malarskim dużo łatwiej. W trybie 
sztuki telewizor The Frame prezentuje się genialnie i efektownie w nasło-
necznionym pomieszczeniu. Po prostu nie odbija promieni, nie ma reflek-
sów. Zachowuje się niemal jak czytnik Kindle. Robiło to na mnie duże 
wrażenie już podczas targów CES w Las Vegas w styczniu tego roku, gdzie 
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Samsung po raz pierwszy prezentował ten ekran. Ale teraz, gdy zamonto-
wałem go u siebie w domu, mogę to tylko w pełni potwierdzić, że wraże-
nia są równie dobre.

Jednak to, jakie doznania będzie oferował The Frame w naszych wnę-
trzach, przede wszystkim zależy od tego, jak bardzo skupimy się na tym 
projekcie. Jak zaaranżujemy naszą przestrzeń. Testowałem The Frame 
w wariancie 55-calowym. A Samsung oferuje go w rozmiarach od 32 
do 85 cali. W pudełku znajdziemy uchwyt ścienny (opcjonalne nóżki), 
a w zależności od oferty dystrybutora czy aktualnej promocji w cenie lub 
za symboliczną opłatą otrzymamy ramkę, na przykład w kolorze dębu, 
bieli lub amerykańskiego orzecha. Nie brakuje też firm, które wykonują 
inne warianty opraw pod The Frame. W sprzedaży wkrótce ma pojawić 
się też zasilany elektrycznie uchwyt pozwalający na obracanie się ekranu 
tak, aby telewizor ten był w pionie, kiedy nie oglądamy na nim treści. 
Gdy zamontujemy go na ścianie, będzie do niej idealnie przylegał i wraz 
z ramką wyglądał jak obraz.

TV 170



To mogą być nasze zdjęcia, to może być grafika zamówiona u jakiegoś 
artysty, obraz w wersji cyfrowej. Może być to też dzieło wybrane z oferty 
cyfrowego sklepu Samsunga, możemy też w opłacie abonamentowej mieć 
dostęp do tysięcy dzieł sztuki z całego świata i ustawić wybrane obrazy, 
aby zmieniały się na naszej ścianie. 

I na tym właściwie można poprzestać w przypadku The Frame 2022. 
Jeśli odpowiednio zaprojektujemy jego lokalizację we wnętrzu, po pro-
stu będzie to czad – na co dzień i od święta! Obraz, który będzie wisiał 
zamiast czarnej plamy w salonie, sypialni, gabinecie etc. Obraz, który 
zgaśnie, gdy zauważy, że nikogo nie ma w pomieszczeniu i jest ciemno. 
A jednocześnie w tym samym miejscu mamy dostęp do telewizora. Tele-
wizora Samsung 2022. Jest to szalenie efektowne, zjawiskowe. I jeśli do tej 
pory na świecie ponad 2 miliony osób kupiło telewizory The Frame, to po 
zmianach wprowadzonych w wyświetlaniu obrazu w tym roku ta liczba 
będzie tylko rosła. Naprawdę, jeśli Wasze wnętrze i styl życia pasują do 
sztuki w dużych formatach i nie chcecie czarnej plamy, to The Frame jest 
spełnieniem marzeń.
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The Frame jako telewizor – czyli obraz ma 
znaczenie
The Frame zawsze był ekranem klasy średniej/średniej-wyższej i tak też 
pozostaje w 2022 roku. To podświetlany krawędziowo QLED z 120 Hz 
matrycą, HDMI 2.1. To ekran lawirujący gdzieś na poziomie innych telewi-
zorów QLED od Samsunga, oczywiście powyżej Q60B, ale też niewybija-
jący się znacząco ponad serie 70 i 80. Ten telewizor oferuje bardzo dobre 
odwzorowanie kolorów, przyzwoity poziom czerni i kontrastu. Matowa 
matryca przy codziennych seansach nie przeszkadza, jest bardzo dobra, 
ulepszając seanse w warunkach jasnego pomieszczenia i nadając kinowy 
klimat w warunkach nocnych. Natomiast braki w jasności dla mnie są 
odczuwalne, gdy używam na co dzień telewizora 8K z wielostrefowym tyl-
nym podświetlaniem, gdzie jasność sięga blisko 2000 nitów. 

The Frame jest mocnym średniakiem pod względem jakości obrazu, 
który jest już w stanie coś pokazać ze współczesnego arsenału technolo-
gii. No ale nie jest flagowcem. Osobiście żałuję, że Samsung nie poszerza 
oferty The Frame na linie Basic i Pro. Śmiało można było zostawić tele-
wizor z 2021 roku jako model tańszy, bez bardzo matowej matrycy jako 
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podstawowy, aktualnego The Frame’a pla-
sować pośrodku, a zaoferować jeszcze wer-
sję pro z diodami mini LED. Niemniej moje 
umiłowanie dla HDR i szczytowej jakości 
obrazu na bardzo dużym ekranie trzeba 
brać pod uwagę. Dla osób świadomie decy-
dujących się na zakup The Frame, dla tych, 
dla których ten telewizor jest stworzony, 
wybór będzie z pewnością satysfakcjonu-
jący. Warto podkreślić, że jakość obrazu 
The Frame jest lepsza niż przynajmniej ok. 
70–80% kupowanych na rynku telewizorów.

Co ciekawe Samsung, obok inteligentnych 
trybów obrazów, wprowadził w tym roku 
też kalibrację obrazu za pomocą smartfona 
(iPhone’y z Touch ID oraz większość zapre-
zentowanych Samsungów z ostatnich lat), 
która pozwala dostosować obraz telewizora 
bliżej wartości referencyjnych. Natomiast 
pojawił się też tryb komfortu dla oczu, czyli 
ograniczenie światła niebieskiego, znany 
z naszych telefonów i monitorów. Może on 
działać też automatycznie, według wschodu 
i zachodu słońca oraz o ustalonych przez 
nas godzinach. To dobre rozwiązania i każdy 
użytkownik jest w stanie znaleźć swój sposób 
na cieszenie się tym telewizorem.

The Frame 2022 oferuje też przyzwoitą jakość 
dźwięku. Osobiście oczywiście poleciłbym 
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przy aranżacji salonu z The Frame postawić także na głośniki instalacyjne 
ukryte w ścianach i w suficie z ładnie zaaranżowaną szafką RTV ze sprzę-
tem audio (dzięki one connect może być w zupełnie innym miejscu niż 
telewizor) lub też znalezienie designerskiego soundbara czy innej konfi-
guracji, ale sam telewizor też dla wielu wyda wystarczające dźwięki i nie 
będą one przerażająco płaskie.

The Frame 2022, czyli mój pierwszy kontakt 
z nowym Smart TV Samsunga
Smart TV Samsung 2022, czyli nowe wcielenie Tizena, widziałem w Las 
Vegas w styczniu. Później zetknąłem się z nim jeszcze przy projektorze 
Freestyle, ale dopiero na obrazowym ekranie The Frame mogłem poczuć 
go w pełni i doświadczyć, jak wypada w praktyce. Jest inny od swoich 
poprzedników, co jest jego zarówno zaletą, jak i wadą. Dla mnie Tizen 
do tej pory był najlepszą platformą Smart TV na rynku. A obecne dzia-
łania Samsunga w zakresie Smart TV sprawiły, że rekomenduję, polecam 
i korzystam z Apple TV 4K i tvOS. 
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Nowy Smart TV Samsunga to krok w przód, wydaje się częścią większej 
strategii firmy na przyszłość. Firma tworzy centralny hub z szybkim dostę-
pem do aplikacji, wkrótce ma pojawić się ekran z grami, pewnie kolejne 
ekrany, może związane z inteligentnym domem, pojawią się w 2023 roku 
itd. Natomiast na ten moment nowy, centralny, ekran główny Tizena 
wydaje się pusty. Pusty, a mówimy o firmie, która oferuje najwięcej apli-
kacji VOD na rynku. Nowy Tizen uwypukla takie możliwości, jak dzielenie 
ekranu (MultiView) czy dostęp do różnych źródeł, ale wydłuża szybki 
dostęp do aplikacji. Kafelki, które można było wyświetlić w trakcie dowol-
nego seansu, sprawdzały się znacznie lepiej. To też wina po części naszego 
rynku, gdzie obok globalnych graczy mamy też lokalne aplikacje, a nie 
wszyscy globalni dostawcy VOD traktują nasz rynek tak jak Zachód. To 
bolączka zarówno Tizena, jak i Android TV, Apple TV zresztą też. Wszystko 
wspaniale wygląda w prezentacjach na rynek amerykański czy w przy-
padku Samsunga – na rynek koreański, a gdy przychodzi do działania 
w warunkach lokalnych, na mniejszych rynkach pojawiają się ogranicze-
nia. Liczę, że Tizen 2022 doczeka się jeszcze wielu usprawnień, natomiast 
stabilność, szybkość działania i dostępność aplikacji wciąż są jego atutem, 
choć już nie takim, jak w przeszłości.
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The Frame 2022 – kochasz sztukę, kochasz 
swoje wnętrze, jego też pokochasz
The Frame 2022 to jedna z najciekawszych propozycji tego roku, najwięk-
sza zmiana w telewizorach obok pojawienia się QD-OLED. To telewizor 
o rewelacyjnym koncepcie, który teraz został jeszcze bardziej dopraco-
wany. Jednocześnie to tylko, albo aż, mocny średniak, jeśli chodzi o jakość 
obrazu. Konsumenci muszą wybierać, czy design i sztuka, czy też topowa 
jakość obrazu. Na szczęście takie dylematy mają tylko nieliczni. Dla więk-
szości styl tego telewizora jest tak niepodważalnym atutem, że będą 
chcieli go mieć. I zdecydowanie nie będą zawiedzeni. Świadomy wybór 
The Frame, przygotowanie pod niego przestrzeni we wnętrzu sprawi, że 
będziemy codziennie cieszyć się tym pomysłem i zachwycać. A po wyku-
pieniu subskrypcji jesteśmy w stanie odwiedzać muzea i galerie obra-
zów z całego świata w swoim domu i codziennie będziemy zaskakiwani 
nowymi dziełami na swojej ścianie. Czy to nie jest genialne?
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W kolejnych regionach kraju trwa przełączanie cyfrowej telewizji 
naziemnej na standard DVB-T2/HEVC. Nowy standard pozwoli na 
nadawanie większej liczby kanałów HD. Cyfrowa telewizja naziemna 
to wciąż najpopularniejszy dostęp do treści wideo w Polsce. Mając 
jednak taki telewizor jak Philips The One lub Philips OLED, wybór jest 
znacznie większy.

Więcej niż telewizja, więcej niż 
telewizor, czyli co przemawia za 
wyborem nowego telewizora Philips

Więcej niż telewizja, więcej niż telewizor, czyli co przemawia za wyborem nowego telewizora Philips  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV 177



W kolejnych regionach kraju trwa przełączanie cyfrowej telewizji naziemnej na 
standard DVB-T2/HEVC. Nowy standard pozwoli na nadawanie większej liczby 
kanałów HD. Cyfrowa telewizja naziemna to wciąż najpopularniejszy dostęp do 
treści wideo w Polsce. Mając jednak taki telewizor jak Philips The One lub Phi-
lips OLED, wybór jest znacznie większy.

Aż 28% gospodarstw domowych korzysta wyłącznie z cyfrowej telewizji naziem-
nej DVB-T. Wynika to przede wszystkim z tego, że poza ustawowym obowiąz-
kiem opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego nie ponosi się z tego tytułu 
żadnych innych opłat, nie jesteśmy związani umową. Można powiedzieć, że to 
„darmowy” dostęp do telewizji. Jednocześnie coraz więcej osób porzuca ofertę 
platform satelitarnych i kablowych na rzecz wyłącznie DVB-T jako dostępu do 
telewizji linearnej, z racji coraz chętniejszego korzystania z serwisów VOD. Wciąż 
jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że mijający właśnie kwartał jest 
etapem ważnej zmiany w dostępie do cyfrowej telewizji naziemnej. 

W kolejnych regionach kraju trwają przełączenia sygnału z DVB-T MPEG-4 na 
DVB-T2 HEVC. Ta zmiana związana jest przede wszystkim z obowiązkiem zwol-
nienia pasma na inne usługi, w tym między innymi sieci komórkowe 5G. Ale 
za zmianą sygnału idą też benefity w postaci większej liczby kanałów nadają-
cych w HD, a nawet pojawienie się w przyszłości kanałów 4K. To także lepszy 
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standard dźwięku, w tym możliwość nadawania w Dolby Atmos. Testowo 
w ramach cyfrowej telewizji naziemnej w Dolby Atmos i w 4K nadawał już 
latem 2021 roku kanał TVP 4K na czas Euro 2020. Bardzo prawdopodobne, że tej 
jesieni również w ten sposób będzie nadawany Mundial z Kataru. A to wydarze-
nie w listopadowe i grudniowe dni warto oglądać na fajnym telewizorze.

Aby korzystać dalej z cyfrowej telewizji naziemnej, musimy posiadać odpo-
wiedni telewizor. Być może nasz aktualny model jest kompatybilny. Spraw-
dzimy to na stronie internetowej telewizjanazimna.pl lub włączając na 
telewizorze kanał Sprawdzam TV (kanał 28). Jeśli naszego telewizora nie będzie 
na liście i/lub nie będzie w stanie odebrać sygnału testowego kanału, to, aby 
dalej cieszyć się telewizją, musimy dokonać zmiany. Możemy kupić nowy tele-
wizor lub dekoder. Ta druga opcja jest tania, a właściwie w pełni refundowana 
dla najmniej zamożnych klientów. Rodzi jednak komplikacje – musimy podłą-
czyć do zasilania dodatkowe urządzenie, uczyć się nowego interfejsu, korzystać 
z dwóch pilotów… Dekodery DVB-T, choć tanie, to pozostawiają wiele do życze-
nia pod względem działania. Tracimy też na jakości odbieranego obrazu oraz 
benefitach idących w parze z nowym telewizorem.

A nawet jeśli ostatni raz kupowaliście telewizor 8, 10 czy 12 lat temu, to zmiany, 
które zaszły w tym czasie, są niezwykłe i dlatego warto się skusić. Zwłaszcza że 
modele, takie jak Philips The One, mogą mocno zaskoczyć ceną.
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Inżynierowie z Holandii postawili sobie za cel przeniesienie doświadczeń pły-
nących z użytkowania ekranu klasy premium do telewizora za rozsądną cenę. 
Sądząc po tym, jak dużą popularnością te telewizory Philipsa cieszą się w całej 
Europie, to rzeczywiście się udało. Niech za przykład posłuży nam telewizor 
The One 58PUS8536. Pierwsza przewaga tego kosztującego mniej niż 3 tysiące 
ekranu nad konkurencją kryje się już w nazwie – mamy tu cyfrę 58. To rozmiar 
przekątnej. Philips zamiast popularnych 55 cali „daje nam gratis” 3 dodatkowe 
cale. Dzięki temu zyskujemy jeszcze więcej przestrzeni na oglądanie ulubionych 
seriali, filmów i transmisji sportowych. Jakby tego było mało, za ekranem uloko-
wano diody rozświetlające ścianę. To technologia Ambilight. Dzięki niej jeszcze 
bardziej podkreślany jest klimat tego, co oglądamy, a telewizor wydaje się jesz-
cze większy. Ten optyczny zabieg naprawdę potęguje wrażenia w filmach, seria-
lach, sporcie, grach, zwłaszcza w zaciemnionym pomieszczeniu. 

Na uwagę w przypadku tego telewizora zasługuje też wzornictwo – nie ma 
mowy o nudnej czerni czy grubych ramkach. Jest za to solidna designerska 
postawa i smukłe srebrzyste ramki, które są niemal niewidoczne. Elegancja 
i dopasowanie do stylistyki współczesnych salonów przyświecało projektantom 
Philipsa – firma podkreśla, że jest to wzornictwo stworzone z myślą o rynku 
europejskim i coś w tym jest. Nie bez powodu Philips w ostatnich latach zdo-
bywa prestiżowe nagrody Red Dot za wygląd swoich ekranów.
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Za to, co widzimy na ekranie, odpowiada procesor obrazu P5, analizujący każdą 
klatkę sygnału i starający się wyostrzyć obraz, zadbać o kontrast, referencyjne 
kolory. W przypadku treści gorszej jakości zaawansowane algorytmy działają, 
aby go poprawić. A to przecież istotne przy oglądaniu tradycyjnej telewizji. 
Telewizor dekoduje dźwięk w formacie Dolby Atmos, a dla treści w HDR wspie-
rane są wszystkie popularne formaty HDR10, HDR10+, HGL oraz Dolby Vision. 

Za rozrywkę odpowiada system multimedialny Android TV, stale aktualizowany 
przy współpracy Philipsa i Google’a. Jako że jest szeroko stosowany na rynku, 
nie musimy się bać o obecność popularnych aplikacji. W Polsce startuje właśnie 
Disney+ – też będzie dostępny na Android TV w dniu premiery. I tak jest prak-
tycznie z każdą aplikacją.

The One to rozsądny wybór dla wszystkich. Jeśli natomiast Wasz portfel 
pozwala na więcej, kochacie kino, lubujecie się w wieczornych seansach, to 
koniecznie rozważcie wybór jednego z telewizorów OLED Philipsa. Tu właśnie 
też znajdziecie Ambilight (który jest opatentowanym rozwiązaniem Philipsa 
niedostępnym w innych telewizorach), jeszcze mocniejszy procesor obrazu P5, 
ale też dokładnie to, co wyróżnia tańsze telewizory Philips – elegancki design, 
system Android TV.

Nowy standard nadawania telewizji to dobry pretekst do zmian. Do odkrycia na 
nowo telewizora, a wraz z nim treści, które możemy oglądać. 
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Audi zawsze przodowało w kwestii wybranych tematów 
technologicznych, chyba każdy zwrócił uwagę na fantazyjne projekty 
oświetlenia samochodów tej marki, czy to matrycowych z przodu, czy 
OLED-ów z tyłu. Niedługo będą mogły zresztą służyć jako projektory 
dla konsol i gier. Ale firma ma też inne niespodzianki w zanadrzu…

Niesamowite zawieszenie 
w faceliftowym Audi A8WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Niesamowite zawieszenie w faceliftowym Audi A8  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Nowe A8, A8L i S8 przeszły facelift i pojawiło się w nich wiele nowości, 
ale zacznę najpierw od designu. Ta limuzyna ma 5,2 m długości, a zupeł-
nie tego po niej nie widać. Wygląda na zdecydowanie mniejszą i zgrab-
niejszą. Dosłownie iluzja…, którą łamie dopiero zaparkowanie obok 
innego samochodu o dużych gabarytach. Nowe oświetlenie zewnętrzne 
wykorzystuje technologię znaną z innych modeli, o czym już pisałem 
– oświetlenie matrycowe z przodu, wyposażone w ponad milion mikro-
luster, które działają jak piksele generujące światło i potrafią precyzyjnie 
oświetlić ten fragment drogi, który nas interesuje. Sygnaturę tylnych 
OLED-ów wybieramy natomiast na etapie zamawiania samochodu – do 
wyboru są dwie lub trzy, zależnie od wariantu – A8 lub S8.

Fotele wyposażono w najnowszy system masażu, który jeszcze głębiej 
penetruje nasze plecy i działa zdecydowanie efektywniej.

Sprawdziłem to na własnej skórze.

Ale tylko plecy? No właśnie nie! W przypadku A8L możemy zamówić nie 
tylko rozkładane fotele, ale również podnóżek dla pasażera, który two-
rzy niemal łóżko z tyłu (przedni fotel odsuwa się tak, aby nie blokować 
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widoczności prawego lusterka kierowcy). Do nas pozostaje dopasowanie 
odsunięcia fotela tak, abyśmy mogli oprzeć stopy płasko na plecach 
przedniego prawego fotela, który został wyposażony w matę masującą 
nasze stopy. Poproszę taką A8-kę, koniecznie z szoferem, bo w końcu 
mam powód, aby wybrać tylny rząd.

No ale zimą będzie mi przecież zimno w stopy!

Niekoniecznie, bo mata masująca również je ogrzeje.

Innych nowości jest wiele, ale jedna zwróciła moją szczególną uwagę 
– nowe predykcyjne, aktywne zawieszenie. Wyposażono je w kamerę 
schowaną za lusterkiem, która obserwuje drogę przed autem i przepro-
wadza jej analizę. Pod skórą auta są rozpinane stabilizatory, dodatkowe 
silniki elektryczne i pneumatyka, która jest w stanie zrobić niesamo-
wite rzeczy. W trybie Comfort+ działa to tak, że jeśli kamera wykryje 
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np. śpiącego policjanta w poprzek ulicy, to najpierw podniesie auto 
o 5 cm, niezauważalnie dla podróżujących, a następnie rozepnie stabili-
zatory, dzięki czemu koła schowają się w nadkolach, ale karoseria prawie 
zupełnie nie drgnie. O tego typu technologii mówi się od dekad, ale to 
pierwszy raz, gdy widzę, że ona rzeczywiście działa tak, jak ją reklamują. 
Zresztą zobaczcie sobie sami na wideo!

Kolejną ciekawą funkcją tego zawieszenia jest rozwiązanie problemu 
wsiadania do niskiego samochodu. Trzeba się schylić, aby nie przywalić 
głową w dach i w ogóle. To jeden z powodów, chociaż nie najważniejszy, 
dla którego niektórzy preferują SUV-y. No więc Audi rozwiązało to tak, że 
jeśli ktoś wsiada lub wysiada z nowej A8-ki, to zawieszenie podnosi się 
0 5 cm w ciągu dosłownie sekundy, co ułatwia zajmowanie miejsca (lub 
jego opuszczanie). To zasługa wcześniej wspomnianych silników elek-
trycznych i stabilizatorów.

Jeśli jeszcze Wam mało, to zawieszenie również ma ciekawą funkcję, 
która uaktywnia się na autostradach. Otóż pokonując szybko zakręt, 
oddziałuje na nas siła odśrodkowa. A co, jeśli aktywne zawieszenie 
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pochyli jedną stronę auta tak, aby 
zasymulować pochylenie nawierzchni, 
prawie jak na owalnym torze NASCAR? 
No cóż – wektor siły wtedy inaczej na 
nas działa i bardziej czujemy wciska-
nie w fotel niż próbę wyrzucenia nas 
z niego w bok. Drobnostka, prawie 
niezauważalna, dopóki nie wrócimy do 
auta, które tego nie posiada.

Cena nowej A8 zaczyna się od 442 tys. 
PLN i w pierwszej kolejności polecam 
zainteresowanie się tylnymi rozkła-
danymi siedzeniami, masażerami 
oraz predykcyjnym zawieszeniem, 
a dopiero potem silnikiem. Tak, te 
nowości są tak dobre.
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Pojazdy półautonomiczne już jeżdżą na naszych ulicach. Adaptacyjne 
tempomaty, systemy wspomagania jazdy po trasach szybkiego ruchu 
czy w miejskich korkach, asystenci kierowcy zdolni do samodzielnego 
parkowania. Wszystko to już mamy. Producenci obiecują, że w pełni 
autonomiczne samochody pojawią się lada moment. Wizja tej 
przyszłości czai się niemal za rogiem. Jednak im nam bliżej do tego 
rogu, tym teren coraz bardziej grząski.

Algorytm czy kierowca?DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Algorytm czy kierowca?  |  Dariusz Hałas

MOBILNOŚĆ 187

http://www.twitter.com/blob_tech


Dziś tematyka autonomii czy automatyzacji w transporcie drogowym 
niezmiennie kojarzy się z komputeryzacją, dużą mocą obliczeniową 
i nowoczesnymi technologiami zwiększającymi „świadomość sytuacyjną” 
inteligentnych algorytmów. Zaraz przyjrzymy się temu bliżej, ale warto 
już na wstępie zdać sobie sprawę, że tak naprawdę pierwsze rozwiązania 
dotyczące samosterowalności maszyn transportowych powstały na długo, 
zanim w ogóle zbudowano pierwszy komputer. Już w 1912 roku amerykań-
ski lotnik i konstruktor Lawrence Sperry zademonstrował skonstruowany 
przez siebie system samosterujący, wykorzystujący kompas żyroskopowy 
(notabene zbudowany przez ojca pilota – wynalazcę Elmera Ambro-
se’a Sperry’ego). Oprócz wspomnianego kompasu rozwiązanie Sperry’ego 
korzystało także z zupełnie analogowego mechanizmu hydraulicznego 
kontrolującego lotki i stery samolotu. Tak, samolotu, bo mowa o pierw-
szym w historii autopilocie. Sperry zaprezentował możliwości swojego 
sprzętu w dość spektakularny sposób – w trakcie demonstracyjnego lotu 
wyszedł z kokpitu dwupłatowca na skrzydło, a samolot leciał dalej i utrzy-
mywał zadany kurs. Smaczku dodaje fakt, że pierwszy samolot z auto-
pilotem wzniósł się w powietrze zaledwie 9 lat po pierwszym samolocie 
w historii w ogóle – słynnym Flyerze braci Wright. Tymczasem, mimo 
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ponad wieku motoryzacji, jakoś samochody autonomiczne wciąż nie są 
masowo widoczne na drogach.

Jak jest tak łatwo, to dlaczego tak trudno?
Problem z autonomią w transporcie drogowym wynika ze złożoności oto-
czenia. Na dobrą sprawę pierwszy lotniczy autopilot potrafił po prostu 
utrzymywać zadany kurs. W powietrzu nie dzieje się zbyt wiele, dlatego 
rozwiązanie to działało. Na drodze jest inaczej. Złożoność otoczenia, z jakim 
mierzy się kierowca na ruchliwej ulicy, jest znacznie większym wyzwa-
niem dla naszych mózgów, a tym samym i maszyn, niż równy lot na dużym 
pułapie przy braku innych statków powietrznych. Nic nie ujmuję pilotom 
– starty i lądowania to operacje wymagające wciąż maksymalnej koncentra-
cji i solidnego wyszkolenia, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi.

Czy da się tę złożoność jakoś skwantyfikować? Przeliczyć na cyfrowe zapo-
trzebowanie komputerowego systemu pokładowego autonomicznego 
samochodu? Oczywiście, już to zrobiono, a przynajmniej stale się próbuje, 
bo liczby… stale rosną.
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Kiedy w sierpniu 2017 roku Intel przejął Mobileye za 15 miliardów dolarów, 
gigant z Santa Clara deklarował poważne zainteresowanie rynkiem auto-
nomicznych pojazdów. Już wówczas, 5 lat temu, Intel szacował, że samo-
chód autonomiczny będzie potrzebował mocy obliczeniowych i zasobów 
wystarczających do przetworzenia 1 GB danych na sekundę i przechowy-
wania do 4000 GB dziennie. Sporo, ale okazało się, że rzeczywistość jest 
jednak bardziej skomplikowana. We wrześniu ubiegłego roku Bloomberg 
opublikował interesujący tekst związany z pracami nad autonomicznymi 
pojazdami, w którym przywołał dane ekspertów z Morgan Stanley. Otóż 
ich zdaniem autonomiczne pojazdy będą generować nawet 40 TB (tak, 
terabajtów) danych w każdej godzinie działania, a oprócz tego będą potrze-
bować jeszcze większych ilości (tu już liczby nie padły) danych z sieci do 
nawigacji. I nie chodzi o nawigację w stylu „skręć w lewo”, bo nie ma już 
kierowcy, lecz o „świadomość” sytuacyjną maszyny – algorytmów decyzyj-
nych pojazdu autonomicznego.

Sztuczna inteligencja
Nietrudno zgadnąć, że surowe przetwarzanie olbrzymich zbiorów danych 
za pomocą tradycyjnych algorytmów wykracza poza możliwości współ-
czesnych systemów obliczeniowych – a przynajmniej takich, które można 
zaimplementować w poruszających się pojazdach. W sukurs ośrodkom 
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badawczym przychodzi sztuczna inteligencja, a dokładniej maszynowo 
wyuczone algorytmy predykcyjne. Wyuczone maszynowo algorytmy, 
wykorzystujące sieci neuronowe, ujawniają swój potencjał w bardzo wielu 
wykorzystywanych przez nas usługach. Siri, Asystent Google, cyfrowe tłu-
maczenie symultaniczne, algorytmy rozpoznawania języka naturalnego, 
generowanie wirtualnych obrazów, deepfake – wymieniać można długo. 
Cechą ich wszystkich jest to, że dzięki nim komputery potrafią skupić się 
na sednie sprawy, zamiast przetwarzać każdy bit otoczenia. Nie brzmi 
znajomo? Tak, dokładnie tak działa nasz mózg. Prowadząc auto, z całą 
pewnością rozpoznajesz czerwone światło na skrzyżowaniu. Gdyby jednak 
ktoś zapytał o kolor klosza mijanej latarni czy innego obiektu znajdują-
cego się w polu widzenia, ale nieistotnego dla wykonywanej czynności 
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(prowadzenie auta), większość ludzi nie będzie w stanie odpowiedzieć. 
Fotony odbite od danego obiektu z całą pewnością uderzyły w komórki 
fotorecepcyjne ludzkiej siatkówki i przesłały impulsy dalej do mózgu – te 
jednak do świadomości już nie dotarły. Filtrowanie informacji z otoczenia 
i wyizolowanie danych niezbędnych do autonomicznego prowadzenia to 
konieczność, ale to tylko jedno z wielu wyzwań.

Szybkość podejmowania decyzji 
Testując współczesne samochody, coraz częściej spotykamy się z cyfro-
wymi technologiami na ich pokładzie. O ile jednak można wybaczyć nieco 
„zacinający się” ekran dotykowy jakiegoś auta, to w przypadku przetwarza-
nia informacji kluczowej dla podjęcia decyzji przez system autonomiczny 
najbardziej istotny jest właśnie czas reakcji. Tak naprawdę każdy system 
autonomiczny jest systemem czasu rzeczywistego. W teorii informacji 
definicja takiego systemu jest dość prosta – to rozwiązanie pozwalające 
uzyskać konkretne rozwiązanie w ściśle określonym czasie. Nasze kom-
putery, smartfony, smartwatche itp. działają nieco inaczej. Mogą mieć 
naprawdę imponującą moc obliczeniową, ale wynik jakiegoś działania nie 
jest niezbędny do uzyskania w określonym czasie. W systemach czasu rze-
czywistego najważniejszy jest czas uzyskania wyniku. Sam wynik nie musi 
być bardzo dokładny, ważne by był wystarczający do podjęcia poprawnej 
decyzji – np. ominięcia przeszkody.
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Różnicę wyjaśnię na prostym przykładzie. Gdy np. na komputerze oglą-
damy jakiś film bardzo wysokiej jakości (bo na niej nam zależy), przesy-
łany strumieniowo z sieci, może wystąpić taka sytuacja, że przepustowość 
naszego łącza w wyniku obciążenia go różnego typu procesami dzia-
łającymi w komputerze (i w wielu innych urządzeniach korzystających 
z danego łącza) spadnie na tyle, że zamiast płynnego odtwarzania co jakiś 
czas pojawi się przestój. Informacja nie jest tracona, po chwili transmisja 
jest reaktywowana, a my co najwyżej się nieco poirytujemy. Owszem, psuje 
to nasz komfort konsumowania wysokiej jakości cyfrowej treści, ale nie-
wiele poza tym. Ponadto w uniknięciu tego typu sytuacji pomaga buforo-
wanie, czyli odczyt danych z wyprzedzeniem względem percepcji widza. 

W samochodach autonomicznych analogiczny sposób przetwarzania jest 
niemożliwy. Nie da się zbuforować rzeczywistości. Reakcja i decyzja doty-
cząca jakiegoś zdarzenia musi być podjęta tu i teraz. Jakikolwiek przestój 
w gromadzeniu czy przetwarzaniu danych w autonomicznym i – dodajmy 
– jadącym pojeździe, będzie mieć najprawdopodobniej tragiczne skutki, 
a przecież to właśnie idea „zero wypadków” napędza całą tę autonomię! 
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Samochody w pełni autonomiczne muszą 
dysponować informacją wystarczającą do 
podjęcia poprawnej decyzji w konkretnym 
czasie. Wynik obliczeń nie musi być super-
dokładny – dla pojazdu autonomicznego nie 
ma znaczenia kolor umaszczenia łosia, który 
wtargnął na jezdnię, ważny jest sam fakt 
wtargnięcia, obliczenie ruchu obiektu i prze-
kazanie dyspozycji do układów sterowania 
w celu uniknięcia kolizji.

Praktyka czyni mistrza
Jak nauczyć maszynę rozpoznawania obiek-
tów, prowadzenia, omijania przeszkód i tego 
wszystkiego, z czym mierzą się dziś kierowcy? 
Metodę znamy – uczenie maszynowe i sieci 
neuronowe. Mechanika „myślenia” odwzoro-
wująca pracę naszych umysłów. Jednak żaden 
producent samochodów pracujący nad auto-
nomią swoich pojazdów nie będzie czekał na 
rzeczywistego łosia, który łaskawie wtargnie 
przed maskę autonomicznego pojazdu, by 
ten „nauczył” się go omijać. Jakiś czas temu 
miałem okazję poznać laboratorium Volvo 
pracujące właśnie nad kwestią uczenia inte-
ligentnych algorytmów do autonomicznej 
jazdy. Już kilka lat temu powstał zamknięty 
tor, prosta droga, na której poruszają się 
autonomiczne, eksperymentalne modele 
szwedzkiej marki, wyposażone w stosowne 
sensory, lidary, radary i inne technologiczne 
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bajery. W autach tych, jadących po rzeczy-
wistym torze, za pomocą elementów rozsze-
rzonej rzeczywistości modeluje się konkretne 
sytuacje drogowe i kształtuje „percepcję” 
maszyny. Łoś również jest, tyle że w postaci 
informacji w systemie, piksela AR nakłada-
nego na obraz rzeczywistości. System staje 
się mądrzejszy, a żadne zwierzę nie ucierpi.

Jednak ten sposób nie jest doskonały. Mode-
lowanie rzeczywistości i karmienie algoryt-
mów danymi wygenerowanymi sztucznie jest 
jednym ze sposobów uczenia maszyn. Modeli 
używamy od dawna do przewidywania pew-
nych zjawisk. Jednak modelowanie to tylko 
przybliżony obraz, wszak model idealnie 
odzwierciedlający rzeczywistość byłby równie 
skomplikowany co cała rzeczywistość.

Niemniej ten sposób, choć nieidealny, 
okazuje się dość skuteczny, tylko czasem 
zdarzają się wpadki. Pamiętam, jak jeden 
z ekspertów Volvo przyznał, że kilka lat temu 
systemy detekcji obiektów w samochodach 
świetnie radziły sobie z rozpoznawaniem 
dużych zwierząt (auto skutecznie hamowało, 
eliminując ryzyko kolizji), ale wyjątkiem oka-
zał się… kangur. Odmienny sposób poruszania 
się tego zwierzęcia w stosunku do łosia czy 
dzika był czymś, czego model kształcący 
sztuczną inteligencję na pokładzie auta nie 
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uwzględniał. Wystarczyła aktualizacja i problem rozwiązano. Otrzymałem 
zapewnienie, że od 2019 roku każde Volvo poprawnie rozpozna każdego 
kangura. Jednak, gdy mowa o pełnej autonomii, aucie pozbawionym kie-
rowcy, w którym umościsz się wygodnie na leżance w dłuższej podróży 
i zatopisz się w fascynującej lekturze przyszłych wydań iMagazine, tego 
typu sytuacje nie mogą mieć miejsca.

Etyka maszyn i odpowiedzialność producentów
Autonomia w pojazdach nie będzie czymś, co przyjdzie nagle. Ona już do 
nas trafia. Stopniowo w postaci coraz to bardziej rozbudowanych i inteli-
gentniejszych systemów asystujących kierowcy, które nie tylko wspoma-
gają kierowców, ale też zbierają dane, które mogą być wykorzystywane 
do tworzenia coraz dokładniejszych rozwiązań. Złożoność tych systemów, 
ich „świadomość” i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji 
z czasem wzrośnie do tego stopnia, że kierowca stanie się zbędny, będzie 
jedynie pasażerem. Moment, w którym to się stanie, jest ważny z jeszcze 
jednego powodu – chodzi o kwestię odpowiedzialności.
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Często w dyskusjach o autonomicznych samochodach słyszę pytanie: Kto 
odpowie za wypadek autonomicznej maszyny? To oczywiste: producent. 
Pełna autonomia to wyrugowanie ludzkiego czynnika decyzyjnego. Brak 
kierownicy, jakichkolwiek manipulatorów pozwalających człowiekowi prowa-
dzić. Również sami producenci mają podobne zdanie. Jednak pozostaje jesz-
cze kwestia legislatury i etyki maszyny. Po pierwsze prawo większości krajów 
(w tym Polski) nie przystaje do wymogów autonomicznego transportu. Po 
drugie, kto podejmie decyzję, czy w sytuacji krytycznej system ma chronić 
wszystkich uczestników ruchu, czy tylko pasażerów danego pojazdu?

Według najnowszych danych ONZ (z grudnia 2021 roku) rocznie na dro-
gach świata ginie 1,3 miliona ludzi, a 50 milionów jest rannych. W pełni 
autonomiczny globalny transport to szansa na wyeliminowanie wypad-
ków do zera. Cel jest szczytny, ale trudny do zrealizowania. Czy nie warto 
jednak próbować? 
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About by PCalc

James lubi eksperymentować i poznawać nowe technologie. Gdy iOS 
i macOS zyskiwały w kolejnych odsłonach nowe funkcje dla programistów, 
ten próbował je zawsze wprowadzić do swojego zaawansowanego kalku-
latora, aby były dostępne w dniu pojawienia się nowych OS-ów. Niestety, 
kalkulator, jak to bywa z kalkulatorami, nie pozwala na implementację 
wszystkiego, co się pojawiało. Głównie dlatego, że niektóre technologie 
nie dotyczyły zupełnie dwuwymiarowych aplikacji, a trójwymiarowy kal-
kulator, uczestniczący w wyścigach, lubiący banany i skaczący przez prze-
szkody, niekoniecznie ma sens.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

About by PCalc  |  Wojtek Pietrusiewicz

Legendarny James Thomson, były pracownik Apple, twórca PCalc, 
który istnieje od czasów OS 8.0, w końcu wypuścił nową aplikację, 
a jest nią „About by PCalc”. Co? Spieszę wytłumaczyć.
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Co słucham, przepraszam, halo!
No właśnie. James, aby zaspokoić swoje potrzeby, stworzył niesamo-
wity „About screen”, czyli ekran „O tej aplikacji”. Normalnie taki ekran 
zawiera jakieś podstawowe informacje tekstowe o programie i jego 
twórcy, jak i gdzie zdobyć support, jakiś sposób kontaktu… Ale nie ten 
w PCalc, który stał się praktycznie pełnoprawną grą oraz platformą eks-
perymentalną z elementami 3D, bananami spadającymi z nieba, dyna-
micznym oświetleniem, wyścigami terenówki po torze z przeszkodami 
i wiele więcej. To chyba jedyny na świecie przypadek, gdzie kalkulator 
zawiera ukryte menu z wymienionymi powyżej rzeczami, które w teorii 
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są zdecydowanie bardziej rozbudowane od strony programistycznej, niż 
wierzchnia aplikacja.

Nadszedł jednak w końcu ten dzień, kiedy utrzymanie tego utrudniało 
życie Jamesowi, ponieważ PCalc dzieli kod między iOS-em i macOS-
-em. Tak właśnie został do życia powołany „About by PCalc” – czyli to, co 
dotychczas było ukryte, stało się osobnym programem, a PCalc wrócił do 
roli „jedynie” kalkulatora.

Aha. To był chyba jedyny kalkulator, który miał wsparcie dla padów 
gamingowych.

Miłego jeżdżenia i generowania!

Cena: za darmo                 
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Przy Heroes of Might & Magic 3 spędziłem zdecydowanie zbyt 
wiele godzin. Grałem w ten tytuł zarówno na PC, jak i później na 
iOS. Songs of Conquest garściami czerpie właśnie z tej gry, oferując 
jednocześnie powiew świeżości, choć ten odczuwalny jest przede 
wszystkim w warstwie wizualnej.

Songs of Conquest 
– melodia, którą już raz słyszeliśmy

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Songs of Conquest – melodia, którą już raz słyszeliśmy  |  Paweł Hać
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Nie spodziewam się, że w 2022 roku gra pokroju HoM&M mogłaby pojawić się 
jako tytuł AAA i trafić do szerokiego grona odbiorców. Obecnie dużo większy 
nacisk kładzie się na akcję, przez co zarówno klasyczne RPG w stylu Baldurs 
Gate, jak i wszelkie gry strategiczne stanowią niszę. Tymczasem Songs of 
Conquest łączy umiejętnie elementy tych gatunków, dokładnie tak, jak wiele 
lat temu robiła to seria HoM&M, jest jednak tytułem wydawanym na mniejszą 
skalę, a przy tym będącym obecnie jeszcze we wczesnym dostępie w bardzo 
przystępnej cenie. Pograłem w niego trochę i uważam go za na tyle dopraco-
wany, że warto o nim napisać. Bo to gra, na którą nie czekałem, a dzięki któ-
rej spędziłem wiele godzin przy ekranie komputera i mam ochotę na więcej. 
Songs of Conquest dostępne jest obecnie wyłącznie na Windows i macOS, 
nie wyobrażam sobie tej gry na konsoli – interfejs skrojony jest pod mysz 
i klawiaturę, przy konwersji musiałby być przebudowany.

Ogrywam tytuł na MacBooku Pro z M1 z 2020 roku i działa świetnie, byłbym 
zresztą zaskoczony, gdyby okazało się inaczej. Szata graficzna jest rewela-
cyjna, podobieństw do Heroes ponownie jest wiele, jednak Songs of Conqu-
est wyraźnie się różni. Nadal mamy dwuwymiarową grafikę z widocznymi 
pikselami, doszło jednak sporo efektów graficznych i animacji, zbliżenia na 
postać z efektem tilt shift (przez co rozgrywka przypomina trochę granie 
w planszówkę), a kolorystyka jest bardziej stonowana i odrobinę mroczniejsza. 
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Grafika mogłaby być jednak odrobinę bardziej czytelna, bo o ile bez trudu 
można rozróżnić obiekty na mapie, to już zdarza się, że aby dotrzeć do kon-
kretnego miejsca, musimy pokonać zupełnie inną trasę, niż mogłoby się 
wydawać – przeszkody nie są zawsze dobrze widoczne. Niektóre obiekty, jak 
na przykład wodospad czy wieża obserwacyjna, są żywcem wyjęte z Heroes. 
Jednostki miasta są już zdecydowanie bardziej oryginalne, aczkolwiek i tu 
inspiracje są mocno wyczuwalne (trudno jednak nie mieć w stylizowanej na 
średniowiecze armii strzelców czy rycerzy). Animacje postaci są proste, ale 
pasują do klimatu retro, podobnie wygląda to w przypadku obiektów. Oprawa 
audio również jest niezła, muzyka może nie zapada w pamięć, ale pasuje 
do klimatu, została dość mocno zróżnicowana. Dobrze brzmią też wszelkie 
odgłosy. W przerywnikach kampanii słuchamy pieśni o dokonaniach prowa-
dzonych bohaterów. Może nie są wybitne, ale wyróżniają się dzięki animacjom 
nawiązującym realizacją do tych sprzed 20 lat. Dialogi nie są udźwiękowione, 
ale to akurat żadna strata, bo fabuła jest zepchnięta na drugi plan – uzasadnia 
akcję, ale jednocześnie jest bardzo sztampowa.

Rozgrywkę można podzielić na trzy osobne części. Podczas eksploracji zdo-
bywamy przedmioty, złoto, doświadczenie i przejmujemy obiekty dające 
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nam surowce, odkrywamy też mapę i lokalizację licznych adwersarzy. Tu 
podobieństwa do Heroes są największe, bo wszystko dzieje się w turach, 
możemy mieć podległych kilku bohaterów (określanych tu mianem powier-
ników), a rozmieszczenie obiektów, zasobów i pilnujących ich przeciwników 
powiela schemat znany z pierwowzoru. Drugim, równie istotnym aspektem, 
jest zarządzanie miastami. Tu autorzy poszli własną ścieżką i zaoferowali nie 
tylko kilka rozmiarów osad, ale też podeszli inaczej do kwestii ich rozwoju. 
Na każdy budynek trzeba znaleźć miejsce, to jest jednak ograniczone. Nie 
możemy więc mieć w mieście wszystkich budowli, ogranicza nas przestrzeń 
(co więcej, im większy obiekt, tym więcej miejsca zajmie, co jest kolejnym 
ograniczeniem). Podobnie wygląda natomiast rekrutacja jednostek i ich 
ulepszanie, tu również raz na jakiś czas możemy odpłatnie przyłączyć do 
swojej armii nowy oddział. Miast trzeba też bronić przed najazdami przeciw-
ników, zostawiając w nich jednostki i bohaterów. Do dyspozycji oddano nam 
cztery frakcje, różniące się znacznie dostępnymi jednostkami – to kolejne 
urozmaicenie, bo każdą armią dowodzi się inaczej. Walka, czyli trzeci ele-
ment rozgrywki, na pierwszy rzut oka wydaje się kopią Heroes, jednak różnic 
i nowości jest sporo. Po pierwsze, jednostki rozstawiamy przed każdą walką 
na polu bitwy i ma to duże znaczenie, bo w zależności od ukształtowania 
terenu możemy uzyskać znaczną przewagę lub musieć przyjąć bardziej 
obronną strategię. Jednostki mogą w ciągu tej samej rundy przemieszczać się 
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i atakować, ponadto niektóre z nich potrzebują tury przerwy, na przykład na 
przeładowanie broni. Ponadto znacznie częściej korzysta się z magii, zaklęć 
jest dużo i ładują się dzięki ruchowi poszczególnych jednostek. Mamy też 
sporo usprawnień w interfejsie, po nakierowaniu kursora na wrogi oddział 
dowiadujemy się, ilu orientacyjnie przeciwników zabije nasz atak, na dole 
ekranu mamy natomiast podgląd kolejności ruchów poszczególnych jedno-
stek. Walka jest jednocześnie bardzo angażująca i nieszczególnie łatwa. O ile 
pierwsze dwie misje kampanii, będące samouczkiem, nie przysporzą raczej 
kłopotu, to im dalej w las, tym robi się ciężej.

Songs of Conquest jest dla Heroes of Might & Magic tym, czym Greta Van 
Fleet dla Led Zeppelin. Wiesz, że to nie to samo, ale brzmi znajomo i nie 
masz nic przeciwko temu, że ktoś skorzystał ze sprawdzonego schematu. 
Tu jednak mamy też sporo nowości, od bardziej rozbudowanej walki, przez 
zmieniony system rozwoju miast, po świeżą szatę graficzną i nowocześniejszy 
interfejs. Songs of Conquest wyjątkowo mi się podoba i liczę na to, że rozwój 
gry nie skończy się na doszlifowaniu tego, co dostaliśmy we wczesnym dostę-
pie. Kolejna kampania, nowe frakcje czy obiekty znacznie urozmaiciłyby i tak 
obszerną grę. Nawet bez nich gra ma potencjał na wielokrotne ogrywanie, 
zwłaszcza dzięki trybowi hot seat, dokładnie tak, jak kiedyś w Heroes.
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Hollywood Burbank 
Airport v2 (KBUR)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Lotnisko Hollywood Burbank imienia Boba Hope’a, aktora i komika, leży 
niedaleko od Downtown Los Angeles, z którym jest połączone koleją 
i znacznie bliżej miasta niż lotnisko Los Angeles International. To oznacza, 
że operują tutaj najważniejsi przewoźnicy, w tym Southwest oraz JetBlue, 
co jest o tyle istotne, że to znakomity punkt startowy lub docelowy dla 
osób latających Boeingiem 737 i Airbusem A320. 

w partnerstwie z Orbx

Hollywood Burbank Airport v2 (KBUR)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Burbank jest obecnie oferowany jako v2 i jest to darmowy update dla wła-
ścicieli pierwszej wersji. Deweloperem jest Matteo Veneziani. Druga wersja 
jest całkowicie przebudowana i oparta o nowe techniki tworzenia lotnisk. 
Wymieniono tekstury, dodano realistyczny mesh i poprawiono praktycz-
nie każdy element lotniska. Dodano też statyczne samoloty, które można 
usunąć, zmieniając konfigurację lotniska w aplikacji Orbx. Piękne położenie 
zwieńczone jest niesamowicie widowiskowym podejściem, podczas któ-
rego możemy podziwiać samo Los Angeles.

Produkt: Hollywood Burbank Airport v2

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu: 1,61 GB

Cena: 26,72 AUD / 17,67 EUR
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PMDG 737-700 
dla MSFS

w partnerstwie z Orbx

PMDG 737-700 dla MSFS  |  Wojtek Pietrusiewicz

PMDG – Precision Manuals Development Group – to wysoce 
ceniona firma, odtwarzająca samoloty (głównie) Boeinga w świecie 
symulacji. Ich pierwszym krokiem w świecie MSFS był absolutnie 
niesamowity McDonnell Douglas DC-6, ale wszyscy tak naprawdę 
czekali na 737… i w końcu go otrzymaliśmy!

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Prace nad tym samolotem przedłużyły się o prawie rok i jest to częściowo 
przeniesiona logika z ich 737 NGXu dla Prepar3D, a częściowo całkowicie 
nowy samolot. Problemy głównie wynikały z faktu, że PMDG zdecydowało 
się poruszać w obrębie ograniczeń SDK dla Microsoft Flight Simulator, 
a ten nie rozwija się w satysfakcjonującym tempie. Podam przykład jed-
nego całkowicie absurdalnego buga, który istnieje od dnia premiery MSFS: 
deszcz padający na szyby samolotów (wszystkich) w rzeczywistości uderza 
nie o zewnętrzną warstwę szkła, ale na wewnętrzną, więc wycieraczki nie 
potrafią zgarnąć wody z nich, ponieważ trą o zewnętrzną. Ten bug nie ma 
większego wpływu na latanie, bo woda i tak zmywana jest pędem wiatru, 
ale wizerunkowo wygląda to bardzo słabo. Mają to jednak wkrótce napra-
wić! Braków w SDK jest jeszcze więcej niż bugów i nic dziwnego – stwo-
rzenie tak potężnego świata wymaga czasu. Wiele zmieniło się w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, a za kolejny rok trudno będzie powiedzieć, że to ten 
sam produkt. PMDG i inni deweloperzy mają więc nie lada problem, jak 
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stworzyć coś niesamowitego, a jednocześnie nie dostarczyć gorszego pro-
duktu z powodu ograniczeń programistycznych? Okazało się, że są dwie 
skrajnie różne drogi na pokonanie tych przeszkód. Pierwszą obrało PMDG, 
a drugą Fenix, który stworzył realistycznego Airbusa A320 i o którym prze-
czytacie również w tym wydaniu iMagazine.

Droga obrana przez PMDG, w czym ogromnie pomaga im poważanie w śro-
dowisku, oparta była o błaganie i wymuszanie zmian w SDK, które pozwo-
liłyby im na dostarczenie nam produktu, którego chcieli. Nie udało się im 
to absolutnie w 100%, ale jak tylko odpowiednie API będą dostępne, to 
PMDG obiecało nam update. Tymczasem otrzymaliśmy kompletne odwzo-
rowanie Boeinga 737-700 – pierwszego z serii – który będzie nie tylko 
rozwijany, ale do którego dołączą również bracia i siostry. Dla potrzeb P3D 
PMDG oferowało tzw. „bazowy” pakiet, który zawierał modele -800 i -900, 
„rozszerzenie” z modelami -600 i -700 oraz dodatkowo można było doku-
pić pakiet z BBJ (Boeing Business Jet) oraz wersją cargo.
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W przypadku MSFS firma zdecydowała się na wyodrębnienie każdego 
modelu, ale każdy z nich zawiera różne warianty danego nadwozia. Ozna-
cza to, że kupując PMDG 737-700 dla MSFS, otrzymujemy wariant pasażer-
ski, cargo oraz BBJ – w sumie trzy samoloty.

Następny w kolejce będzie 737-600, potem 737-800, a na koniec 737-900. 
Przynajmniej jeśli chodzi o rodzinę NG (Next Generation), bo firma obie-
cała również, że wypuści wszystkie warianty najnowszego Boeinga 737 MAX 
w późniejszym czasie. W kolejce czekają też Boeingi 777, 747, 757 i prawdo-
podobnie kilka innych samolotów, o których jeszcze nie wiemy.

Wracając jeszcze do ograniczeń SDK, na które zdecydowało się PMDG, to 
wbrew pozorom ważna kwestia dla nich. Otóż jeśli deweloper porusza się 
w obrębie SDK, to ich samolot może być dostępny do kupienia bezpośred-
nio z Microsoft Marketplace na PC (wszystkie modele od PMDG będą doce-
lowo tutaj dostępne), a nie tylko bezpośrednio od dewelopera. To pozwala 
im trafić do znacznie szerszego grona klientów, bo zamiast do kilku tysięcy 
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ludzi otrzymują dostęp do kilkudziesięciu tysięcy…, ale to nie wszystko. 
Produkty PMDG będą też docelowo dostępne na Xboksie, co da im dostęp 
do milionów klientów (na razie, ze względu na parę ograniczeń, nie jest to 
możliwe, ale Asobo/Microsoft pracują nad tym, aby to umożliwić), a jak 
możecie się spodziewać, przeskok z kilku tysięcy na ponad milion oznacza 
potencjalnie diametralnie większy dochód.

A jaki jest 737-700 od PMDG? Czy warto się nim interesować już dzisiaj?

PMDG 737-700 dla MSFS jest naprawdę dobry. Świetny wręcz. Zaryzy-
kuję twierdzenie, że to jest obecnie najlepszy samolot odrzutowy, jaki 
można kupić. I to mimo że PMDG nie są bez konkurencji, bo dostępny 
jest świetny Just Flight BAe 146, legendarny MD-82 „Fly the Maddog X” od 
Leonardo Software House i megapopularny Airbus A320 CEO od Fenix 
Simulations. Ale najlepszy pod każdym względem? Niestety, nie! Jest jed-
nak najbardziej, moim zdaniem, wyważony. Ma też porcję bugów, które 
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dla jednych będą wybaczalne, a dla innych zbyt irytujące, ale obiektyw-
nie rzecz biorąc, jest bardzo dobrze niezależnie od miary, jaką przyło-
żymy do niego. Jeśli chodzi o braki, to czekamy na EFB (Electronic Flight 
Bag), czyli iPada dla pilota, który powinien być zamontowany wewnątrz 
kokpitu, nowszy VNAV i kilka poprawek w algorytmach systemów. Bra-
kuje też możliwości tworzenia drugiego planu lotu w FMC, ale poza tym 
jest w zasadzie wszystko. Wróć! Jest więcej, niż potrzebujemy. PMDG 
zdecydowało się na stworzenie własnych pojazdów serwisowych do 
obsługi samolotu, w tym aut do odpompowania nieczystości z maszyny, 
ciężarówki z paliwem, tych samochodzików z taśmociągami do ładowa-
nia bagażu, ciężarówek z cateringiem czy ekipą sprzątającą oraz oczy-
wiście schodów. Tym wszystkim sterujemy z submenu w FMC, więc jeśli 
ktoś chce pełną immersję, to niewiele obecnie brakuje w tym zakresie. 
Pełne wsparcie dla Simbriefa pojawi się, a tymczasem możemy plan lotu 
pobierać bezpośrednio na dysk do odpowiedniego folderu, aby móc 
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korzystać z atrapy ACARS w FMC (Microsoft nie pozwala na komunikację 
z zewnętrznymi serwerami, aby np. pobrać taki plan lotu).

Zdecydowanie się na ograniczenia SDK również umożliwiło PMDG napisa-
nie kodu w C++ zamiast w JavaScript, co z kolei wpływa na wydajność. To 
jeden z bardziej skomplikowanych samolotów w grze, a mi nadal pozwala 
osiągać pełne 60 fps podczas fazy cruise oraz około 45 fps na lotniskach, 
a korzystam z ustawień High/Ultra i gram w 4K. DLSS, gdy w końcu trafi 
do MSFS, wiele w tej kwestii zmieni, ale tymczasem optymalizacja jest 
naprawdę dobra.

PMDG 737-700 dla MSFS kosztuje 69,99 USD i to jest cena promocyjna, która 
wzrośnie do 74,99 USD w dniu, w którym zostanie wypuszczony 737-600. 
Cena tego ostatniego ma wynieść ok. 50 USD. 737-800, następny w kolejce, 
ma kosztować w rejonie 74,99 USD, a cena 737-900 jeszcze nie została ogło-
szona. Nie ma jednak obowiązku kupowania każdego modelu, aby posiadać 
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wszystkie. Sam planuję do -700 dokupić jeszcze -800 i może -900, bo, jak 
się okazuje, 700-tka latała na zaskakująco wielu trasach, a wariant BBJ 
pozwala na długodystansowe loty (rejon 6100 nm) ze względu na dodat-
kowe zbiorniki paliwa. 800-tka to oczywiście najpopularniejszy model, któ-
rym lata również LOT i daje on największe możliwości dostosowania się do 
prawdziwych tras i linii lotniczych. Nad 900-tką muszę jeszcze pomyśleć, 
ale pewnie skończy się tak, że ją kupię. Jedynie 600-tki absolutnie nie biorę. 
PMDG też wyraźnie podkreśla, że nie przewiduje żadnych promocyjnych 
cen dla osób kupujących więcej niż jeden model i że każdy będzie zawierał 
te warianty, które są rzeczywiście dostępne, tj. pasażerskie, BBJ i cargo.

Osoby szerzej zainteresowany zapraszam do obejrzenia „krótkiego” 
materiału na naszym kanale YouTube, a tych, którzy chcą zobaczyć pełny 
turnaround na VATSIM-ie z Amsterdamu do Zurychu i z powrotem zapra-
szam do archiwum mojego Twitcha.
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Fenix Simulations 
A320 (CEO) dla MSFS

w partnerstwie z Orbx

Wkrótce po premierze Microsoft Flight Simulator 2020 Aamir 
Thacker, lepiej znany w internecie jako CyanidePlaysGames, na 
Twitchu ogłosił, że będzie budował Airbusa A320 CEO na tę 
platformę. Dzisiaj jest już dostępny do kupienia, a jego premiera 
odbyła się niedługo po PMDG 737-700, o którym również 
przeczytacie w tym wydaniu iMagazine.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Fenix Simulations A320 (CEO) dla MSFS  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Fenix Simulations, firma stojąca za Airbusem A320, obrała inną ścieżkę niż PMDG. 
Postanowili ominąć SDK dla MSFS i stworzyć jedynie pusty szkielet samolotu, 
a całą logikę maszyny wynieśli poza grę. Od strony technicznej jest to więc 
osobna aplikacja, która uruchamia się w tle po załadowaniu się do Airbusa 
i która komunikuje się z samolotem w sobie tylko znany sposób. To dało im pole 
dodatkowych możliwości, ponieważ nie byli ograniczeni przez SDK i mogli stwo-
rzyć rzeczy, na które PMDG nadal czeka i prawdopodobnie będzie jeszcze długo 
czekało. Ten sposób dystrybucji samolotu ma kilka wad. Po pierwsze, Fenix 
z marszu ograniczyli się, całkowicie świadomie, jedynie do najbardziej hardco-
re’owych simmerów, którzy grają na PC i kupują dodatki poza Microsoft Mar-
ketplace’em. Po drugie, nie mają możliwości tak dobrej optymalizacji kodu jak 
inni, przez co ich samolot może wymagać mocniejszych podzespołów (czyt. CPU 
i GPU). Jak się okazało w międzyczasie – wymaga takowych, a wręcz topowych.

Podczas gdy PMDG czy Leonardo Software House stworzyli własną logikę 
(awionikę, algorytmy LNAV i VNAV oraz pozostałe systemy) swoich samo-
lotów, Fenix po prostu kupił gotowy produkt od ProSim. Nie mówię tego 
w formie krytyki – skoro ktoś już stworzył superrealistyczne odwzorowanie 
małego Airbusa, to po co odkrywać koło na nowo? Integrując to wszystko 
z MSFS, opakowali całość w dwie aplikacje. Pierwsza służy wyłącznie do insta-
lowania i zarządzania malowaniami dla Airbusa A320 (domyślnie jest ich ok. 
180, a kolejne znajdziecie na flightsim.to). Druga uruchamia się dopiero po 
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załadowaniu samolotu na lotnisko w MSFS i dostarcza grze niezbędnych infor-
macji. Zawiera ona dodatkowo kilka funkcji, które można dostosować pod 
siebie, w tym zdefiniowanie jakości wyświetlanych informacji na ekranach 
pokładowych (Performance, Balanced i Quality) oraz ustalenia, czy za rende-
ring ma odpowiadać CPU, czy GPU i jeśli ten drugi, to który GPU. Od siebie 
podpowiem, że na zestawie i9-9900K + 3080 Ti, grając w 4K, zdecydowałem 
się na Performance, który oferuje najgorszą jakość wizualną z najlepszą wydaj-
nością, bo w innych sytuacjach na lotniskach z większą liczbą graczy (podczas 
eventu na VATSIM, czyli 20–40 osób), fps-y potrafią spaść poniżej 25, co nie 
zdarza mi się w żadnym innym samolocie (dla porównania PMDG 737-700 oscy-
luje w rejonie 45 fps przy takim samym scenariuszu). 

Biorąc pod uwagę, że MSFS posiada domyślnego A320neo oraz tzw. moda 
na jego bazie – FlyByWire A32NX – czy jest w ogóle sens interesowania się 
A320 CEO od Feniksa? To jest pytanie, na które każdy będzie musiał sam sobie 
odpowiedzieć. Moim zdaniem warto, jeśli chcecie mieć alternatywę, która ma 
systemy odzwierciedlające rzeczywistość na pokładzie. A32NX jest dobrym 
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narzędziem do transportowania nas z punktu A do B, ale Fenix A320 dostarcza 
nam o wiele więcej. Przykładowo, jest cały system uszkodzeń, które można 
wprowadzić albo przypadkowo, warunkowo, albo celowo i natychmiastowo. 
Możemy sobie uszkodzić silnik albo dwa, poszczególne systemy elektryczne 
i setki innych rzeczy. To powoduje, że możemy ćwiczyć scenariusze oparte 
o te uszkodzenia, co przy współpracy kontrolerów na VATSIM może dostarczyć 
naprawdę dużo zabawy.

Fenix Simulations A320 nie jest bez wad. Ma kilka systemowych bugów, jak np. 
zbyt szybko wkręcające się na obroty silniki, ale nie jest to nic wielkiego, co 
przeszkadzałoby w dostarczaniu odpowiedniej dawki przyjemności. Pamię-
tajmy też, że to wersja 1.0 i wiemy już o sporej liczbie nadciągających poprawek.

Martwi mnie tylko jedno. Fenix zdecydował się na cenę 60 EUR za A320 i bio-
rąc pod uwagę niską cenę oraz ich status nowicjusza na rynku, a także ograni-
czoną liczbę klientów, do której trafiają, obawiam się, że wcześniej czy później 
zabraknie im pieniędzy na dalszy rozwój i utrzymanie samolotu. Są to tylko 
moje własne obawy na podstawie doświadczeń z deweloperami na macOS czy 
iOS i mam nadzieję, że moje paranoiczne sny się nie spełnią. Tymczasem macie 
teraz najlepszy moment na dodanie A320 CEO do swojego hangaru – dopiero 
co wyszedł i entuzjazm deweloperów w żadnym wypadku nie opadł.

Fenix Simulations Airbus A320 – ok. 60 EUR
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Szybkie przełączanie się między 
użytkownikami na MacuMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Jeśli na Macu korzystacie z kilku kont użytkowników lub macie 
włączone konto gościa i chcielibyście przełączać się pomiędzy nimi 
szybciej, to istnieje na to prosta metoda.

Szybkie przełączanie się między użytkownikami na Macu  |  Maciej Skrzypczak

Zamiast wylogowywać się i logować na kolejne konta, można włączyć 
specjalne menu, które pokaże nam wszystkich użytkowników i wskazanie 
któregoś przeniesie nas do widoku logowania. Gdzie włączyć owo menu?

Tak naprawdę można to zrobić w dwóch miejscach:

Preferencje systemowe → Dock i pasek menu

Następnie z listy po lewej 
odszukujemy Szybkie przełą-
czanie użytkowników.

Po uruchomieniu Preferencji sys-
temowych przechodzimy do sekcji 
Dock i pasek menu.
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Prawdopodobnie nie 
będziemy mogli dokonać 
zmian, zanim nie odbloku-
jemy kłódki.

Tam przechodzimy do Opcji 
logowania.

Tutaj zaznaczamy którąś z dwóch 
opcji – Pokazuj na pasku menu lub 
Pokazuj w centrum sterowania.

Jedno kliknięcie szybciej uzyskamy, wybierając pierwszą opcję.

Preferencje systemowe → Użytkownicy i grupy

Druga metoda włączenia wspomnia-
nego menu również polega na włą-
czeniu Preferencji systemowych, 
ale tym razem musimy otworzyć 
kategorię Użytkownicy i grupy.
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Kiedy włączyliśmy już menu 
szybkiego przełączania użyt-
kowników, znajdziemy je na 
górnym pasku menu.

W odróżnieniu od pierwszej 
podanej metody możemy 
wybrać, czy na pasku menu 
ma być wyświetlana sama 
ikona, nazwa użytkownika, 
czy pełna nazwa.

Niezbędne do tego będzie podanie 
hasła administratora. Kiedy już to 
zrobimy, opcje się uaktywnią, a my 
będziemy mogli zaznaczyć Szybkie 
przełączanie użytkowników.

Dla ujednolicenia przyjmijmy na razie, że wybraliśmy ikonę.

Szybkie przełączanie
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Zaznaczamy opcję Używaj 
Touch ID do szybkiego prze-
łączania użytkowników.

Klikając nie, zobaczymy 
wszystkich użytkowników na 
danym Macu.

W Preferencjach systemowych 
przechodzimy do sekcji Touch ID.

Oczywiście każdy z użytkowników musi mieć skonfigurowany Touch ID na 
swoim koncie. Wtedy wystarczy, że przyłożymy palec na klawisz Touch ID 
i wciśniemy go, a zostaniemy przeniesieni na swoje konto.

Wskazanie któregoś przeniesie nas od razu do ekranu logowania.

Szybkie przełączanie się między użytkownikami 
za pomocą Touch ID
Jeśli macie Maca z Touch ID, jest jeszcze szybsza metoda na przełączanie 
między kontami. Musimy ją najpierw włączyć.
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Dziwnie musi wyglądać ten tytuł u gościa, który raczej bardziej niż 
mniej uchodzi za orędownika (delikatnie powiedziane) marki Apple. 
A jednak z roku na rok moje podejście do elektroniki użytkowej 
i w ogóle do Apple zmienia się w dość radykalnym tempie. Tegoroczne 
WWDC startuje już za kilka dni, 6 czerwca. Wydarzenie odbędzie się 
ponownie w formie zdalnej, choć z małym wyjątkiem.

Nie jestem proKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Nie jestem pro  |  Krzysztof Kołacz
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A
Apple zaprosi wybranych programistów i studentów do Apple Park, 
gdzie będą mogli obejrzeć Apple Event, ale prawdopodobnie nie na 
żywo. Przypuszczam, że rozwiążą to, ustawiając wielkie ekrany na świe-
żym powietrzu, przy tęczowej scenie (wewnątrz pierścienia kampusu 
Apple Park). W momencie pisania tego tekstu nadal nie są znane szcze-
góły. Ciekawe, czy się myliłem.

Przy okazji konferencji, na której firma prezentuje nowe systemy dla każ-
dego segmentu swoich urządzeń, a które będziemy mogli zainstalować 
jesienią, podzielę się z Wami moją krótką listą życzeń. Bardzo krótką.

Co chciałbym zobaczyć na WWDC 2022?
Więcej usług dostępnych w Polsce. Przykładowo, nadal nie rozumiem, 
dlaczego nie możemy dostać Fitness+, rozszerzonej gwarancji Apple 
Care+ (np. na Apple Watcha czy iPhone'a) czy Apple News? W porządku, 
to ostatnie być może wynika ze specyfiki polskiego rynku mediowego, 
ale inne usługi spokojnie powinny być u nas dostępne.

Apple Cash, czyli wygodną wymianą pieniędzy w ramach aplikacji Wia-
domości. Rozumiem ograniczenia związane z instytucjami finansowymi, 
ale skoro dało się z Apple Pay, to chętnie przywitałbym wygodniejszą 
(Tak, to możliwe!) niż BLIK alternatywę.

Z usługami, a w tym z brakiem polskiej Siri, wiąże się też brak niektó-
rych produktów nad Wisłą – np. HomePoda. Sam sprowadzałem go 
z Hiszpanii, jak większość znajomych i kompletnie nie przemawia do 
mnie argument braku obsługi naszego języka przez głosowego asy-

stenta od Apple. Myślę, że nawet gdyby się 
pojawiła i tak komunikowałbym się z głośni-
kiem w języku angielskim. Zakładając, że jestem 
dziwny, to pamiętajmy, że część osób w ogóle 
nie potrzebowałaby Siri. Chcą kupić dobry jako-
ściowo, ładnie wyglądający głośnik od Apple 
i korzystać np. z AirPlay 2 czy użyć go jako cen-
tralki do inteligentnego domu (hub dla Home-
Kit). Nie mogą.

Już dawno przestałem 

gonić za łatką klienta 

pro. Wstydliwe wyznanie, 

ale prawdziwe.
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Trzymając się dalej urządzeń, to zdecydowanie liczę na to, że iPadOS 
16 pokaże w końcu, po co nam w iPadach procesor Apple M1. Bo na ten 
moment, po nic. Liczę, że firma wyda wersje aplikacji dla profesjonali-
stów (w tym Final Cut i Logic) na system iPadOS i pozwoli w końcu na 
pełnoprawną pracę z zewnętrznymi monitorami. W tym momencie po 
prostu software ogranicza hardware, który możemy kupić i ta sytuacja 
trwa już zdecydowanie za długo.

Nie spodziewam się radykalnego przeprojektowania żadnego z syste-
mów Apple. To jeszcze nie ten czas.

Spodziewam się natomiast, że firma z Cupertino postawi akcent na 
aplikację Zdrowie i skupi się na mocnym rozwoju systemu watchOS 9. 
Zarówno monitorowanie snu, jak i sposób prezentacji danych medycz-
nych mają jeszcze sporo miejsca na ewentualne usprawnienia, a nie 
od dziś wiadomo, że Apple mocno inwestuje w ten segment rynku. 
Mówi się, że na jesieni tego roku zobaczymy nowe możliwości i czujniki 
w Apple Watch Serii 8, zatem należy też być przygotowanym na to, że 
podczas WWDC Apple nie odkryje wszystkich kart. Te poznamy po pre-
mierze nowych modeli zegarka we wrześniu.

Dobrze byłoby, gdyby firma pokazała własny sposób na wykorzy-
stanie czujników znajdujących się w słuchawkach AirPods, w celu 

Z usługami, a w tym z brakiem polskiej Siri, wiąże się też 

brak niektórych produktów nad Wisłą – np. HomePoda. 

Sam sprowadzałem go z Hiszpanii, jak większość znajo-

mych i kompletnie nie przemawia do mnie argument braku 

obsługi naszego języka przez głosowego asystenta od Apple. 
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monitorowania kolejnych parametrów naszego zdrowia. Zwłaszcza że 
firmy zewnętrzne już to robią.

Radość z ekosystemu
Tyle. Siedem punktów i z grubsza, jeśli dodamy do nich rzeczy dość 
oczywiste, jak dalsza poprawa bezpieczeństwa, wydłużenie czasu pracy 
na baterii czy ogólnie postępującą integrację ekosystemu usług, to dla 
mnie nic więcej nie potrzeba.

Przyznam się, że z roku na rok mniej czekam na jakieś wielkie wodo-
tryski. Za to zdecydowanie bardziej doceniam radość płynącą z korzy-
stania przez ponad dekadę z ekosystemu Apple. Mówiłem o tym 
w odcinku 195. mojego podcastu, w którym streściłem moje podejście 
do wymiany komputerów Mac. Obecnie pracuję na 5-letnim iMacu 4K 
i po opadnięciu emocji z wiosny tego roku, nadal nie mam dla niego 
następcy. Ani potrzeby zmiany. Cieszy mnie jako komputer. Daje radość 
z jego użytkownika.

A, jak już pewnie wiesz, część osób uważa mnie za raczej niestandar-
dowego użytkownika technologii. Mam wrażenie, że worek z napisem 
„przeciętny klient” mocno się rozszerzył i naprawdę trzeba w życiu robić 
bardzo skomplikowane rzeczy, aby obecne systemy i urządzenia okazy-
wały się niewystarczające.

Mnie to odpowiada, bo z roku na rok wydatek na sprzęt lepiej amor-
tyzuje się w czasie, a już dawno przestałem gonić za łatką klienta pro. 
Wstydliwe wyznanie, ale prawdziwe. Lepiej po prostu z tej technologii 
korzystać. Maki to komputery pełne radości! I ten żółty kolor nowych 
iMaców. Piękny, prawda?

Już dawno przestałem gonić za łatką klienta pro. Wstydliwe 

wyznanie, ale prawdziwe.
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Tegoroczne Google I/O, czyli konferencja deweloperska skierowana 
do programistów systemu Android i fanów marki, skłoniła mnie 
do napisania tego tekstu. I żeby było od początku jasne, to 
jestem świadomy faktu, że jako fan nadgryzionych urządzeń będę 
nieobiektywny. W tym tekście chodzi jednak o to, jak prywatnie widzę 
każde kolejne Google I/O i szerzej – obecną strategię Google. Zostawmy 
na chwilę obiektywizm.

Niewidzialne GoogleKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Niewidzialne Google  |  Krzysztof Kołacz
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J
Jeszcze więcej danych
Gdy słyszę, że Asystent Google „nauczył się też reagować na niepełne 
zapytania, np. gdy poprosisz, by odtworzył Ci piosenkę, której tytułu nie 
pamiętasz, ale coś tam Ci się kojarzy (i podasz co), to już ta fragmenta-
ryczna wypowiedź może wystarczyć do odnalezienia właściwego utworu 
i odtworzenia go w wybranym serwisie/aplikacji (np. Spotify)” – i zaraz 
po tym przypomnę sobie codzienne korzystanie z Siri, to faktycznie 
Google wyznacza kierunek dla całego rynku asystentów głosowych. Ramię 
w ramię z Amazonem i Alexą. 

Zaraz po tym i kilku innych efektach wow przychodzi jednak opamiętanie. 
Bo fakt, że Asystenta Google będziemy mogli wywołać, po prostu spo-
glądając np. w kierunku stacji Google Nest Max, która dzięki wbudowanej 
kamerze i analizie naszego domu i życia przez całą dobę będzie w stanie 
rozpoznać, że zaraz o coś poprosimy, nie jest dla mnie walutą przyszłości.

Idąc dalej, do tzw. Immersive View, który „pozwoli turystom poszukują-
cym np. miejsca na obiad wirtualnie – wejść – do konkretnych restauracji 
i obejrzeć wnętrze w płynnie animowanym i wygenerowanym przez AI na 
bazie setek zdjęć widoku”. Sam pomysł jest świetny, ale to oznacza jeszcze 
więcej danych. Jasne, danych, które i tak wrzucamy na nasze instagramowe 
konta, ale też danych, które w wielu przypadkach chcielibyśmy, aby nieko-
niecznie były częścią wirtualnego marketingu dla danego miejsca.

To, co Google od lat pokazuje podczas corocznych Google I/O, wydaje się 
pchać cały rynek w kierunku rozwoju, ale zupełnie nie mam nic przeciwko 
sytuacji, w które Apple następnie bierze te pomysły i przepuszcza przez 
własny filtr prywatności.

Jasne, często w efekcie to, co otrzymujemy od firmy z Cupertino, jest mniej 
zaawansowane, ale coś za coś. Dla mnie takie protezy są fair, jeśli są efek-
tem mniejszej ilości danych na mój temat.

Nie lubię, kiedy firma obiecuje gruszki na wierzbie.
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Jeszcze więcej niewiadomych
Podczas Google I/O firma pokazuje też nadchodzące urządzenia i nowe 
modele smartfonów z serii Pixel. Dokładnie w tej kolejności należy o tym 
mówić, bo o ile Pixel i akcesoria do niego trafiają mniej więcej w tym 
samym czasie do sklepów (w Polsce nie mamy ich oficjalnej dystrybucji), 
o tyle wszystko pozostałe jest niczym peleryna niewidka założona na 
scenę Google I/O.

Zarówno Google Watch, jak i rzekomy pogromca iPada od Google, to 
tylko zapowiedzi, okraszone kilkoma skromnymi renderami. Równie 
dobrze mogą nie doczekać się premiery w 2023 roku i skończyć na 

wysypisku nietrafionych pomysłów, jak cała armia 
usług (zwłaszcza komunikatorów) od Google. I to 
mnie strasznie odrzuca od tej marki, jeśli miałbym 
rozważyć wymianę elektroniki użytkowej na tę spod 
znaku kolorowego G.

Po pierwsze dlatego, że cenię stabilność. Nie wyobra-
żam sobie używania sprzętu, z które producent 
wycofa się po roku od premiery i który nie będzie 
otrzymywał dalej wsparcia oprogramowania. Po dru-
gie nie lubię, kiedy firma obiecuje gruszki na wierz-
bie. Apple pokazuje gotowe produkty i ewentualnie 
podaje ich oddaloną, ale pewną, datę premiery. 

Wyjątkiem było AirPower, ale więcej tak dużych pomyłek znaleźć od czasu 
powrotu Jobsa za stery firmy nie sposób. I w końcu po trzecie, dlatego że 
mam wrażenie, że ktoś pokazuje mi współczesną wizję nowego świata, 
podczas gdy jeszcze naprawdę sporo do zrobienia mamy w obecnym.

Podoba mi się wczesna wizja okularów od Google. Głównie dlatego, że 
mogą zmniejszyć kontakt międzyludzki w przypadku osób z niepełno-
sprawnościami. Tak, chętnie zobaczę odpowiedź Apple na to. Natomiast 
jestem przekonany, że żadna elektronika nie jest konieczna do tego, aby 
nawiązać relację z drugim człowiekiem. Nawet jeśli nie mówimy w jej czy 
jego języku, to całe piękno chęci porozumienia się wymaga od nas pozna-
nia nowego sposobu komunikacji. Wejścia w pewną dozę naturalnej, a nie 
tej koniecznej dla osiągnięcia giełdowych zysków, niewidzialnej sfery.

Jestem przekonany, że 

żadna elektronika nie jest 

konieczna do tego, aby 

nawiązać relację z drugim 

człowiekiem. 
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Wjechałem na metę. Czuję potworne zmęczenie i ulgę. Każdy 
następny raz jest taki sam, euforia początku wyścigu, potem 
zwątpienie przy pierwszym podjeździe. Zastanawianie się, czy dam 
radę, zaciskanie zębów. Ja tylko raz zobaczyłem DNF przy moim 
nazwisku. Jednak po roku ukończyłem to, czego nie dokonałem. To 
było tylko odroczenie, zebranie sił. 

DNF – Did Not FinishADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

DNF – Did Not Finish  |  Adalbert Freeman
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D
DNF prześladował mnie i wstydziłem się tego. Wszyscy wokoło i ja sam tłu-
maczyłem sobie, że umiejętność wycofania się w odpowiednim czasie jest 
zaletą. Rozumiałem, że postąpiłem słusznie, bo nie miałem fizycznie możli-
wości ukończenia 3. etapu. Podobnie jak w dowcipie o zaginięciu klejnotów 
i oskarżeniu służącej. Gdy klejnoty się odnalazły, niesmak pozostał. U mnie 
podobnie, niesmak pozostał. Kilka dni temu ukończyłem tegoroczną edy-
cję tego wyścigu. Mimo że na papierze to nie wygląda spektakularnie, jest 
to jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy wyścig ultragravelowy 
w Polsce. Tylko 415 km do przejechania z ok. 5000 m przewyższeń. Ten rok 
jednak dodał jeszcze jeden aspekt – pogodę. Było zimno i padał deszcz. Ja 
jechałem etap 2. i 3. całkowicie w deszczu. Jednak moja chęć ukończenia 
tego wyścigu była ogromna. Cieszyłem się, że jest tak trudno, powinno 
być! W końcu, by zwyciężyć, nie wystarczy być lepszym, trzeba być na tyle 
dobrym, by przeciwstawić się wszystkiemu, co los rzuca nam pod nogi.

W tym roku jeszcze więcej osób zaliczyło DNF. Przed startem patrzyłem 
na nich. Uśmiechnięci, pełni nadziei. Wielu marzyło o dobrym miejscu. 
Początek był dosyć łatwy, zachęcający. Potem przyszły podjazdy i deszcz. 
Zaczęła się droga przez mękę. Na 40. km przed metą dojechałem do 
dziewczyny. Miała dosyć, jej nawigacja zaczęła szwankować, kazałem jej 
jechać ze mną, cały czas tłumaczyłem, że to świetna szkoła i da radę. 
Potem będzie opowiadać, jaką przygodę przeżyła. Dojechała do mety, jed-
nak następnego dnia nie zobaczyłem jej na starcie.

W naszym życiu jest podobnie. Będąc dzieckiem, nastolatkiem, wszystko 
jest łatwe. Mało z nas już wtedy wjeżdża na drugi etap, gdzie są trudne 
podjazdy. Ja miałem je już wtedy. Musiałem walczyć, jednak deszcz zaczął 
padać później. Temperatura spada, a organizm się wychładza. Nasza nawi-
gacja nie pokazuje poprawnej drogi do celu. Jesteśmy gdzieś na odludziu, 
a do najbliższego miejsca z ciepłą herbatą mamy dalej niż do punktu 
startu. Kusi zmiana drogi. Kusi rezygnacja z trudów i cierpienia, ciepło 
i bezpieczeństwo jest na wyciągnięcie ręki.

Przy DNF nadal żyjemy. Każdego dnia idziemy do pracy. Oglądamy filmiki 
na Youtube. Potem nawet kończymy inne wyścigi. Jesteśmy, ja jestem jed-
nak złamany. W moim sercu cały czas byłem przegrany. Przegrany? Nie, 
nawet nie. Przegrywam na każdych zawodach z młodszymi, silniejszymi. 
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Ja każde zawody wygrywam ze sobą. Tu byłem… nie wiem kim. W naszym 
życiu jest podobnie, mamy projekty w firmach. W naszym życiu. Taki 
wyścig to wychowanie dzieci. Na początku jest łatwo. Ba, start jest super. 
Jednak z każdym rokiem jest trudniej. Deszcz pada częściej, a sam wyścig 
nie kończy się nigdy. Jak wyglądałby DNF w takiej sytuacji? Pewnie pomy-
ślicie, że nie można tego porównywać. To tylko amatorski sport, a tu realne 
życie. Jednak czy na pewno? A ze zwierzętami w domu? Spodobał nam się 
mały piesek, jednak przeszkadza już duży, nie taki zabawny i wyprowadza-
nie go, gdy jest zimno i pada deszcz. Najprościej jest się poddać – DNF!

Wszystko, co robimy, kształtuje nas. Nasze decyzje wpływają też na to, 
gdzie ostatecznie skończymy nasz wyścig. Co zrobić, gdy jest wszystko 
źle? Gdy nasza nawigacja szwankuje, jesteśmy przemarznięci, a nasz 
„duch walki” osłabł. Warto się zatrzymać, odpocząć. Nabrać sił i zrobić to 
wszystko od początku lub poczekać, może ktoś będzie jechał też do mety. 
Wczoraj widziałem filmik na FB. Dwie zapalniczki, obie zapalały się i miały 
podobny ogień. Jedna wpadła do wody. Tam przeszła piekło, woda i prze-
ciwności ją osłabiły. Zawilgotniała i nie była w stanie wykrzesać ognia. 
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Jednak gdy druga ze swoim ogniem zbliżyła się do niej, wystarczyło, że 
była w stanie gotowości z otwartym zaworem i odpaliła. Dwa płomienie 
były mocniejsze razem.

Nie musimy startować sami. Zawody to grupa. Rywalizacja, jednak także 
zasady fair play. Nie tylko w sporcie warto je stosować. Często też myślę, 
jak ważne jest przebywanie w gronie ludzi. Potem docenianie każdego 
naszego wysiłku. Medale za ukończenie, tak przez wielu wyśmiewane. 
Medal z kartofla i szkoda dla niego się męczyć. Przecież dostanę bezwarto-
ściowe coś jak każdy. Po co więc się tak męczyć. Jednak to ma znaczenie. 
Właśnie dla tego ostatniego największe. Nigdy nie wiemy, jaką drogę prze-
był i z czym się zmaga ten ostatni. Niewielu wie, że ja nie mogę podjechać 
pod górę, bo ból biodra czuję nawet przy zwykłym chodzeniu, a astma 
ogranicza jeszcze bardziej. 

Boję się, że każdy z moich startów będzie ostatni. Dlatego tak bardzo chcę 
i startuję tak często. Boję się, że będę za stary i zbyt chory, by osiągnąć 
metę, a nie chcę czuć już tego, co wtedy, gdy odjeżdżałem z zawodów, 
kiedy inni zawodnicy jeszcze byli na trasie. To upokorzenie czuję wręcz 
podskórnie. Trawiło mnie to wewnętrznie, przetrenowałem więc całą zimę. 
Przekraczając w tym roku 50. rok życia, jestem chyba w najlepszej formie. 
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Najbliżsi i znajomi często nie rozumieją tego. Boją się o nas, o mnie. Proszą, 
bym nie stawiał sobie coraz trudniejszych celów. Dlatego nie zawsze warto 
ich słuchać. Zawody, które najbardziej lubię, to „wyścigi ultra w formule 
samowystarczalności”. Tylko inny uczestnik może pomóc. Trudno wytłu-
maczyć Wam, dlaczego zdejmuję garnitur, zakładam obcisłe gacie z pielu-
chą i jadę 500 km po błocie w deszczu. Podobnie w naszym życiu, trudno 
bliskim wytłumaczyć naszą sytuację. Nasz problem czy projekt, w który 
brniemy jak w błoto. Tylko ktoś, kto równie jest upaprany, jak my, potrafi 
wyciągnąć do nas rękę i nas przez to przeprowadzić.

Sport to takie skompresowane życie na określonym dystansie. Wszystko, 
co tam przeżywamy, jest lustrem, gdzie odbijają się nasze zmagania każ-
dego dnia. Czasami dostajemy medale. Czasami tylko uścisk dłoni i pokle-
panie po ramieniu. Czasami mamy zły czas i myślimy o DNF. Nie róbmy 
tego. To jest dużo gorsze niż ukończenie na ostatnim miejscu. Ostatnie 
miejsce to pierwsze do dumy. Rezygnacja to tylko rozczarowanie. 
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Wojna. Recesja. Inflacja. Rekordowe spadki na giełdach… Czy w takich 
warunkach w ogóle warto myśleć o inwestowaniu? 

Czy teraz jest odpowiedni czas, 
by inwestować w kryptowaluty? KRZYSZTOF MORAWSKI

Czy teraz jest odpowiedni czas, by inwestować w kryptowaluty?   |  Krzysztof Morawski
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Z
Za nami kolejna hossa na rynku kryptowalut, która tym razem zakoń-
czyła się przy wycenie Bitcoina na poziomie 69 000 USD, czyli prawie 3.5 
× wyżej niż poprzednie ATH z roku 2017 (które wynosiło +/- 20 000 USD). 
Jak zawsze było wiele emocji, skandali, debat, memów, regulacji rządo-
wych i wszystkich innych typowych składników rynkowej hossy (bańki?). 

Bańka w końcu prysła… 
Jednak od listopada 2021 roku wszystko to uległo zmianie. Przez ostatnie 
siedem miesięcy rynek kryptowalut stracił prawie 60% całej swojej warto-
ści, spadając z niemal 3 bilionów dolarów do 1,2 biliona. Niektóre projekty, 
takie jak Terra LUNA, spadły dosłownie do 0, inne potraciły już po 80–85% 
swojej wartości. Po raz kolejny możemy powiedzieć, że bańka prysła… Choć 
czy aby na pewno? 

Bitcoin, jak każda innowacyjna technologia, ma to do siebie, że przecho-
dzi przez gwałtowne cykle, które są wyolbrzymione zarówno podczas 
drogi w górę, jak i w dół i choć był już określony jako „zmarły” prawie 
450 razy (źródło: https://99bitcoins.com/bitcoin-obituaries/), to wciąż 
jest z nami. Do tego większy i silniejszy, bo z każdym kolejnym rokiem 
coraz więcej osób o nim wie. Coraz więcej instytucji (czy nawet rządów) 
zaczyna go używać i coraz większe staje się też grono deweloperów, któ-
rzy poświęcają swój czas i energię na wspieranie tej sieci. 
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Stworzony 3 stycznia 2009 roku jako odpowiedź na globalny kryzys finan-
sowy z 2008 roku Bitcoin jest fenomenalną odpowiedzią wolnego rynku 
na wszystko to, co jest złe w systemie finansowym, jaki zafundowały nam 
rządy tego świata. Mając z góry określoną podaż (w historii ludzkości 
stworzone zostanie tylko 21 000 000 Bitcoinów) oraz dokładnie rozpisany 
i matematycznie zaprojektowany sposób tworzenia tej podaży (tzw. cykle 
halvingowe, które odbywają się co cztery lata) jest on niezwykle przewi-
dywalny i choć nie da się przewidzieć, ile dokładnie powinien kosztować 
w przyszłości (to zależy od popytu, a ten jest zmienny w czasie), patrząc na 
logarytmiczne wzrosty ceny Bitcoina w czasie, widzimy piękną parabolę: 

Ale to już było… 
I tak w 2013 roku ówczesna hossa skończyła się na cenie bliskiej 1200 USD, 
po czym spadła do 155 USD (!), następnie w 2017 roku wzrosła do blisko 20 
000 USD, aby ponownie spaść do około 3200 USD. W niedawnym cyklu, jak 
już wspomniałem, cena wzrosła do 69 000 USD, a obecnie ponownie spada. 
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Oczywiście procentowo największe wzrosty mieliśmy na samym początku, 
gdy Bitcoin wzrósł z kilku dolarów do prawie 1200 USD (516 razy), potem 
w hossie do 2013 mieliśmy już „tylko” 126-krotny wzrost (licząc od dołu do 
szczytu hossy), a obecnie nieco ponad 20-krotność. 

Jest to całkiem normalne i zgodne z tym, jak adoptowane w przeszłości 
były inne nowe technologie, jak radio, telewizja, telefon czy internet.

Kiedy warto kupić Bitcoina?
Jak już wspomniałem, Bitcoin ma zaprogramowane tzw. halvingi (czyli zre-
dukowanie o 1/2 liczby wydobywanych Bitcoinów). Pierwszy z nich odbył 
się oczywiście w 2009 r. (stworzenie), potem 2012, 2016, 2020, a następny 
przypadnie na 2024 rok. 

Jak łatwo zauważyć, szczyt każdej hossy przypada zazwyczaj na rok po 
halvingu (2013, 2017 i 2021), możemy więc założyć, że następny powinien 
przypaść na koniec 2025 roku i gdyby patrzeć tylko na tę jedną rzecz, to 
można by zadać sobie pytanie: po co inwestować już teraz?

W tym celu musimy popatrzeć też na tzw. dołki, czyli czas, kiedy Bitcoin 
osiągał najniższą cenę, bowiem im taniej kupimy dane aktywo, tym więk-
szy procentowo uzyskamy zysk na naszym kapitale. 

Źródło: hbr.org
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Tu widać kolejne matematyczne zgodności. Tak jak szczyty hossy przypa-
dają zazwyczaj na koniec roku po halvingu (listopad 2013, grudzień 2017 
i listopad 2021), tak tzw. dołki występują zazwyczaj po około 13 miesiącach 
po szczycie hossy (zazwyczaj styczeń). 

Skoro więc szczyt obecnej hossy przypadł nam na listopad 2021, to 13 mie-
sięcy później przypada nam na… styczeń 2023 r. 

Teoretycznie więc mamy jeszcze sporo czasu. Z tym że jest jeszcze jeden 
element układanki. Procent spadków. Ponownie, jak w szwajcarskim 
zegarku albo jakimś idealnym równaniu matematycznym, w każdej bessie 
Bitcoin traci około 83–85% swojej wartości ze szczytu hossy. 

Wynikałoby z tego, że aby zmaksymalizować nasz zysk z inwestycji, powinniśmy 
starać się, w styczniu 2023 r., kupić Bitcoina po 10–12 000 USD. Proste, prawda? 

Tym razem będzie inaczej 
Jest tylko jedno „ale”. Widzisz, to, co zostało tu napisane, nie jest wcale jakimś 
sekretem. Nie trzeba być geniuszem inwestycji, aby zauważyć te zależności. 
Z każdym dniem zauważają je kolejni uczestnicy rynku, czy to przez analizę 
wykresów, czy czytanie mądrych artykułów w ciekawych magazynach. 

Można więc założyć, że część z nich powie sobie: kurde, nie wiem, czy uda 
mi się kupić Bitcoina w absolutnym dołku, bo chętnych jest wielu. Dam 
swoje zlecenia kupna nieco wcześniej, może przy 80% albo 75%. 

Dodatkowo należy dodać, że nigdy w historii cena Bitcoina nie spadła poni-
żej poprzedniego ATH (szczyt poprzedniej hossy). W momencie, gdy piszę te 
słowa, Bitcoin stracił już blisko 60% i kosztuje nieco ponad 29 000 USD.

Jeśli zostanie zachowana prawidłowość niespadania poniżej poprzedniego 
ATH, to w pewnym sensie już mamy dołek albo jesteśmy bardzo blisko 
(przy -70% przekroczymy poprzednie ATH). 

Jednak w tym cyklu w końcu będzie inaczej, bowiem albo spadki nie osią-
gną poziomu 80–85%, albo złamiemy zasadę, że spadki nigdy nie wracają 
do poprzedniego ATH. 
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Co z makrosytuacją wkoło nas? 
Aby mieć pełny obraz sytuacji, musimy też spojrzeć poza świat samych 
kryptowalut. Sytuacja daleka jest od idealnej. Wojna za miedzą, szalejąca 
inflacja na całym świecie, coraz droższe kredyty i powolne uświadamianie 
sobie przez inwestorów tego, że gospodarka jest w recesji (niezależnie od 
tego, co mówią nam tzw. eksperci). 

Oczywiste jest więc, że w takim otoczeniu niełatwo będzie nam szukać 
momentu, w którym na rynek będą masowo wchodzić nowi inwestorzy 
i kapitał, a ci są potrzebni do tego, by popchnąć cenę w górę.

Dlatego właśnie osobiście bardziej skłaniam się do tego, że jednak podczas 
tych spadków zejdziemy poniżej ATH z poprzedniej hossy. 

Dwie strategie na nową hossę 
Co więc robić? Czy warto inwestować w kryptowaluty, czy nie? I jeśli już 
tak, to jak? 

Na to pytanie musisz niestety, drogi Czytelniku, odpowiedzieć sobie 
samemu, bowiem każda inwestycja jest obarczona ryzykiem. Jeśli jednak 
stwierdzisz, że warto, oto dwie proste strategie, jakie polecam zastosować. 

Strategia #1 – Uśrednianie 
Strategia ta jest bajecznie prosta. Zakładamy w niej, że nie wiemy, jaki 
będzie ostateczny poziom spadków i absolutny dołek, dlatego do 
momentu, w którym cena nie przełamie znacząco trendu spadkowego, co 
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miesiąc systematycznie inwestujemy odpowiednią kwotę niezależnie od 
tego, jaka jest cena Bitcoina. 

Dzięki temu, jeśli dokonamy zakupów za np. 30 000 USD, 25 000 USD, 
i powiedzmy 15 000 USD, wówczas nasza średnia cena wyjdzie 23 333 
USD. Gdy już uśrednimy nasze wejście, wówczas… czekamy. Czekamy 
na halving i od jego momentu odliczamy +/- rok. Tak samo jak podczas 
wchodzenia w rynek, tak i podczas wychodzenia będziemy sprzedawać 
nasze aktywa w transzach. Np. po 20% co miesiąc, licząc od dziewiątego 
miesiąca po halvingu. 

W obu przypadkach raczej nigdy nie kupimy w absolutnym dołku ani nie 
sprzedamy w szczycie hossy, ale mogę się założyć, że mimo wszystko uda 
nam się osiągnąć całkiem niezły ROI (współczynnik zwrotu z inwestycji). 

Strategia #2 – Strategia magicznej pomarańczowej linii
Brzmi dość enigmatycznie, ale wszystko, do czego sprowadza się ta stra-
tegia, to by kupić Bitcoina, gdy jego cena przecina tzw. 50-dniową TEMA 
w górę i sprzedawać, gdy przecina ją w dół.

Źródło: Opracowanie własne na bazie tradingview.com
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TEMA to ang. skrót od: Triple Exponential Moving Average. Nasza enig-
matyczna 50-dniowa TEMA to więc nic innego jak potrójna wykładnicza 
średnia krocząca dla okresu ostatnich 50 dni (czyli pomarańczowa linia na 
wykresie powyżej). 

Ten indykator możemy nanieść na wykres ceny BTC, używając np. tra-
dingview.com i jest on dostępny nawet w przypadku posiadania darmo-
wego konta. 

Jeśli więc zastosujemy tę strategię do hossy, jaka jest za nami, zobaczymy 
(na wykresie powyżej), że moment zakupu (literka B) / sprzedaży (literka S) 
dają nam sygnały wejścia w rynek w okolicy 10 000 USD i sprzedaży przy 
56 000 USD oraz kolejne wejście przy 36 000 USD i ponownie sprzedaż 
w okolicy 56 000 USD. 

Jest tam również kilka wzajemnie anulujących się sygnałów (kupno, 
sprzedaż na podobnych poziomach) wynikających z dużych wahań ceny. 
Tak więc strategia ta wymaga od użytkownika nieco więcej aktywności 
i codziennego monitorowania rynku, niemniej eliminuje cały „hałas”, który 
zazwyczaj towarzyszy inwestowaniu w kryptowanuty i sprowadza się do 
wykonania co najwyżej kilkunastu transakcji w ciągu kilku lat. 
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Moje osobiste odczucia są takie, że w nadchodzących latach historia 
znowu się nam powtórzy i gdy wzrosty już przyjdą, inwestycja w krypto-
waluty znowu okaże się najbardziej opłacalna. Lepsza niż akcje, obligacje, 
nieruchomości czy złoto i srebro. Gwarancji oczywiście nie ma, ale gdy 
wziąć pod uwagę to, jak skspansywnie rozwija się ten rynek, mamy na to 
naprawdę duże prawdopodobieństwo. 

Jeśli interesuje Cię temat inwestowania w kryptowaluty, zachęcam do 
śledzenia mnie na Twitterze: https://twitter.com/ekryptopia, gdzie publi-
kuję wiele darmowych analiz rynku i ciekawych wiadomości ze świata 
kryptowalut. 

Proszę, pamiętaj jedynie, że wszystkie przedstawione w tym artykule 
opinie stanowią jedynie subiektywne poglądy i nie są rekomendacjami 
w rozumieniu prawa. Aby uzyskać konkretne porady dostosowane do Two-
ich warunków, warto porozmawiać z certyfikowanym doradcą finansowym.
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Zapewne nie będę w błędzie, kiedy założę, że jesteście już po seansie 
serialu „WeCrashed” na platformie AppleTV+. Jeżeli tego rodzaju 
historia przypadła Wam do gustu, to mam dla Was coś – w moim 
odczuciu – lepszego.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

The Dropout |  Jan Urbanowicz

The Dropout
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Co prawda w momencie wydania tego numeru iMagazine większość 
z Was jeszcze nie będzie mogła wspomnianej pozycji obejrzeć, ale 
w połowie czerwca się to zmieni. Wszystko za sprawą wejścia do Pol-
ski serwisu Disney+, na którym to będzie można zobaczyć serial „The 
Dropout”.

Jest to historia Elizabeth Holmes, założycielki filmy Theranos. Być może 
mieliście okazję o niej usłyszeć kilka lat temu oraz na początku tego roku, 
kiedy to sprawa Holmes znów pojawiła się na amerykańskiej wokandzie. 

Theranos oraz główny produkt firmy miały zrewolucjonizować przemysł 
medycznych badań diagnostycznych. Dzięki pobraniu zaledwie jednej 
małej próbki krwi ludzie mieli mieć możliwość wykonania ogromnej 
liczby badań, do których normalnie pobierać trzeba o wiele więcej mate-
riału. Sama Elizabeth Holmes przez wielu została okrzyknięta nowym 
Steve’em Jobsem – który był swoją drogą jej idolem. Jednak tak się nie 
stało, a wszystko okazało się wielkim oszustwem. 

Serial „The Dropout” opowiada właśnie, jak to się stało, że młoda stu-
dentka Stanforda rzuca uczelnię i zakłada start-up, który w szczyto-
wym momencie wyceniany był na 9 mld USD. W rolę Elizabeth Holmes 

FILM 254



wcieliła się tutaj znakomita Amanda Seyfried, partneruje 
jej wiele innych znanych twarzy filmu i telewizji.

We wstępie wspomniałem o serialu „WeCrashed”, 
który opowiadał o start-upie WeWork. Nie tylko ze 
względu na historię te opowieści są do siebie bardzo 
podobne – ba, obie powstały na bazie podcastów. 
Wiele zabiegów fabularnych oraz realizacyjnych jest tu 
niemal bliźniaczych. Jednak opowieść o Holmes przy-
padła mi do gustu znacznie bardziej niż ta o Adamie 
Neumannie. Dlaczego?

Chodzi przede wszystkim o samo poprowadzenie 
fabuły, ale również o fakt, że bardziej byłem w stanie 
polubić bohaterkę graną przez Seyfried – no dobrze, 
na pewno nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że nie lubię 

gry Jareda Leto i to nie tylko we wspomnianym serialu. 
Holmes, pomimo tego, że swoimi poczynaniami zagra-
żała ludzkiemu życiu, przedstawiona jest jako osoba 
ambitna, która naprawdę chcę zmienić świat, by stał 
się lepszy. Całość zostaje zaprzepaszczona w zasadzie 
przez jeden błąd, który, jak kula śniegowa, ciągnie za 
sobą następne.

Nie mnie oceniać, czy sama Elizabeth Holmes jest 
postacią negatywną. Wierzę, że przynajmniej u podstaw 
działań kierowały nią szlachetne intencje, ale w pew-
nym momencie coś musiało pójść nie tak. Jeśli jednak 
przed premierą serialu chcielibyście lepiej poznać tę 
historię, to mam dla Was jeszcze dwie pozycje: film 
dokumentalny „Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kro-
pli krwi” dostępny na HBO Max oraz wspomniany pod-
cast, na którego bazie powstał „The Dropout”.
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Nie będę ukrywał, że już od dłuższego czasu oglądam zdecydowanie 
więcej seriali niż filmów. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy taki 
układ mi w pełni odpowiada, ale na szczęście dostępnych jest wiele 
dobrych produkcji serialowych, których poziom zaspokaja mój głód 
na jakościowe treści. Niezmiennie króluje tu platforma HBO Max.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Tokyo Vice  |  Jan Urbanowicz

Tokyo Vice
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Od momentu wejścia na polski rynek wła-
śnie tego serwisu stał się on moim ulubio-
nym. Oczywiście produkcje od HBO zawsze 
ceniłem sobie najwyżej, jednak poprzednia 
platforma (HBO Go) była dość archaiczna. 
Teraz treści mają lepszą jakość, mamy 
dostęp do większej ich ilości, dostaliśmy 
o wiele lepiej zaprojektowaną aplikację. 
Są między innymi filmy od Warner Bros. 
w ciągu kilku tygodni od premiery kinowej.

W zasadzie większość pozycji, po jakie się-
gam na HBO, okazuje się dla mnie strzałem 
w dziesiątkę. Oczywiście, nie wszystko jest 
tzw. 11/10, ale – co najważniejsze – po sean-
sie nie czuję zmarnowanego czasu. Tak samo 
było w przypadku „Tokyo Vice”, na którego 
odcinki czekałem tydzień po tygodniu i… 
teraz czekam na kontynuację, bo ponownie 
mój gust został w pełni zaspokojony.

„Tokyo Vice” powstało na motywach 
pamiętnika Jake’a Adelsteina pod tym 
samym tytułem. Adelstein, jako młody chło-
pak z amerykańskiej prowincji, po studiach 
wyjechał w latach 90. do Japonii, by podjąć 
się pracy w miejscowej gazecie. Nie byle 
jakiej, bo w największym japońskim dzien-
niku, w którym nie pracował nigdy nikt, 
kto nie był Japończykiem. Udaje mu się to, 
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a szukając swoich pierwszych większych tematów, rozpoczyna kontakty 
z policją oraz światem Yakuzy.

W rolę Adelsteina wciela się w „Tokyo Vice” Ansel Elgort, a partneruje 
mu między innymi Ken Watanabe, który gra tu jednego z policjantów 
współpracujących z dziennikarzem. Warto wspomnieć, że Elgort przez 
sporą część czasu ekranowego mówi po japońsku. Nie wiem, czy język 
znał wcześniej, czy uczył się go dopiero do tej roli, ale przyznaję, że 
jestem pod wrażeniem efektu.

To, co zachwyca podczas seansu wszystkich odcinków, to niesamowicie 
oddany klimat Japonii późnych lat 90. ubiegłego stulecia. Pamiętam, że 
w tamtych czasach Kraj Kwitnącej Wiśni wydawał się nam wszystkim 
dość nieosiągalnym miejscem. Tak właśnie czułem się, oglądając „Tokyo 
Vice” – przeniosłem się ponad 20 lat wstecz i miałem przed oczami 
zupełnie inną Japonię niż współczesna.
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Jest to też historia o japońskiej mafii, więc nie brakuje tematów zwią-
zanych ze zorganizowaną przestępczością. Nie napiszę, że czeka nas tu 
ogrom scen akcji, bo wiele ich nie ma, ale zdecydowanie nie będziecie 
się tutaj nudzić. Całość trzyma w napięciu i choć odcinki nie należą do 
najkrótszych (podchodzą długością pod 60 minut), to mijają naprawdę 
szybko i chce się oglądać ich więcej.

Cieszy mnie fakt, że HBO wciąż produkuje naprawdę jakościowe seriale. 
Oglądam ich ramówkę już od ponad ćwierć wieku i nieustanie zachwy-
cają mnie nowe tytułu. „Tokyo Vice” zdecydowanie się do tego grona 
zalicza i teraz nie mogę się doczekać kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że 
trafi na nasze ekrany dość szybko.
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Premiery streamingowe 
czerwiec 2022JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe czerwiec 2022  |  Jan Urbanowicz

For All Mankind – Sezon 3 
Kolejny sezon jednego z czołowych seriali AppleTV+, 
opowiadający o alternatywnej rzeczywistości, w której 
wyścig o podbój kosmosu nigdy się nie zakończył. Po 
dwóch seriach „walki” o Księżyc tym razem będziemy 
śledzić losy bohaterów w podboju Marsa. Choć 
pierwszy sezon nie był dla mnie tak rewelacyjny, jak się 
spodziewałem, to w drugim się zakochałem. Czekam 
z niecierpliwością.

Premiera: 10.06          

Rzut życia
Pechowy koszykarski łowca talentów (Adam Sandler) 
odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością 
i postanawia zabrać go do USA bez zgody drużyny. 
Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią 
wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, 
że zasługują na miejsce w NBA.

Premiera: 08.06      
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Taniec młodości 
22-letni Andrew, który właśnie skończył studia 
i utknął w domu w New Jersey bez konkretnych 
planów, zaczyna pracować jako prowadzący 
imprezy bar micwa i nawiązuje wyjątkową 
przyjaźń z młodą mamą i jej nastoletnią córką. 
„Cha Cha Real Smooth” to zdobywca nagrody 
publiczności na tegorocznym Sundance Film 
Festival, z Dakotą Johnson z jednej z głównych ról. 
Przyjemne kino, idealne na sobotni wieczór. Tylko 
to polskie tłumaczenie… 

Premiera: 17.06     

Pajęcza głowa
W ultranowoczesnym zakładzie karnym bez 
krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym 
przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego 
(Chris Hemsworth), osadzeni mogą skrócić 
wyrok, decydując się na wszczepienie modułu 
dawkującego psychodeliki. W „Pajęczej głowie” 
więźniowie-ochotnicy mogą stać się kimś 
innym. Film wyreżyserował Joseph Kosinski 
(„Tron: Dziedzictwo”, „Top Gun: Maverick”).

Premiera: 17.06      
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Czy macie czasem wrażenie, że w muzyce znaleźliście już wszystko, co 
Was interesowało i zaczynacie się kręcić w koło? Ja mam je dość regularnie 
i czasem sprawia to, że naprawdę jest mi smutno. Może przesadzam, ale 
wiecie, o co mi chodzi – muzyka to moja największa pasja, to coś, co 
towarzyszy mi praktycznie przez całe życie i ta myśl, która brzmi: „Już nic 
nowego nie odkryjesz” jest absolutnie nieznośna i czasem nie pozwala się po 
prostu cieszyć tym, co w głębi duszy tak bardzo kocham.

Odkrywanie nie ma końca  |  Maciej Szamowski

Odkrywanie  
nie ma końca
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Na szczęście co jakiś czas przychodzi ten moment, gdy odkryję coś nowego 
– no właśnie, ale czy jest to muzyka nowa, czy jest to po prostu coś, co mnie 
ominęło? Ostatnio zdecydowanie częściej jest to coś, co mnie ominęło. To 
o tyle niesamowite, że przecież mam od dłuższego czasu w głowie zakodo-
wane, że znam tyle muzyki i słyszałem już wszystko. Wtem wchodzi cały na 
biało jakiś znajomy lub bliska mi osoba i uświadamia mi, że nie słyszałem 
jeszcze tego czy tego i może warto byłoby spróbować i posłuchać.

Tak trafiłem na Tool, A Perfect Circle. Nie zrozumcie 
mnie źle – zespoły znałem, ale nigdy ich nie słuchałem 
i właśnie mam wrażenie, że właśnie przyszedł w moim 
życiu na nie moment. Cieszę się jak dzieciak, gdy słucham 
płyt „10,000 Days” czy „Mer De Noms” zespołów, które 
w przeszłości omijałem naprawdę szerokim łukiem. To, 
w jaki sposób ta muzyka mi siadła, tak mnie zaskoczyło, 
że zacząłem się zastanawiać, jakim cudem przeszedłem 
obojętnie obok niej wszystkiego? 

Szczerze mówiąc, nie mam na to pytanie prostej odpo-
wiedzi. Z jednej strony myślę sobie: to nie był ten czas, 
nie byłem aż tak otwarty, jak myślałem, wlazłem do innej 
bańki i to pominąłem. Z drugiej strony myślę, że jest to 

o tyle piękne, że będąc już dorosły i czując ciężar tej dorosłości coraz bar-
dziej, ciągle jest szansa na to, żeby dotknąć czegoś nowego, dobrego i po pro-
stu przeżyć ten zachwyt po raz pierwszy. 

Uświadomiło mi to też, że dobrej muzyki są całe tony i jedynym problemem 
jest jej odkrycie, dotarcie do niej – zwłaszcza w dobie algorytmów i wszelkiej 
maści streamingów. Po prostu musimy znaleźć moment czy mieć szczęście 
i znów możemy poczuć się jak 15-latek, który zatapia się w dźwiękach swo-
jego nowego ulubionego zespołu czy wykonawcy. Naprawdę jest to możliwe.

Mam nadzieję, że dobrze odebraliście ten tekst, ponieważ miał być on 
pozytywny. W końcu myśl, jaka mi przyświecała przy jego pisaniu, to: „Hej, 
przecież wszyscy możemy się czuć młodzi, wystarczy tylko otwarta głowa, 
serce i wszystko jest możliwe” – tego Wam życzę – wiecznie młodego 
serca i głowy!

„Hej, przecież wszyscy 

możemy się czuć młodzi, 

wystarczy tylko otwarta 

głowa, serce i wszystko 

jest możliwe”
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Zupa krem z zielonych 
szparagów z jabłkiem MAŁGORZATA ŁADA

Zupa krem z zielonych szparagów z jabłkiem   |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 1 pęczek zielonych 

szparagów
• 2–3 ziemniaki
• 1 l bulionu 

warzywnego lub 
lekkiego bulionu 
drobiowego

• 1 nieduża cebula 
• 1 ząbek czosnku 
• 2 łyżki masła 

klarowanego
• 1 nieduże jabłko
• sól, pieprz 

i odrobina gałki 
muszkatołowej 

• 2–3 łyżki śmietany

Szparagi myjemy i odłamujemy twarde końcówki. Ziemniaki 
obieramy i kroimy w niedużą kostkę.

Cebulę i czosnek obieramy i drobno kroimy. Łodygi szparagów 
kroimy w kawałki, główki szparagów zostawiamy w całości.

W garnku rozpuszczamy łyżkę masła i przesmażamy posie-
kaną cebulę, dodajemy posiekany czosnek i jeszcze chwilę 
smażymy. Do garnka dodajemy pokrojone ziemniaki i prze-
smażamy ok. 2–3 min, dodajemy pokrojone łodygi szparagów 
i smażymy jeszcze przez 2 min. Warzywa zalewamy gorącym 
bulionem i gotujemy do miękkości. Gdy się gotują, przygoto-
wujemy główki szparagów.

Układamy je w płaskim rondlu, zalewamy wrzącą wodą i gotu-
jemy 0,5–1 min, ale nie dłużej, wyławiamy, dokładnie odsą-
czamy i lekko podsmażamy na maśle. Ugotowane warzywa 
miksujemy na gładki krem, dodajemy śmietanę i przyprawiamy 
do smaku. Jabłko myjemy i kroimy na malutkie cząsteczki. 

Gotową zupę rozlewamy do talerzy i dekorujemy główkami 
szparagów i pokrojonym jabłkiem.

S M A C Z N E G O
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