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Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Px8

Devialet Mania to pierwszy w historii francuskiej marki przenośny głośnik inteligentny. 
Wyposażony w szereg najnowocześniejszych technologii oferuje 360-stopniową scenę 

dźwiękową, wypełniając pomieszczenie angażującym, spektakularnym brzmieniem.
Włącz swoją ulubioną muzykę i poczuj, jak odciska ona emocjonalne piętno na Tobie i innych.

POTĘŻNY DŹWIĘK ZAWSZE PRZY TOBIE 

Salony firmowe DEVIALET
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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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Przed Wami 145. wydanie iMagazine i pierwsze 
na 2023 rok. Ależ ten czas leci. Ledwo przekazali-
śmy Wam wydanie świąteczne, ogromne – mam 
wrażenie, że to było wczoraj – a już mamy numer 
noworoczny.

Nowy rok zaczynamy z przytupem – kto to 
powiedział, że w styczniu nie można jeździć 
kabrioletem 911? Fakt, czasem może być trochę 
za zimno, a wtedy polecamy najnowszą limuzynę 
BMW i7. A jak droga będzie nieprzejezdna, to 
sugerujemy najnowszego Hyundaia Santa Fe. Czy 
wiecie, ile kosztuje eksploatacja samochodu na 
prąd? O tym też piszemy.

W numerze cudowne, najnowsze, bondowskie 
słuchawki Bowers & Wilkins Px8 i, do wyboru, 
dwa komplety stojących kolumn głośnikowych. 
Piszemy też o nowościach m.in. od Logitech, 
Xiaomi i Garmina. Oczywiście to nie wszystko…

Wszystkiego najlepszego na nowy rok!

Zapraszam do numeru!   Dominik Łada
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bezprzewodowe słuchawki nauszne
z hybrydową aktywną redukcją szumów ANC

Ta para słuchawek nausznych, to idealne połączenie wszechstronności i wydajności — bezprzewodowo lub 
przewodowo, na zewnątrz lub w pomieszczeniach. Wyposażone w mikrofon z redukcją szumów, który poradzi 
sobie z każdą improwizacją. Co więcej, ich długi czas pracy na baterii do 27 godzin, nawet z włączonym ANC, 
oznacza również, że możesz pracować przez cały dzień bez rozpraszania się.

Usuń do 95% hałasu z otoczenia! Korzystanie z czterech mikrofonów przeznaczonych do Hybrydowej Active 
Noise Cancellation (ANC) — łączącego systemy ANC ze sprzężeniem przednim
i zwrotnym w celu usunięcia szerszego spektrum szumów — zagłuszy wszystkie 
rozpraszające dźwięki i utworzy osobistą strefę komfortu.

dostępne w sklepach:

aktywna redukcja
szumów

Bluetooth 5.0 do 27 godzin
pracy na baterii

Dzięki Creative Zen Hybrid
zawsze znajdziesz swój zen

https://www.komputronik.pl/product/774155/creative-zen-hybrid.html?gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lvGmpcAXh2utms0jLznB4oo1WGh58eW2GpNYedsL0yDRL5WXHEbjGBoC2lgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


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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Aktualizacja macOS 
Ventura do wersji 13.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do wersji 16.2

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 16.2

Czytaj dalej....

Aktualności

Aktualności
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Aktualizacja firmware 
AirTagów do 2.0.36

Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do wersji 9.2

Czytaj dalej....

Apple wycofa aplikację Dark Sky

Czytaj dalej....
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Apple ogłosiło zmiany 
w App Store

Czytaj dalej....

Apple udostępnia program 
Self Service Repair w Polsce!

Czytaj dalej....

Co nowego w AirTagach?

Czytaj dalej....
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Apple Music Sing – zaśpiewaj 
to sam!

Czytaj dalej....

Zmiany w Find My

Czytaj dalej....

Zrozumieć Twittera – dziś 
to trudne, ale ten tekst to 
ułatwia

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 16
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Apple zmaga się z kolejną 
usterką iPhone’ów 14

Czytaj dalej....

DaVinci Resolve już 
dostępny na iPadOS

Czytaj dalej....

Self Service Repair 
rozszerzone o naprawy 
kolejnych maszyn

Czytaj dalej....
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Najwyższy aktualnie model serii JBL Bar, czyli JBL Bar 1000, to zupełnie 
wyjątkowe rozwiązanie i świetny pomysł na prezent!

JBL Bar 1000 to panoramiczny dźwięk przestrzenny 3D bez ograniczeń! 
Filmy, muzyka i gry z dźwiękiem, które stawiają w samym środku akcji, 
dzięki 880 W całkowitej mocy wyjściowej systemu i grzmiącemu basowi 
z 10-calowego subwoofera. JBL Bar 1000 jest wyposażony w technologię 
MultiBeam™ i cztery przetworniki skierowane w górę - dwa w sound-
barze i dwa w odłączanych, zasilanych akumulatorowo głośnikach sur-
round – dzięki czemu otacza słuchacza sferą dźwięku przestrzennego 
Dolby Atmos® i DTS:X 3D z szeroką, przestrzenną sceną dźwiękową 
bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli. Dzięki technologii 
PureVoice, która sprawia, że dialog jest wyraźny nawet wtedy, gdy inne 
dźwięki są najgłośniejsze. A w czasie odtwarzania muzyki można poczuć 
się tak, jakby zespół grający był tuż obok. Ulubioną listę odtwarzania 
można przesyłać przez AirPlay, Alexa MRM i Chromecast built-in™. W ten 
sposób można doświadczać wspaniałych wrażeń koncertowych, nie 

JBL Bar 1000

AKTUALNOŚCI 18



wychodząc z salonu. Dźwięk przestrzenny True Dolby Atmos®, DTS:X 
i MultiBeam™ pozwala zanurzyć się w kinowej jakości dźwięku 3D. Dzięki 
dwóm przetwornikom w głośniku centralnym i dwóm w odłączanych 
głośnikach, JBL Bar 1000 zapewnia prawdziwy dźwięk przestrzenny 
Dolby Atmos® i DTS:X oraz MultiBeam™. Dodatkowo odłączane głośniki 
surround dają radość z prawdziwego brzmienia przestrzennego bez 
kłopotliwych przewodów i połączeń zasilania. Wystarczy umieścić za 
widzami dwa odłączane, zasilane akumulatorowo głośniki surround, aby 
dać się porwać niesamowitemu dźwiękowi.

Wbudowana łączność Wi-Fi z AirPlay, Alexa Multi-Room Music i Chrome-
cast™ to odkrywanie nowych brzmień, dzięki dostępowi do ponad 300 
internetowych serwisów muzycznych. To słuchanie ulubionych treści 
audio, internetowych stacji radiowych i podcastów w zachwycającej jako-
ści. Połączenie Wi-Fi umożliwia także automatyczne aktualizacje oprogra-
mowania, dzięki czemu zawsze można korzystać z najnowszych funkcji.

AKTUALNOŚCI 19



Dzięki całkowitej mocy systemu 880 
W JBL Bar 1000 przekształca filmy, 
muzykę i gry w niezwykłe doznania dźwię-
kowe, wciągając widza w sam środek akcji. 
Bezprzewodowy 10” subwoofer porywa 
precyzyjnym basem dodając emocji do 
filmów akcji i wzruszeń do muzyki.

Technologia PureVoice wykorzystuje uni-
kalny algorytm do optymalizacji czystości 
głosu, dzięki czemu żadne słowo dialogu 
nie ma prawa umknąć, nawet gdy efekty 
przestrzenne osiągają swoje maksimum. 
HDMI eARC z funkcją 4K Dolby Vision 
Passthrough cieszą nieskompresowanym 
dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos 
za pośrednictwem jednego kabla HDMI, 
a trzy złącza wejściowe HDMI zapewniają 
również jakość wideo 4K ze zgodnego 
odtwarzacza wideo lub konsoli do gier.

AKTUALNOŚCI 20



Aplikacja JBL One pozwala dostosować 
korektor i sterować wszystkimi zgodnymi 
głośnikami z jednego wygodnego miejsca. 
Pozwala też łatwo skonfigurować sound-
bar, spersonalizować ustawienia i przeglą-
dać zintegrowane usługi muzyczne w celu 
znalezienia nowego ulubionego utworu.

Każdy pokój jest inny, dlatego tak 
istotna jest kalibracja dźwięku. Ta funk-
cja gwarantuje, że JBL Bar 1000 zapewni 
najlepsze efekty przestrzenne 3D w każ-
dym wnętrzu i układzie pomieszczenia. 
Soundbar współpracuje z głośnikami 
wyposażonymi w asystenta głosowego. 
Wystarczy połączyć go z urządzeniem 
obsługującym asystenta głosowego, aby 
natychmiast poprosić Alexę, Asystenta 
Google lub Siri o przesłanie strumienia 
ulubionej muzyki do głośnika soundbar.

AKTUALNOŚCI 21



Francuski sąd nakłada 
grzywnę na Apple

Czytaj dalej....

Emergency SOS już 
uratowało ludzkie życie

Czytaj dalej....

„Rapid Security Response” 
dostępne na macOS Ventura

Czytaj dalej....
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UE oficjalnie: wszystkie 
nowe iPhone’y będą 
musiały posiadać USB-C 
od grudnia 2024 r.

Czytaj dalej....

watchOS 9.2 ponownie 
wydłuża czas pracy na 
baterii dla Apple Watch Ultra

Czytaj dalej....

Tim Cook potwierdza: Apple 
przeniesie część produkcji 
do Arizony

Czytaj dalej....
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Apple wycofuje nową 
architekturę HomeKit po 
skargach klientów

Czytaj dalej....

YouTube 2022 
– co Polki i Polacy oglądali 
najchętniej?

Czytaj dalej....

Meta (Facebook) zapłaci 
725 milionów dolarów za 
Cambridge Analytica

Czytaj dalej....
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Aplikacja Apple TV trafi na 
Androida?

Czytaj dalej....

iPhone 11 
najpopularniejszym 
smartfonem

Czytaj dalej....

Produkcja paneli 
OLED dla iPadów Pro 
priorytetem Samsunga

Czytaj dalej....
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Mastodon – jak używać 
konkurenta Twittera? 
Powstał użyteczny poradnik 
po polsku

Czytaj dalej....

Kuo: iPhone SE 4 gen. 
anulowany?

Czytaj dalej....

Apple Watch i przygody 
w podróży

Czytaj dalej....
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Epic Games zapłaci ponad 
pół miliarda dolarów za 
naruszenie prywatności 
dzieci i niechciane opłaty 
w grze Fortnite

Czytaj dalej....

Apple przygotowuje 
nowe serie monitorów 
zewnętrznych

Czytaj dalej....

Nowy większy MacBook Air, 
iPad Pro z OLED i monitory 
od Apple

Czytaj dalej....
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Avatar: Istota Wody – seanse 
w 2D, 3D, IMAX, HFR, Dolby 
Atmos – jaką wersję wybrać?

Czytaj dalej....

OPPO Find N2 
– teoretycznie to obecnie 
najlżejszy poziomo 
składany smartfon

Czytaj dalej....

Nie tylko Elon Musk 
i Starlink – Ukrainie 
pomaga też Amazon

Czytaj dalej....
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Twitter rozważa 
wymuszenie podawania 
swojej lokalizacji, którą 
będzie sprzedawać innym 

Czytaj dalej....

Zakaz TikToka w USA – czy 
TikTok to „cyfrowy crack”?

Czytaj dalej....

Tesla z prezentem dla 
posiadaczy aut – Apple 
Music na pokładzie

Czytaj dalej....
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Creative Technology wypuszcza na rynek kompaktową wersję Creative 
Sound Blaster KATANA V2X. Nowy zestaw oferuje wszystkie najlepsze 
funkcje swoich poprzedników, ale z bardziej kompaktowym subwooferem, 
który jest o 40% mniejszy niż w modelu Katana V2. Dla tych, którzy szu-
kają mniejszego subwoofera, Sound Blaster Katana V2X to idealny wybór. 
W urządzeniu znajduje się, wielokrotnie nagradzany, wielordzeniowy prze-
twornik DSP, opatentowany potrójny wzmacniacz, technologia super X-FI, 
tryb SXFI Battle mode, dwa mikrofony jednokierunkowe typu MEMS i wiele 
innych technologicznych ciekawostek.

W Sound Blaster Katana V2X przetwarzaniem dźwięku zajmują się dwa 
procesory dźwięku Sound Blaster z technologią Acoustic Engine i Super 
X-Fi UltraDSP z technologią SXFI. Za reprodukcję dźwięku odpowiadają 
wbudowane podwójne głośniki wysokotonowe z kopułką tekstylną o prze-
kątnej 0,75 cala, podwójne głośniki średniotonowe 2,5 cala skierowane 

Creative Sound Blaster KATANA V2X 
Soundbar z technologią Super X-FI 
w wersji kompaktowej 
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w górę i subwoofer 5,25 cala o dużym skoku membrany. Na przednim 
panelu listwy producent umieścił 4-polowe złącze słuchawkowe obsługu-
jące wirtualny dźwięk przestrzenny dla słuchawek i komunikacji. Głośniki 
jako nieliczne na rynku mogą pochwalić się wbudowanym mikrofonem, 
który można wykorzystać do komunikacji głosowej bez potrzeby podłą-
czania dodatkowego mikrofonu zewnętrznego. W zestawie znajduje się 
pilot zdalnego sterowania, który posiada w pełni programowalne przyciski, 
pod którymi możemy ustawić np. profile dźwiękowe lub oświetlenie RGB. 
Na tylnym Panelu listwy dźwiękowej znajdziemy mnogość opcji połączeń, 
które można wykorzystać do połączenia z takimi urządzeniami jak: PC, 
Mac, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch i z urządze-
niami przenośnymi. 

Na stronie producenta znajdziemy oprogramowanie na urządzenia z sys-
temem Windows, macOS oraz Android i iOS. W aplikacji Creative możemy 
regulować ustawieniami „Sound Blaster Acoustic Engine”, Sound Blaster 
Surround, Dolby Audio, Dolby Digital Decoding, Crystal Voice, Crystalizer, 
Smart Volume Dialog+ i innymi autorskimi rozwiązaniami producenta. 
Gracze mogą skorzystać z takich funkcji jak popularny tryb zwiadowcy 
„Scout mode”, który ma za zadanie wyostrzać i podbijać najważniejsze 
dźwięki takiego typu jak kroki przeciwnika, przeładowania broni itp. Dzięki 
tej funkcji usłyszymy dźwięk szybciej i na większą odległość. Tryb Scoud 
Mode jest dostępny zarówno w trybie głośnikowym, jak i słuchawkowym. 

AKTUALNOŚCI 31



Drugi procesor DSP SXFI wspomaga sprzętowo, autorską technologię prze-
twarzania dźwięku „holograficznego” Super X-FI i nie dawno opracowaną, 
na potrzeby gier FPS, technologię pozycjonowania dźwięku SXFI „Battle 
Mode”. Używając tej funkcji jesteśmy w stanie dokładnie i precyzyjnie 
usłyszeć w jakim miejscu znajduje się inny gracz. Technologia Super X-Fi 
personalizuje dźwięk w słuchawkach na podstawie tego, jak rzeczywiście 
słyszysz dźwięk, zapewniając najbardziej zoptymalizowane i realistyczne 
wrażenia odsłuchowe. Zadaniem wspomnianej technologii jest odzwier-
ciedlenie dźwięku na słuchawkach takiego jak np. w systemach kina 
domowego. Konfiguracja odbywa się przy pomocy dedykowanego opro-
gramowania dla rozwiązań Super X-FI. 

Ceny i dostępność
Creative Sound Blaster KATANA V2X będzie można zakupić w cenie 1449 zł.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę.
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Kolejne benchmarki Apple 
M2 Max?

Czytaj dalej....

iCloud będzie szyfrowany 
end-to-end, a Apple nie 
wdroży jednak systemu 
CSAM

Czytaj dalej....

Apple pozwane za prześladowanie 
z użyciem AirTag

Czytaj dalej....
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mObywatel wreszcie jak 
dowód osobisty – jest nowa 
ustawa

Czytaj dalej....

Uber i Uber Eats wkrótce 
z obsługą Live Activities

Czytaj dalej....

iPad mini 3 gen. 
urządzeniem „vintage”

Czytaj dalej....
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Mniej niż 100 000 USD 
za Apple Car

Czytaj dalej....

Elon dziękuje Timowi 
Cookowi za wycieczkę po 
Apple Park

Czytaj dalej....

Kolejne odejścia 
wiceprezesów z Apple

Czytaj dalej....
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Headset AR/VR: opóźnienia 
Apple i nowa nazwa systemu 
operacyjnego

Czytaj dalej....

iFixit rozebrało nowego 
iPada 10 gen.

Czytaj dalej....

iMac z 2013 i 2014 roku 
oraz Apple Watch Series 2 
oznaczone jako produkty 
Vintage

Czytaj dalej....
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W tegoroczne mikołajkowe popołudnie udałem się na Lotnisko 
Chopina w Warszawie, by po raz kolejny wyruszyć w podróż na 
pokładzie LOT. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
portem docelowym była… także Warszawa, a sam lot – unikatową 
okazją do pożegnania wycofywanych z floty narodowego przewoźnika 
samolotów Bombardier Q400.

Pożegnanie Dasha

Podróże

TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski

Pożegnanie Dasha  |  Tomasz Szykulski
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Popularny wśród miłośników lotnictwa „dash”, a właściwie De Havilland 
Canada Dash 8 Q-400, bo tak brzmi oryginalna nazwa tego modelu, to 
samolot o napędzie turbośmigłowym, który stworzono do obsługiwania 
tras krótkiego zasięgu. Oprócz braku popularniejszych wśród maszyn 
pasażerskich silników odrzutowych „dasha” cechuje także nietypowe, 
wysuwane spod umieszczonych wysoko skrzydeł podwozie, a także cha-
rakterystyczny, przypominający ołówek kształt kadłuba. Dash niemal 
nikogo nie pozostawiał obojętnym – z jednej strony kochany przez fanów 
lotnictwa właśnie za swój unikatowy charakter, z drugiej – nienawidzony 
przez wielu „zwykłych” pasażerów ze względu na ciasną kabinę, głośne, 
burczące silniki oraz brak możliwości podłączenia do rękawa w większości 
portów lotniczych. Sam zaliczam się do tej pierwszej grupy – na krótkich 
trasach lot turbośmigłowym samolotem traktuję zawsze jako ciekawe 
urozmaicenie nawet kosztem niższego komfortu podróży.
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Oficjalnie we flocie LOT Q400 pojawiły 
się w 2015 roku, gdy po kilku latach 
pracy zostały one przejęte od nieistnie-
jącej już siostrzanej linii EuroLOT. Przez 
ponad 7 lat obsługiwały one liczne rejsy 
krajowe oraz krótkie trasy międzynaro-
dowe, w obu przypadkach zapewniając 
niedoścignioną ekonomikę dla opera-
tora. Według informacji podanych przez 
kapitana pożegnalnego rejsu w tym 
czasie kilkanaście egzemplarzy Dasha 
wykonało przeszło 168 tysięcy rejsów na 
72 trasach, spędzając ponad 138 tysięcy 
godzin w powietrzu i przewożąc miliony 
pasażerów. Po ostatecznym wycofaniu 
ostatnich sztuk Q400 (ma to nastąpić na 
przełomie roku) ich obowiązki w całości 
przejmą odrzutowe (i bardzo wygodne) 
Embraery, co pozwoli na nieco większą 
unifikację floty polskiego przewoźnika.
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Jako że Dash odegrał niewątpliwie istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu 
LOT, przewoźnik postanowił zapewnić mu godne pożegnanie, organizu-
jąc unikalny rejs z Warszawy do Warszawy. Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc zakup biletu był nie lada wyzwaniem, jednak zdecydowanie była to 
okazja, której nie mogłem przegapić. Przed i w trakcie rejsu pasażerowie 
(z których mniej więcej połowę stanowili pracownicy LOT, a drugą połowę 
zapaleni fani lotnictwa) mogli skorzystać z licznych atrakcji, w tym wyko-
nania zdjęć z samolotem na płycie lotniska, a także zabrać na pamiątkę 
karty bezpieczeństwa czy specjalnie zaprojektowane nakładki na zagłówki 
siedzeń. Wisienkę na torcie stanowił fakt, iż załoga podczas podróży nad 
Polską „narysowała” na niebie logo LOT-u, co można było obejrzeć np. 
w aplikacji FlightRadar.

Chociaż osobiście będzie mi brakowało Dasha na polskim niebie, to 
pewnym pocieszeniem jest fakt, że model ten nadal ma się dobrze i jesz-
cze przez wiele lat będzie obsługiwał rejsy w innych częściach świata 
– w szczególności na mniej popularnych trasach Skandynawii, Nowej 
Zelandii, USA czy Kanady.
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Ponad dwa lata temu pisałem na łamach iMagazine o zaufaniu jako 
narzędziu produktywności (wydanie wrześniowe 2020 – polecam 
przeczytać jeszcze raz). Jednak teraz, jeśli założymy, że pandemia 
minęła, warto temat odświeżyć, abyśmy wracali do pracy w biurach, 
online czy w systemie hybrydowym z większym zaufaniem do 
siebie! Bo jak inaczej możemy pracować w takich warunkach, jeśli 
nie zaufamy współpracownikom, że wykonują swoje zadania?

Kontrola jest dobra, ale 
zaufanie znacznie lepsze!MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Kontrola jest dobra, ale zaufanie znacznie lepsze!  |  Michał ŚliwińskiProductivity
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Kredyt zaufania na dzień dobry!
Rozpoczynając pracę w Nozbe, każdy dostaje od razu duży kredyt zaufa-
nia. Umawiamy się na 40 godzin wytężonej pracy w tygodniu i ufamy 
sobie, że tak właśnie będzie.

Okazuje się, że traktowanie pracownika nie jak złodzieja czy oszusta, ale 
jako partnera w pracy, któremu z definicji się ufa, jest bardzo motywujące.

Taka osoba nie chce stracić otrzymanego kredytu zaufania.

Na marginesie chcę zaznaczyć, że nie lubię mówić o koleżankach i kole-
gach z pracy „pracownicy”, bo to sugeruje, że oni pracują dla mnie albo 
dla Nozbe. Po niemiecku słowo „pracownik” to Mitarbeiter: mit, czyli 
„z” arbeiter – „pracownik”. W tłumaczeniu powinno to raczej brzmieć 
„współpracownik” – ktoś, kto pracuje z nami, a nie dla nas. I takie podej-
ście mi się podoba.

Widać cię, jeśli dowozisz robotę!
W Nozbe pracujemy w pełni zdalnie. Do realizowania celów używamy 
aplikacji Nozbe, w której widać wszystkie projekty firmowe i zadania do 
wykonania. Czasem korzystamy ze Slacka jako firmowego czatu.

W firmie bez biura widać, że ludzie pracują, wyłącznie jeśli coś się dzieje 
w projektach i zadaniach. Wiadomo, że jesteś w pracy, jeśli:
• odpisujesz w komentarzach do zadań,
• dajesz feedback w zadaniach współpracowników,
• tworzysz swoje zadania i pracujesz nad nim,
• delegujesz lub przyjmujesz zadania od innych,
• kończysz zadania i projekty.

W Nozbe pracujemy w pełni zdalnie. Do realizowania celów 

używamy aplikacji Nozbe, w której widać wszystkie projekty 

firmowe i zadania do wykonania. Czasem korzystamy ze Slacka 

jako firmowego czatu.
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Jednym słowem widać cię w pracy, jeśli faktycznie pracujesz. Nie śledzimy 
kliknięć myszą. Nie rozliczamy godzin przesiedzonych przed komputerem. 
Widzimy, że pracujesz, bo zadania i projekty są realizowane.

Jedno spotkanie w tygodniu. JEDNO.
Raz w tygodniu każdy dział w Nozbe ma swoje spotkanie. Jest zebranie 
marketingu, działu technicznego i działu wsparcia klienta. Dodatkowo 
liderzy każdego działu mają wspólne spotkanie dyrektorskie ze mną. Tym 
sposobem większość osób w Nozbe ma w tygodniu tylko jedno spotkanie, 
które trwa około godziny i tylko czasami przedłuża się o kilka minut.

Na zebraniach pijemy kawkę, rozmawiamy o tym, 
co u nas i jakie mamy samopoczucie. Bywa, że 
omawiamy jakieś tematy, jeśli potrzebujemy 
dodatkowej dyskusji, bo przecież wszystko i tak 
jest rozpisane w zadaniach i projektach. Tak 
naprawdę spotykamy się raz w tygodniu, aby 
symulować spotkanie przy kawie w biurze. Aby 
pamiętać, że jesteśmy jednym zespołem.

Oczywiście, poza tym jednym spotkaniem kilka 
razy w miesiącu mamy dodatkowe zebrania, ale 
jest ich bardzo mało. Zaplanowane jest spotkanie 
zespołu ds. designu, analizujące jakość wsparcia 
klienta, oraz czasami spotkania jeden na jeden, aby 
omówić i uszczegółowić to, co już jest przygoto-
wane w zadaniach.

Warunkiem tego, aby spotkanie się odbyło, jest dokładnie przygoto-
wana agenda oraz poszczególne jej punkty rozpisane w zadaniach. To nie 
wszystko: każdy temat musi być przeczytany przez wszystkich uczestni-
ków. Celem zebrania jest wyłącznie wyjaśnienie niuansów, a nie streszcza-
nie lub przedstawianie zagadnień.

Każdy współpracownik jest leaderem projektu!
Zaufanie to też przekazywanie odpowiedzialności nie tylko za zadania, ale 
i za całe projekty. Zaufanie i motywacja idą w parze ze sprawczością.

Warunkiem tego, aby 

spotkanie się odbyło, jest 

dokładnie przygotowana 

agenda oraz poszcze-

gólne jej punkty rozpi-

sane w zadaniach. To nie 

wszystko: każdy temat 

musi być przeczytany przez 

wszystkich uczestników.
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Dla przykładu każda osoba z zespołu wsparcia klienta oprócz odpowiadania 
na zapytania użytkowników ma projekt, za który jest odpowiedzialna, np.:
• Ola odpowiada za koordynację tłumaczeń Nozbe na wszystkie wersje 

językowe (a mamy ich sporo!);
• Dominika odpowiada za program ekspercki oraz program partnerski 

Nozbe – dzięki temu coraz więcej osób poleca naszą aplikację i przy oka-
zji dostaje dodatkowe miesiące gratis;

• Emilia odpowiada za strony internetowe Nozbe.

Jeśli piszę, że ktoś za coś odpowiada, to znaczy faktycznie, że jest szefem 
projektu. Ma pełną decyzyjność w tym obszarze, a pozostali podlegają mu 
w danym zakresie. Jeśli więc chciałbym coś umieścić na stronie Nozbe, 
muszę zrobić zadanie dla Emilii i w tym zadaniu przedstawić, dlaczego mi 
na tym zależy. Ale to ona decyduje, czy i kiedy to zadanie wykona. Ja po 
prostu daję feedback, jak każdy inny w zespole Nozbe.

Nowa funkcja Nozbe? Jest programista, który za 
nią odpowiada!
Podobnie pracujemy z nowymi funkcjami naszego produktu. Co 6 tygodni 
zaczynamy nowy cykl programistyczny, w którym budujemy lub rozbudo-
wujemy funkcje w Nozbe. Kiedy już wraz z dyrektorami zdecydujemy, które 
opcje wchodzą do kolejnego cyklu, szef produktu wraz z programistami 
wyznacza osoby odpowiedzialne za daną funkcję.

Obecnie kończymy funkcję, na której mi bardzo zależy. To możliwość stwo-
rzenia zadania dla dowolnej osoby na świecie – nawet jeżeli nie używa 
Nozbe. Dzięki tej opcji będziemy mogli współpracować przez zadanie 
w Nozbe z każdym, bez zmuszania go do zakładania konta. Osoba otrzy-
muje odnośnik do danego zadania i bez potrzeby rejestracji może w prosty 
sposób odpisać na komentarz, bezpiecznie dodać załączniki itd.

Pomimo iż to ja wpadłem na pomysł wprowadzenia tej funkcji, odpo-
wiada za nią Michu, jeden z programistów. To on decyduje, czy funkcja jest 
gotowa do testów, które poprawki trzeba nanieść teraz, a które później 
oraz czy ma czas na dodanie jakiejś dodatkowej opcji. Ja tylko daję feed-
back. Kamil, nasz tester, raportuje mu, jak funkcja działa, gdzie ewentual-
nie są jakieś błędy, ale to Michu priorytetyzuje wszystkie działania. To on 
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rządzi i decyduje. My ufamy, że weźmie pod uwagę wszystkie ewentualno-
ści i zagrożenia, a on ufa, że nie będziemy na nim wywierać presji.

Zaufanie wśród klientów? Nie tylko social media i blog!
Jak każda firma internetowa próbujemy budować zaufanie wśród klien-
tów przez regularne pisanie na blogu oraz w mediach społecznościo-
wych. To jasne, chociaż i tutaj jest jeszcze dużo pracy do zrobienia i wiele 
do nauki. Słuchając użytkowników, dowiadujemy się, czego potrzebują 
i jakich treści chcą więcej, a następnie dostosowujemy nasz przekaz do 
ich feedbacku, aby móc lepiej uczyć ich produktywności oraz aby oni 
uczyli się od siebie nawzajem.

Zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy wracamy do regularnego publiko-
wania podcastów. Prowadzimy podcast „Nie Ma Biura” (po polsku) oraz 
„No Office” (w jęz. angielskim), w których ukazujemy kulisy pracy zdalnej. 
Szczególnie teraz, już po pandemii, chcemy dzielić się najlepszymi radami 
dla firm, które do tej pory działały tylko stacjonarnie, a teraz zaczynają 
pracować hybrydowo.

Prowadzę również własny blog na stronie michael.team. Pokazuję, jak 
powstaje i funkcjonuje Nozbe z punktu widzenia właściciela. Widać tam, 
z jakimi problemami się zmagam oraz przede wszystkim, co mnie napę-
dza i motywuje.

Zaufanie przez regularne rozmowy z klientami? A jakże!
Znacie wielu szefów firm, którzy poświęcają co tydzień czas, aby rozmawiać 
z klientami? Jestem jednym z nich. Niemal codziennie mam zarezerwo-
wane 1–2 godziny na krótkie rozmowy z użytkownikami Nozbe.

Jeśli więc chciałbym coś umieścić na stronie Nozbe, muszę 

zrobić zadanie dla Emilii i w tym zadaniu przedstawić, dla-

czego mi na tym zależy. Ale to ona decyduje, czy i kiedy to 

zadanie wykona.
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Dzięki wideorozmowom przez Zoom mogę spotkać się z każdym na 
świecie! Tylko w zeszłym tygodniu rozmawiałem z klientami z różnych 
miejsc w USA i w Polsce. Takie spotkania dają wartość zarówno klien-
tom, jak i firmie. Oni poznają mnie osobiście i widzą zaangażowanie 
w produkt oraz czują się docenieni. Ja mogę dopytać ich o wiele rzeczy 
(np. skąd znają Nozbe, jak zaczęli swoją przygodę z zarządzaniem sobą 
w czasie i jak doszło do tego, że wdrażają Nozbe w zespole) i przy okazji 
podsunąć im pomysły i dobre praktyki, które zebrałem podczas wcze-
śniejszych rozmów.

Zaufanie to podstawa
Lubię pracować w atmosferze zaufania. Przyznaję uczciwie, że od czasu do 
czasu ktoś się zdenerwuje albo nadużyje zaufania. Życie jest skompliko-
wane i zdarzają się różne sytuacje i problemy, ale jeśli na start oferujemy 
kredyt zaufania, łatwiej sobie z tym wszystkim radzić.

Nawet kiedy zdarzają się niesnaski, to wiemy, że przecież ta druga osoba 
jest po naszej stronie. Czasami wchodzi w grę ego, strach lub stres, ale 
kiedy przypomnimy sobie, że przecież dążymy do tego samego celu – suk-
cesu Nozbe – zaufanie pomaga nam wrócić do skutecznej współpracy.

Przez te wszystkie lata nauczyłem się, że ludzie w gruncie rzeczy są po pro-
stu dobrzy i godni zaufania. Co więcej, uważam, że należy dorosłych trak-
tować jak dorosłych, a nie jak małe dzieci, którym się nakazuje, gani i darzy 
ograniczonym zaufaniem.

Słuchając użytkowników, dowiadujemy się, czego potrze-

bują i jakich treści chcą więcej, a następnie dostosowujemy 

nasz przekaz do ich feedbacku, aby móc lepiej uczyć ich 

produktywności oraz aby oni uczyli się od siebie nawzajem.
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A co z kontrolą? Tak, jest ona potrzebna i jest użytecznym narzędziem, ale 
tylko wtedy, gdy używamy jej do wzajemnego wsparcia i wspólnego pilno-
wania osiąganych celów, a nie podcinania sobie skrzydeł.

Kontrola to narzędzie, ale zaufanie to styl życia

Czy życie nie byłoby lepsze, gdybyśmy sobie wszyscy wzajemnie ufali? Czy 
nasze relacje nie byłyby zdrowsze, gdyby były oparte na zaufaniu, a nie na 
podejrzliwości?

Szczęśliwego nowego roku 2023!
Na początku tego roku życzę, aby udało ci się budować wszystkie relacje 
biznesowe i prywatne na bazie zaufania. Zaufaj sobie, zaufaj innym i zaufaj, 
że ten nowy rok będzie lepszy niż poprzedni!
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WANDRD The PRVKE Green V2
Ależ to niesamowity plecak. To, ile ma możliwości konfiguracji, spryt-
nych kieszeni, schowków, to jakiś kosmos. Pierwszy raz coś takiego 
znalazłem. Dostępne są cztery wersje różniące się wielkością – Lite, 
21 litrów, 31 litrów oraz 41 litrów. Oraz sześć wersji kolorystycznych. Kosz-
tuje niemało, ale akurat jest dobra promocja na kolor zielony – pozo-
stałe wersje kosztują 400–500 PLN drożej.

Cena: ok. 700 PLN (promocja na zielony kolor)
Do kupienia np. na Amazon.pl

Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle
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James Bond 007 Monopoly
Rok 2022 jest rokiem Jamesa Bonda. Obchodził on swoje 60. urodziny, 
o czym pisałem w poprzednim wydaniu iMagazine. I właśnie z tym jest 
związanych wiele różnych akcji i wydarzeń. Pojawiło się nawet specjalne 
wydanie kultowej, najpopularniejszej planszowej gry rodzinnej – Monopoly. 
Wersja sygnowana „007” zawiera unikatowe, metalowe pionki, a zamiast 
hoteli zbieramy wszystkie 25 filmów. Genialna pozycja dla każdego fana 
agenta Jej Królewskiej Mości… tzn. Jego Królewskiej Mości.

Cena: 295 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Tesla stworzyła AirPower
Apple oficjalnie poddało się w roku 2019, ale Tesla postanowiła pokazać, 
że jednak można. Wireless Charging Platform pozwala na jednoczesne 
ładowanie trzech urządzeń. Moc ładowania to 15 W. Wygląd inspiro-
wany jest stylistyką Cybertrucka. Zgodność ze standardem Qi, przewód 
USB-C w zestawie, magnesy dociągające urządzenia, gdy leżą na łado-
warce oraz zasilacz o mocy 65 W (także w kształcie bryły Cybertrucka).

Cena: 300 USD
Do kupienia na stronie Tesla.com
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Jaki rower 
wybrać, 
by bezpiecznie 
przewozić 
małe dziecko?

Jak przygotować
rower do
przewozu dzieci?

Jak jeździć 
z dzieckiem na
rowerze?

www.roweremzdzieckiem.pl

#bikewithkids
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Tak, tak, wiem, NFT, bitcoiny… Ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, 
że nie ma to jak inwestycja w kawał płótna. Niekoniecznie starego, młode 
też ujdzie. Albo w jakąś starą monetę. Czy nawet, od biedy, w odbitkę 
fotograficzną… Dzisiaj będzie o rosnącym rynku polskich aukcji sztuki, 
szczególnie młodej sztuki. Rynku aukcji sztuki, który, można to powiedzieć 
w zdecydowany sposób, przeniósł się do internetu. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Aukcje sztuki, młodej sztuki, w internecie   |  Ania Gabryś

Aukcje sztuki, młodej 
sztuki, w internecie

No więc niby wszystko można kupić w postaci NFT, ale jednak wielu 
inwestorów decyduje się na ostrożniejsze ruchy, czyli pozyskiwanie dóbr 
materialnych. Dokładniej takich, które możemy dotknąć, powiesić na 
ścianie, pochwalić się przed znajomymi na imieninach czy nawet pokazać 
na wystawie. Nabywanie dzieł na aukcjach sztuki, szczególnie, jak napisa-
łam, tej młodej sztuki, staje się coraz bardziej popularnym sposobem na 
przezwyciężenie inflacji. 

Zacznijmy od początku. Rynek aukcyjny w Polsce jest młodszą siostrą 
rynku aukcyjnego w Europie czy USA. Daleko naszym domom aukcyjnym 
do Sotheby’s czy Christie’s mniej więcej tak samo, jak daleko Marszał-

kowskiej do Champs Elysées, a jednak po jednej 
i drugiej ulicy przewalają się tłumy ludzi. Jeśli 
jednak porównamy sytuację aktualną z tą, której 
przyglądałam się niespełna 20 lat temu, gdy po raz 
pierwszy zainteresowałam się aukcjami dzieł sztuki, 
to można powiedzieć, że mamy niezwykłe bogac-
two na tym rynku. Wiele domów aukcyjnych, wśród 
nich stare, o renomie ugruntowanej w czasach PRL 
(np. Desa Unicum), obok nowe, powstające i stara-
jące się dorównać magnatom, zarówno działające 
fizycznie – z siedzibą, galerią, aukcjami „na żywo, 

Nabywanie dzieł na aukcjach 

sztuki, szczególnie, jak napi-

sałam, tej młodej sztuki, 

staje się coraz bardziej 

popularnym sposobem na 

przezwyciężenie inflacji.
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w miejscu”, jak i wyłącznie internetowo, specjalizujące się w danej dzie-
dzinie sztuki (np. młoda sztuka, fotografia) lub obejmujące pełnię tema-
tyki, od Matejki po studenta 3. roku którejś z akademii sztuk pięknych. 

Jak z grubsza wygląda ten rynek, ile aukcji odbywa się miesięcznie, jakiego 
typu są te aukcje, można się zorientować na przykład na portalu ArtInfo. 
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To jeden z najstarszych i zarazem najpełniejszych portali kumulujących 
informacje na temat rynku dzieł sztuki. Znaleźć tu można zestawienia 
(wyniki aukcji), zapowiedzi, ale także kupować dzieła sztuki wystawiane 
na aukcjach za pośrednictwem portalu. Albo samodzielnie licytować 
online, albo zlecić to Artinfo, także w zakresie tworzenia lub uzupeł-
niania kolekcji. Innego podobnego serwisu, jak mi się wydaje, nie ma 
w Polsce. Pozostałe to domy aukcyjne, które skupiają się na swojej dzia-
łalności, fizycznej lub online, i tylko jej owoce bądź plany prezentują 
na swoich stronach. Wyjątkiem jest może Artbidy, ale mam wrażenie, 
że ten portal ma jeszcze trochę pracy do wykonania, choćby optymali-
zacja strony www (która chodzi bardzo powoli, zniechęcając odbiorcę). 
Aczkolwiek oferta wygląda znacznie bardziej kompleksowo i ciekawie, 
włącznie z tokenizacją dzieł sztuki czy transportem. 

Wyobraź sobie więc, że jesteś początkującym kolekcjonerem-inwesto-
rem, masz trochę kasy, która w perspektywie inflacyjnej traci szybko 
na wartości, nie chcesz kopać bitcoinów, ale chcesz jakoś sensownie 
zainwestować, licząc na to, że zwrot z inwestycji jest gwarantowany. 
Udajesz się więc do Artinfo, gdzie zakładasz konto, wyszukujesz, co ci 
się podoba, dajesz zlecenie i… tyle. Artinfo kupuje za ciebie. 
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Jeśli masz potrzebę pobudzania adrenaliny, udajesz się do któregoś 
z portali organizujących aukcje, sprawdzasz, na których możesz licytować 
tradycyjnie (czyli idziesz do lokalu i słyszysz filmowe „po raz pierwszy, po 
raz drugi i po raz trzeci dla pana w kapeluszu” domknięte stuknięciem 
młotka) albo online. W tym drugim przypadku zakładasz konto, logujesz 
się i bach, wybierasz interesujący cię przedmiot. Trochę jak Allegro – te 
same działania, te same emocje. 

Nie do końca te same emocje, o ile decydujesz się inwestować nie 
w starą sztukę, ale w młodą. Oprócz dreszczyku emocji („czy wygram???”) 
pojawi się bowiem jeszcze element wzruszenia. Oto kupując dzieło sztuki 
artysty tzw. młodego, wspierasz tego artystę. Za twoje pieniądze kupi ów 
artysta kolejny pędzel, nowy tablet albo pojedzie na wakacje do Hono-
lulu. Albo wystarczy mu na kawę, po opłaceniu domu aukcyjnego, czyn-
szu, biletu miesięcznego na tramwaje… 

Oto kupując dzieło sztuki artysty tzw. młodego, wspierasz 

tego artystę. Za twoje pieniądze kupi ów artysta kolejny 

pędzel, nowy tablet albo pojedzie na wakacje do 

Honolulu. Albo wystarczy mu na kawę, po opłaceniu domu 

aukcyjnego, czynszu, biletu miesięcznego na tramwaje…
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W przeciwieństwie do aukcji innego typu – starej sztuki, rzemiosła arty-
stycznego itd. – na aukcjach młodej sztuki cena wywoławcza jest dla 
każdego artysty taka sama. W większości domów aukcyjnych to aktualnie 
1000 zł. Początkujący kolekcjoner-inwestor liczy więc na to, że za tysiaka 
kupi obraz, duży i kolorowy (najlepiej czerwony; studia naukowe dono-
szą, że obrazy z dużą ilością czerwieni osiągają wyższe ceny, nie podam 
źródła, bo nie pamiętam). A potem trafia na dzieło Wojciecha Brewki… 
Jego obrazy mają całkiem niezłe osiągi. Tu 13 000 zł, tam 20 000 zł, 
a ostatnio 35 000 zł. Takich artystów nie ma jednak zbyt wielu… 

Pewnym przewodnikiem po tym rynku jest Kompas Młodej Sztuki, czyli 
coroczny ranking polskich artystów do 35. roku życia. Do Kompasu jest 
się typowanym – artystów zgłaszają marszandzi sztuki współczesnej 
i publiczne galerii. Innymi słowy, nie jest to ranking najlepiej sprzeda-
jących się młodych artystów, ale faktycznie lista artystów liczących się 
w oczach galerystów. Już nieco inaczej wyglądają tu sytuacja i ceny (od 
razu zdradzę: Wojciecha Brewki tu nie znajdziemy; podoba się nabyw-
com, ale nie profesjonalistom, najwyraźniej). Na portalu Onebid na 
przykład można sprawdzić procentowe przebicie – na aukcji z listopada 
2022, przy wywoławczej cenie 800 zł, przebicie wyniosło 360%, osiąga-
jąc kwotę 2800 zł (z opłatą aukcyjną) dla artystki na 10. pozycji w tego-
rocznym Kompasie, Eweliny Kołakowskiej. Można się spodziewać, że ta 
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wartość dzieł tej artystki (ur. w 1993 r., czyli ciągle bardzo młoda!) będzie 
rosła. Ale jak dużo czasu to zajmie, trudno ocenić, z pewnością mówimy 
o latach. No i wcale nie ma pewności, że zyska takie przebicia, jak Woj-
ciech Brewka (proszę wybaczyć, że tak się go uczepiłam; dla mnie ten 
artysta jest fenomenem na polskim rynku aukcyjnym, niejedynym, ale 
wyjątkowo charakterystycznym). 

Mogłabym wchodzić w szczegóły, analizować poszczególne portale istnie-
jące na polskim rynku… Zresztą, przede wszystkim, mogłabym wyjść poza 
Polskę, bo licytować w internecie można z domu na aukcjach we Francji 
czy USA (o ile nie ma geoblokady; wtedy wynajmuje się lokalny portal i za 
jego pośrednictwem się licytuje). Mogłabym się czepiać tego czy owego, 
np. jak działa wyszukiwanie, czy łatwo od biogramu artysty przejść do 
zestawienia jego aukcji, czy da się posortować wyniki albo czy dany dom 
aukcyjny podpowiada – ostatnio kupiłeś/kupiłaś Matejkę, spodoba ci 
się ten obiekt na aukcji zegarków. Czy można dodawać obiekty z aukcji 
do ulubionych, nawet jeśli się ich nie wylicytowało? Czy można śledzić 
danego artystę? Na pewno można (po wykupieniu abonamentu w Artinfo) 
analizować zestawienia, wyniki minionych aukcji, obserwować trendy 
i planować zakupy. Można ściągnąć świetną aplikację na iOS lub Androida. 
Można też wynająć doradcę – historyka sztuki z wiedzą biznesową, który 
sprawdzi twoje upodobania i podpowie, co kupić, gdzie kupić, a następnie 
jak przechowywać, konserwować, a nawet jak ubezpieczyć nabyty obiekt. 

Jedno jest pewne: patrząc na zwiększający się rynek dzieł sztuki, zyskuję 
pewność, że ciągle chcemy dotykać sztuki. A próg wejścia wcale nie jest 
bardzo wysoki. Paradoksalnie: by posiąść obiekt, wystarczy kliknąć. 

W przeciwieństwie do aukcji innego typu – starej sztuki, rze-

miosła artystycznego itd. – na aukcjach młodej sztuki cena 

wywoławcza jest dla każdego artysty taka sama. W większości 

domów aukcyjnych to aktualnie 1000 zł.
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Zobacz wydania specjalne 
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Witajcie w roku 2023! W świecie, w którym możliwości audio jest 
znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Możemy 
wybierać pomiędzy głośnikami bezprzewodowymi, soundbarami, 
rozbudowanymi systemami kina domowego itd. Jedną z ciekawych 
i nietypowych propozycji na domowe audio są aktywne kolumny. 
W tym kolumny Oberon 7 C od duńskiego producenta DALI.

Dali Oberon 7C – aktywne kolumny podłogowe, czyli zmiana perspektywy  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Dali Oberon 7C 
– aktywne kolumny podłogowe, 
czyli zmiana perspektywy

Audio
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DALI zdecydowanie należy do moich ulu-
bionych marek audio. Przede wszystkim 
ze względu na dostarczanie ciekawych, 
dobrze grających sprzętów w dość wywa-
żonych cenach. Dlatego też tworząc swój 
system kina domowego już prawie 6 lat 
temu, zdecydowałem się na komplet 
głośników DALI Sensor. Teraz w ramach 
testów przyszło zapoznać mi się z ich 
nowością w zupełnie innej formie niż 
typowe głośniki stereo czy głośniki do 
kina domowego. Mowa właśnie o aktyw-
nych kolumnach podłogowych DALI 
OBERON 7 C.

Dali Oberon 7 to lubiane i cenione 
kolumny podłogowe. Wariant C to 
kolumny aktywne! Oznacza to, że nie 
podpinamy ich do wzmacniacza, a jedy-
nie do gniazdka zasilającego. Potrzebu-
jemy jednak jeszcze jednego małego 
komponentu, jakim jest Sound Hub 
Compact. W nim znajdziemy szereg 
złącz, łącznie z HDMI. Podepniemy więc 
telewizor, gramofon, ale też połączymy 
się z naszym smartfonem za pomocą 
Bluetooth. Natomiast ten hub łączy się 
bezprzewodowo z kolumnami. Ozna-
cza to w praktyce, że mamy bezprze-
wodowy system audio, w którym nie 
mamy dużego wzmacniacza i przewodów 
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głośnikowych pomiędzy nim a kolum-
nami. To daje nam duże pole manewru, 
ale też upraszcza połączenie, sterowanie 
i konfigurację. 

Dla mnie jest to przede wszystkim fajny 
koncept dla osób, które chcą cieszyć się 
dobrym dźwiękiem, mocnym dźwiękiem, 
pełnowartościowymi kolumnami podło-
gowymi, ale jednocześnie nie mają głowy 
ani chęci na zabawę w zaawansowany sys-
tem audio. Chcą podpiąć tylko HDMI do 
huba, tak jakby to zrobiły z soundbarem 
i już cieszyć się na przykład wszystkim, co 
nam oferuje Apple TV podpięte pod tele-
wizor – dźwiękiem z Apple Music, niezłym 
stereo na filmach, ale też tym, co daje 
nam muzyka z winyli. Jest to alternatywa, 
jest to coś, co pozwala cieszyć się takimi 
kolumnami tym, którzy dotychczas mieli 
co do tego obawy. Te obawy mogły też 
dotyczyć fizycznych barier związanych 
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z kolejnym „klocem” w salonie w postaci 
wzmacniacza czy też dodatkowym 
okablowaniem.

Fajne jest też to, jak bardzo DALI posze-
rza ofertę kolumn aktywnych. Do 
wyboru obok OBERON 7 C mamy jesz-
cze wersję 1C, ale też płaskie ścienne 
ON WALL. Dla pragnących więcej są 
high-endowe kolumny z rodziny RUBI-
CON. Myślę, że to w dużej mierze jest 
przyszłość rozwiązań audio i prędzej 
czy później doczekamy się kolejnych 
tego typu rozwiązań, zarówno w stereo, 
jak i w kompletnych systemach kina 
domowego. Dobrze, że takie pomysły 
są, świetna jest ta mnogość wyboru. Nie 
trzeba się ograniczać do standardów, 
tylko można znaleźć taką „instalację 
audio”, jaka rzeczywiście nam pasuje.
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Zbudowanie pierwszego, prostego zestawu audio z amplitunerem 
i dwiema kolumnami stereo może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli 
zależy nam na bezpiecznym, uniwersalnym brzmieniu. Kolumny 
podłogowe Indiana Line TESI 661 to bardzo dobry zestaw głośników na 
początek i nie tylko, bo oferują interesujący dźwięk.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Indiana Line TESI 661 – klasyk na początek  |  Paweł Hać

Indiana Line TESI 661 
– klasyk na początek
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Wzornictwo TESI 661 jest klasyczne – w wykonanej z drewna, prostopadło-
ściennej, wręcz kanciastej obudowie zamknięto cztery przetworniki, które 
opcjonalnie można zasłonić prostą siatką. Otwór bass reflex jest niewi-
doczny, umieszczono go na spodzie kolumny, z tyłu natomiast mamy dwie 
pary styków, które fabrycznie zmostkowano. Design TESI 661 nie oferuje nic 
zaskakującego, jest do bólu wręcz klasyczny, ale i praktyczny, bo utrzyma-
nie głośników w czystości nie stanowi żadnego problemu (nie ma tu lakie-
rowanych na wysoki połysk powierzchni), nie zajmują też wiele miejsca. 
Ponadto mają świetne podstawy, z dużymi, prostokątnymi podkładkami. 
Owszem, nie wyglądają przesadnie nowocześnie i wystają poza obrys obu-
dowy, ale świetnie spełniają swoją funkcję. TESI 661 dostępne są w kolo-
rze czarnym (dąb) oraz brązowym (orzech). Oba wykończenia dobrze się 
prezentują, wersja czarna, którą testowałem, miała bardzo głęboki odcień 
i wyraźną strukturę drewna.

Konstrukcja TESI 661 jest dość klasyczna. Za wysokie tony odpowiada 
26-milimetrowy przetwornik, natomiast za środek większy, 160-milime-
trowy głośnik. Ponadto mamy też dwa przetworniki niskotonowe, rów-
nież o średnicy 160 mm każdy. Podoba mi się, że odseparowano głośniki 
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średnio- i niskotonowe, daje to znacznie lepszą kontrolę dołu i więcej 
detali na środku. Owszem, może prowadzić to jednocześnie do braku 
ciągłości brzmienia (czyli występowania znacznie cichszych często-
tliwości), niemniej w tej konstrukcji to nie występuje. Do odsłuchu 
wykorzystywałem odtwarzacz Rose RS520 (jego test możecie znaleźć 
w poprzednim wydaniu iMagazine), który radził sobie bez problemu 
z napędzeniem głośników. Korekcja brzmienia była oczywiście ustawiona 
płasko, natomiast za źródło muzyki służyło mi głównie Apple Music.

TESI 661 w układzie stereo, bez żadnych dodatkowych głośników, pozwoliły 
uzyskać bardzo dobrą przestrzeń i rozmieszczenie instrumentów przy ich 
wyraźnej separacji. Nie miałem najmniejszych problemów z ulokowaniem 
ich na scenie, co miło mnie zaskoczyło, wszak nie jest to tak oczywiste 
nawet w przypadku droższych kolumn. Dół okazał się różnorodny, miękki, 
jeśli trzeba (a także jeśli nie – TESI 661 brzmią lekko ciepło). Jest mało 
filmowy, nie dudni, nie uderza też bardzo mocno, choć słychać go zazwy-
czaj tyle, ile trzeba. To zdecydowanie nie sprzęt do nagłośnienia imprezy, 
nadaje się za to do spokojnego odsłuchu muzyki. Środek brzmi wybornie 
– gitary są mięsiste, nie giną, ale i niczego nie zagłuszają. Wokale są dobrze 
wyeksponowane, z mnóstwem detali. Trudno tu o chaos nawet w bardzo 

Design TESI 661 
nie oferuje niczego 
zaskakującego, 
jest do bólu wręcz 
klasyczny, ale 
i praktyczny.
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złożonych utworach. Naprawdę dużo dzieje się w tle. Szczególne wraże-
nie zrobiły na mnie duety, gdzie głosy nie zlewają się ze sobą (a na innych 
głośnikach – owszem). Kolumny wyciągają też dobrze górę, słychać detale, 
które nie zawsze wybrzmiewają na podobnej klasy sprzęcie czy naprawdę 
dobrych słuchawkach. Świetnie brzmi perkusja, jest bardzo czytelna, 
świetne wrażenie robią smyczki. TESI 661 sumiennie eksponują też kiep-
skiej jakości nagrania i nie chodzi jedynie o mastering, a o formę samego 
utworu. Szczególnie w elektronice pustka jest dobrze słyszalna.

Jeśli dopiero rozważacie zbudowanie zestawu audio, Indiana Line TESI 
661 może być dobrym wyborem. To solidne, dobrze brzmiące kolumny, 
oferujące podobne wrażenia z odsłuchu niezależnie od gatunku muzyki. 
Jednocześnie ich stosunek jakości do ceny wypada ponadprzeciętnie 
dobrze, a wzornictwo, choć nie zapadnie nikomu w pamięć, jest jedno-
cześnie bardzo uniwersalne.

Indiana Line    
TESI 661        

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

 Plusy:
• bardzo dobry stosunek ceny do 

jakości brzmienia
• szczegółowe brzmienie

 Minusy:
• mało porywający design
• ocieplanie dźwięku (choć nie dla 

każdego to wada)

Cena: 1999 PLN/szt

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Model Px8 jest wyjątkowy – nie dość, że to topowe słuchawki Bowers 
& Wilkins, to na dodatek niedawno pojawiły się w wersji, która 
wyróżnia się jeszcze bardziej. Z okazji 60-lecia premiery pierwszego 
filmu o Bondzie dostaliśmy godną tej rocznicy edycję 007.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bowers & Wilkins Px8 007 Edition – wersja bardzo specjalna  |  Paweł Hać

Bowers & Wilkins Px8 007 Edition 
– wersja bardzo specjalna
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Nawet w standardowej wersji Px8 są wyjątkowo eleganckimi słuchaw-
kami. Wykonany z aluminium pałąk pokrywa z jednej strony skóra nappa, 
z drugiej natomiast mamy miękką, wręcz mięsistą poduszkę. Nauszniki 
wykonano podobnie, ich zewnętrzną część też pokryto skórą, natomiast 
krawędzie i korpus są z matowego aluminium. Poduszki nauszników są 
bardzo grube i świetnie dopasowują się do głowy, mieszczą oczywiście 
całe ucho, zapewniając przy tym bardzo dobrą izolację pasywną. Na kra-
wędziach nauszników znalazły się przyciski do sterowania odtwarzaniem 
i ANC, włącznik (wykończony na czerwono) oraz port USB-C do ładowania 
i transmisji dźwięku. Px8 w wersji 007 wyróżniają się zarówno kolorem 
(bardzo ciemny granat), nawiązującym do stroju Bonda z pierwszej części 
filmowej adaptacji jego przygód, jak i drobnym nadrukiem 007 na krawędzi 
jednego z nauszników i wykończeniem wnętrza muszli. Etui ma odpowia-
dający słuchawkom kolor, znalazło się w nim miejsce na okablowanie (prze-
wód USB-C–USB-C oraz USB-C–mini Jack).

Słuchawki nie są przesadnie mobilne, składają się na płasko, ale wciąż 
zajmują dużo miejsca, raczej trudno będzie nosić je ze sobą na co dzień. 
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Niemniej w ruchu sprawdzają się dobrze, 
są stabilne, choć czuć ich ciężar na głowie 
(ważą 320 g). Odrobinę grzeją, ale dopiero 
po godzinie–dwóch czuć dyskomfort, 
zależy on zresztą też od temperatury 
otoczenia i wysiłku. Sam korzystałem 
z nich głównie w domu, nie miałem oka-
zji przetestować ich w naprawdę dużym 
hałasie, ale na ulicy ANC jest wystarcza-
jąco skuteczne, uważam, że sprawdzają się 
znacznie lepiej niż AirPods Pro pierwszej 
generacji, z którymi robiłem bezpośred-
nie porównanie. Niewątpliwą zaletą ANC 
w Px8 jest minimalny wpływ na brzmienie 
– nie wyłączałem go praktycznie wcale, 
bo nie słyszałem niemal żadnej różnicy. 
Obok ANC, które niestety nie jest regu-
lowane, mamy też pass-through. Tryb ten 
jest wręcz nieodzowny w słuchawkach 
o tak dobrej izolacji pasywnej, nie jest też 
dla mnie zaskoczeniem, że działa dokład-
nie tak, jak powinien. Przepuszcza dźwięk 
otoczenia w sposób bardzo naturalny, da 
się też do niego szybko przejść za pomocą 
przycisku na lewym nauszniku.

Sterowanie słuchawkami za pomocą przy-
cisków na obudowie jest zdecydowanie 
najszybsze, ale dopiero w aplikacji na 
smartfonie możemy w pełni je skonfiguro-
wać. Bowers & Wilkins wreszcie porzuciło 
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odrębną aplikację przeznaczoną dla słu-
chawek na rzecz umieszczenia ich w Music. 
Program ten pozwala nie tylko sterować 
systemem multiroom Formation, ale też 
odtwarzać w nim bezpośrednio muzykę 
z podlinkowanych serwisów, co jest dużym 
udogodnieniem. Wstępna konfiguracja 
sprowadza się do sparowania Px8 z telefo-
nem, natomiast później możemy ustawić 
korekcję dźwięku (do dyspozycji mamy 
trzy suwaki, odpowiedzialne za niskie, 
średnie i wysokie tony), określić działanie 
przycisku skrótów na lewej słuchawce, 
ustawić czułość czujnika wykrywającego 
zdejmowanie słuchawek z głowy czy 
zarządzać sparowanymi urządzeniami. 
Px8 mogą bowiem łączyć się jednocześnie 
z dwoma źródłami Bluetooth. W opcjach 
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możemy też wybrać jakość streamingu 
przez sieć komórkową i Wi-Fi (tyczy się 
jedynie odsłuchu bezpośrednio w apli-
kacji). Aplikacja bardzo przypadła mi do 
gustu, jest prosta, ale bardzo wygodna, 
ponadto na co dzień w ogóle nie trzeba 
do niej zaglądać.

Brzmienie Bowers & Wilkins jest odrobinę 
przewidywalne – producent przyzwyczaił 
już do bardzo wysokiej jakości dźwięku, 
zwłaszcza w topowych modelach słu-
chawek, ale dźwięk jest zazwyczaj lekko 
ocieplony. Nie inaczej jest w przypadku 
Px8, które na całkowicie płaskiej korek-
cji zapewniają bardzo bogate, delikatnie 
obniżone brzmienie. Dół nie jest nachalny, 
nie dostajemy go więcej, niż trzeba. 
Wybrzmiewa miękko, leniwie, potrafi ude-
rzyć też krótko i mocno, ale są słuchawki, 
które brzmią tu ostrzej. Środek dobrze 
wyeksponowano, słychać dużą przestrzeń, 
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trudno wskazać tu dominujące instrumenty – jest to ściśle uzależnione 
od utworu. Wysokie tony równoważą zmiękczony bas, nie są przesadnie 
głośne, niemniej brzmią zdecydowanie ostrzej, niż można było się tego 
spodziewać. Zarówno na środku, jak i na górze, słychać mnóstwo detali, 
brzmienie jest niezwykle bogate, nieraz miałem wręcz wrażenie bycia zala-
nym dźwiękiem.

Prawdę mówiąc, Px8 nie potrzebują żadnej wersji specjalnej, by się wyróż-
niać. Z drugiej jednak strony, jeśli którykolwiek z modeli ma reprezentować 
tak znaną i ważną w Wielkiej Brytanii markę jak 007, to właśnie ten jest 
wręcz do tego stworzony. Bowers & Wilkins stworzyło piękną edycję spe-
cjalną Px8, która nie rzuca się przesadnie w oczy, ale będzie nie do pomy-
lenia dla osób wiedzących, na co zwrócić uwagę.

Bowers & Wilkins wreszcie porzuciło odrębną aplikację prze-

znaczoną dla słuchawek na rzecz umieszczenia ich w Music

Bowers & Wilkins Px8 007 
Edition           

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

 Plusy:
• obsługa z aplikacji Music
• niesamowicie wygodne
• obfity w detale, lekko ciepły dźwięk

 Minusy:
• Znacznie droższe od wersji 

podstawowej

Cena promocyjna: 3199 PLN 
(normalna cena 3999 PLN)
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Czasy, w których jedynie topowe smartfony oferowały wysoką płynność 
i dobre parametry, dawno minęły. Rzadko zdarza się jednak, że telefon, 
który zdecydowanie nie jest flagowcem, jest nim uparcie nazywany 
przez producenta. Xiaomi 12T Pro to bez wątpienia bardzo dobry sprzęt, 
ale kilka rzeczy odróżnia go od tych najlepszych smartfonów.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Xiaomi 12T Pro – zakamuflowany średniak  |  Paweł Hać

Xiaomi 12T Pro 
– zakamuflowany średniak

Sprzęt
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Po wyjęciu z pudełka Xiaomi 12T Pro zupełnie nie miałem wrażenia, że 
trzymam w dłoni całkiem drogi telefon. Cena rzędu 4 tysięcy złotych nie 
robi już na nikim wrażenia, ale nie jest też niska – przyzwyczaiłem się, 
że mogę spodziewać się nieco szlachetniejszych materiałów niż plastik 
udający aluminium. Tak postanowiono wykończyć ramkę i dziwi mnie ta 
decyzja, to wygląda bardzo… tanio. Tył pokryto zaokrąglonym na dłuższych 
krawędziach szkłem, sprawiającym wrażenie delikatnego. Z przodu również 
mamy szkło, tym razem płaskie, otoczono je czarną, wystającą ramką. To 
też nie wygląda najlepiej. Bardzo podoba mi się za to wyspa z obiekty-
wami, choć jest spora, to nie wystaje przesadnie z obudowy, jest też bar-
dzo elegancka. Ogólnie telefon robi zresztą niezłe wrażenie, jest zgrabny i, 
jak na te rozmiary, całkiem lekki (waży 205 g). Rozmieszczenie przycisków 
i portów jest standardowe, na prawej krawędzi znalazł się przycisk blokady 
oraz regulacji głośności, na dole mamy natomiast USB-C. Na obu krótszych 
krawędziach znalazły się głośniki stereo, dodatkowo na górze mamy też 
nadajnik podczerwieni, który pozwala sterować innymi sprzętami. Produ-
cent nie mówi niestety nic o szczelności obudowy. W zestawie z telefonem 
dostajemy silikonowe etui, ładowarkę o mocy 120 W (12T Pro potrzebuje 
dokładnie takiej mocy do ładowania z pełną prędkością), kabel USB-C 
oraz folię, fabrycznie zainstalowaną już na ekranie. Ta jest niestety kiepska, 
bardzo szybko łapie odciski palców i rysuje się od wszystkiego. Niemniej 
zdecydowanie lepiej ją mieć niż nie.
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Xiaomi 12T Pro występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebr-
nej i niebieskiej. Miałem szczęście dostać tę trzecią do testu, na zdjęciach 
wygląda zdecydowanie najbardziej interesująco, na żywo wypada jeszcze 
lepiej. Kolor jest delikatny, a matowy tył ładnie rozprasza światło. Oprócz 
tego urządzenie na naszym rynku dostępne jest w dwóch specyfikacjach: 
z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM (oba modele mają 256 GB pamięci ROM, bra-
kuje gniazda karty micro SD). Testowałem tę mocniejszą konfigurację, choć 
podejrzewam, że nawet wariant z 8 GB RAM byłby wystarczający, zwłaszcza 
że dzięki szybkiej pamięci ROM (UFS 3.1) możliwe jest dodanie kolejnych 3 

GB pamięci SWAP. Telefon jest bowiem bardzo wydajny, 
działa na Snapdragonie 8+ Gen 1, wykonanym w tech-
nologii 4 nm, GPU to natomiast Adreno 730. Urządzenie 
ma układ chłodzenia wodnego i ten jest raczej nie-
zbędny, bo smartfon pod naprawdę dużym obciążeniem 
nagrzewa się znacznie. Nie parzy i da się go normalnie 
używać, niemniej podwyższona temperatura jest bardzo 
odczuwalna. Na co dzień nie sposób przemęczyć 12T Pro, 
smartfon jest bardzo szybki i dobrze radzi sobie nawet 
z wymagającymi grami. Tym, co potrafi solidnie rozgrzać 
telefon, jest szybkie ładowanie. Aby akumulator nałado-
wał się od 0 do 100%, potrzeba jedynie około 20 minut, 
przy czym konieczne jest użycie dołączonej do zestawu 
ładowarki o mocy 120 W oraz włączenie funkcji szyb-

kiego ładowania w ustawieniach. Ta prędkość robi wielkie wrażenie, choć na 
co dzień preferowałbym wolniejsze, za to bezprzewodowe ładowanie. Tego 
niestety w 12T Pro zabrakło. Pojemność akumulatora to 5000 mAh, co real-
nie przekłada się na przynajmniej jeden bardzo intensywny dzień pracy lub 
dwa bardziej leniwe, gdy nie dzwonimy zbyt często i nie korzystamy z ener-
gochłonnych funkcji pokroju hotspotu.

Xiaomi od dawna już wrzuca do swoich smartfonów naprawdę dobre 
wyświetlacze. Ten w 12T Pro nie jest wyjątkiem: to AMOLED o przekątnej 
6,67" i rozdzielczości 2712 × 1220 pikseli. Jest płaski, choć ma zaokrąglone 
narożniki, a przednią kamerę wkomponowano przy środku górnej krawędzi. 
Ekran pokrywa 100% przestrzeni DCI-P3, jednak subiektywnie jestem jedy-
nie w stanie stwierdzić, że odwzorowanie kolorów jest świetne i nie mogę 
mu czegokolwiek zarzucić. Odświeżanie może zmieniać się dynamicznie 

Urządzenie na naszym 

rynku dostępne jest 

w dwóch specyfika-

cjach: z 8 GB lub 12 GB 

pamięci RAM.
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i sięgać nawet 120 Hz, da się je też ustawić na stałe na 60 lub 120 Hz. Sam 
korzystałem z ustawień dynamicznych, co prawdopodobnie pozwoliło 
oszczędzić sporo baterii. 12T Pro wspiera też always-on display, ekran daje 
duże możliwości konfiguracji, oprócz godziny, poziomu baterii czy powia-
domień może wyświetlać też grafiki lub napisy. W wyświetlacz wbudowano 
skaner odcisku palca, mógłby jednak znajdować się nieco wyżej. Nie należy 
do najszybszych, trzeba przytrzymać na nim palec przez około sekundę, by 
został poprawnie zeskanowany. Dokładność jest za to duża, nie miałem żad-
nych problemów z odczytywaniem dodanych odcisków.

Najbardziej interesującym elementem Xiaomi 12T Pro jest aparat. Choć 
rozdzielczość matrycy jest zazwyczaj cechą drugorzędną, to trudno przejść 
obojętnie obok 200-megapikselowego sensora. Matryca o tej rozdziel-
czości współpracuje z głównym obiektywem szerokokątnym smartfona 
(o przysłonie f/1.69), wyposażonym w optyczną stabilizację obrazu. Pozo-
stałe dwa tylne obiektywy są już zdecydowanie mniej interesujące. Ultra-
szerokokątny ma f/2.2 i pole widzenia 120 stopni współpracuje z matrycą 
o rozdzielczości 8 MP. Obiektyw makro ma przysłonę f/2.4 i połączony jest 
z matrycą o rozdzielczości zaledwie 2 MP. Przedni aparat ma natomiast 
20 MP. Xiaomi 12T Pro ma chyba wszystkie spotykane w innych smartfo-
nach funkcje fotograficzne, od trybu automatycznego wykorzystującego 
AI do ulepszania zdjęć, przez specjalne tryby, takie jak portret czy pano-
rama, po tryb manualny. Tym, co wyróżnia ten smartfon, jest możliwość 
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nie tylko robienia zdjęć w rozdzielczości 200 MP, ale i późniejszego wyboru 
automatycznie generowanych kadrów z jednej fotografii. Brzmi to jak 
zbędny dodatek, ale w praktyce sprawdza się zadziwiająco dobrze. ProCut, 
bo tak nazwano tę funkcję, świetnie radzi sobie ze zdjęciami, na których 
jest kilka osób (robiąc zdjęcie dzieciom, udało mi się jednocześnie zrobić 
zgrabny portret jednego z synów, jak i ujęcie, na którym są widoczni obaj). 
Nawet pozornie zwykłe zdjęcia mogą być lepiej wykadrowane właśnie 
dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości. W zwykłym trybie fotografowania 
matryca o wysokiej rozdzielczości też ma sens, bo jeden piksel składany 
jest z danych pochodzących z 16 pikseli matrycy. Aparat Xiaomi 12T Pro 
robi zresztą ogólnie bardzo dobre zdjęcia, charakteryzujące się przede 
wszystkim świetną ostrością i dobrą jakością niezależnie od warunków 
oświetleniowych. Tym, co można byłoby poprawić, jest nasycenie kolorów 
w sztucznym świetle, wydają się one czasem wypłowiałe względem rzeczy-
wistości. Obszerne możliwości fotograficzne idą w parze z funkcjami wideo. 
Telefon potrafi między innymi blokować ostrość na ruchomym obiekcie, 
a dzięki optycznej stabilizacji obrazu nagrania są pozbawione większości 
drgań. Obsługiwane jest nagrywanie nawet w rozdzielczości 8K i 24 FPS, 
choć sensowniejszym ustawieniem jest 4K w 60 FPS.
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Podobnie jak inne modele Xiaomi, 12T Pro działa na Androidzie z nakładką 
MIUI 13. Nakładka zmienia przede wszystkim kilka elementów wizualnych, 
przybliżając je do iOS – są to choćby kształty ikon czy wygląd centrum ste-
rowania. System oferuje też kilka aplikacji pozwalających dbać o porządek 
na urządzeniu czy wymieniać się plikami, fabrycznie zainstalowany jest 
też WPS Office. Trudno znaleźć tu coś zbędnego, nakładka nie ma również 
zauważalnego wpływu na wydajność. 12T Pro ma wsparcie Dolby Atmos, 
choć wyłącznie w wybranych aplikacjach. Smartfon ma głośniki stereo opa-
trzone logo Harman Kardon, brzmią nieźle, choć próżno szukać tu niskich 
tonów. Telefon ma za to wyróżniającą się haptykę, pisanie na klawiaturze to 
czysta przyjemność. W 12T Pro znajdziemy dual SIM oraz obsługę sieci 5G 
– to powoli staje się standardem, nie tylko w smartfonach z najwyższej półki.

Xiaomi 12T Pro to sprzęt dość nierówny. Jego wydajność jest na poziomie 
flagowców, jednak świetny ekran i bardzo dobry, wyróżniający się aparat 
zamknięto w dość przeciętnej obudowie. To bardzo solidny przedstawiciel 
średniej półki, w wielu aspektach mogący równać się z topowymi mode-
lami. Producent oszczędził jednak w zbyt wielu miejscach, by móc określić 
12T Pro tym mianem.

Xiaomi 12T Pro 

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

 Plusy:
• wysoka wydajność
• bardzo dobry ekran
• wiele przydatnych funkcji aparatu

 Minusy:
• brak ładowania indukcyjnego
• brak odporności na wodę

Cena: 
• wersja 12 GB RAM/256 GB ROM   

– ok. 4000 PLN 
• wersja 8 GB RAM/256 GB ROM   

– ok. 3800 PLN
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Pawła nie muszę Wam przedstawiać. Jest z nami od 145 numerów, 
a nawet dłużej. Jego trafne, cięte komentarze rysunkowe co miesiąc 
możecie oglądać na początku każdego numeru. Paweł Jońca to 
człowiek instytucja, ceniony w świecie grafik i ilustrator, autor 
genialnego i rozsławionego Miśka stąpającego na klocek, ale też 
zapalony sportowiec na poziomie zdecydowanie wyższym niż 
amatorski. Co więcej, od lat wierny użytkownik zegarków Garmina.

Garmin Enduro 2 
– o co w nim chodzi?DOMINIK ŁADA

@dominiklada

 Garmin Enduro 2 – o co w nim chodzi?  |  Dominik Łada, Paweł Jońca

PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca
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Gdy trafił do nas najnowszy i najwyż-
szy model – Garmin Enduro 2 – wszyscy 
w redakcji stwierdziliśmy, że kto jak kto, 
ale Paweł najlepiej go sprawdzi… a ja go 
wypytam o jego spostrzeżenia.

DŁ: Rysujesz od zawsze. Wszyscy Cię 
znają przede wszystkim od tej strony, ale 
też biegasz i jeździsz na rowerze. Od jak 
dawna?
PJ: W skrócie wyglądało to tak, że na pew-
nej imprezie w okolicach roku 2007 kolega 
ze studiów pochwalił się, że zaczął biegać. 
Opowiadał, jak pokonuje kilometry i że 
doszedł do pięciu. To brzmiało tak suge-
stywnie, że postanowiłem sprawdzić. Do 
tego momentu moje związki ze sportem 
ograniczały się do podawania piłki. Nigdy 
nie pałałem miłością do gier zespołowych, 
za to z zachwytem patrzyłem na tych, 
którzy pokonują siebie. Dlatego tak mnie 
wzięło wtedy na to bieganie.

Wspomniany kolega podsunął mi plan 
„od zera do bohatera” Jerzego Skarżyń-
skiego, polskiego maratończyka. Zacząłem 
dosłownie od zera. W starym dresie i przy-
padkowych butach poszedłem na pierwszy 
„trening”, czyli… 20 minut marszu. Oczywi-
ście pierwsze metry to była mordęga, ale 
szybko złapałem bakcyla. Wiele par butów 
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biegowych później i 17 maratonów dalej 
mogę śmiało powiedzieć, że bieganie to 
moja pasja.

Dla zainteresowanych zamieszczam 
link do pierwszego w ich życiu planu 
treningowego.

Wkręciłem się także w rower. Podobnie jak 
w bieganiu nie interesuje mnie prędkość, 
a dystans. Jak to mówią „celem jest droga”.

DŁ: Czy policzyłeś, ile przez te wszystkie 
lata przebiegłeś kilometrów?
PJ: Trudno o zbiorcze zestawienie, bo 
technologia wymusza zmiany i przesiadka 
między aplikacjami i zegarkami temu 
nie sprzyja. W nieistniejącym już nie-
stety serwisie Endomondo było zabawne 
przeliczenie spalonych kalorii na liczbę 
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„hamburgerów”. To zawsze robiło wrażenie. 
Pamiętam, że kiedyś sprawdzałem, gdzie bym 
dobiegł, gdyby narysować na mapie linię pro-
stą i wyszło, że znalazłbym się w Argentynie. 
Podejrzewam, że od tamtego momentu już 
wróciłem z tej Argentyny. Ostatnio biegam 
mniej, trochę jak na sportowej emeryturze, 
ale wciąż staram się trzymać formę. Wciąż 
mam niedosyt i gniotą mnie te 2 minuty, 
które zostały do złamania 3 h 30 w marato-
nie. Biegłem w Berlinie, Rotterdamie, Paryżu, 
Nowym Jorku, a życiówkę 3 h 32 mam z War-
szawy, jak Koziołek Matołek.

DŁ: Od początku biegałeś z zegarkami? Od 
czego zacząłeś?
PJ: Pierwsze „minutki” biegałem ze… Swat-
chem. Lubię biegać wieczorem, więc to było 
wyzwanie, bo musiałem się zatrzymywać 
pod latarnią, żeby coś na nim zobaczyć. 
Potem pojawił się fikuśny wynalazek Nike 
Sportband, który był bardziej krokomierzem 
niż prawdziwym zegarkiem sportowym. No 
i w końcu przyszła pora na Garmina. Pierwszy 
był Forerunner 205. Wielki kloc, ale wspo-
minam go z czułością, bo dużo razem prze-
żyliśmy, przede wszystkim pierwsze starty 
w maratonach. Następnie pojawiły się Fore-
runner 920XT i 935.

DŁ: Jakiego modelu do tej pory używałeś?
PJ: Tuż przed Enduro 2 używałem z zadowo-
leniem modelu 935. To jest naprawdę świetny 
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zegarek biegowy. Lekki, zgrabny, z bardzo 
czytelnym wyświetlaczem. Brakowało mi 
jednak dwóch funkcji: bardziej funkcjo-
nalnych map i płatności. W 935 można 
wyświetlić tylko trasę planowanego biegu, 
która przypomina dżdżownicę i nie ma 
opcji nawigacji po planie okolicy. Raz 
wgrana trasa i lecisz. Jak zboczysz z trasy, 
to zegarek cię o tym poinformuje, ale nie 
zobaczysz nic w koło. Jeśli chodzi o płat-
ności, to kilka razy zdarzyło mi się, że bar-
dzo tej funkcji potrzebowałem podczas 
treningu. 

DŁ: No dobra, dlaczego Garmin, a nie np. 
Apple Watch?
PJ: Apple Watch to piękny przedmiot. 
Ma wspaniały ekran dotykowy. Jednak 
jego piętą achillesową jest bateria, która 
nie pozwala na wypuszczenie się w dzicz 
na dłużej niż dwa dni. Garmin daje mi 
poczucie bezpieczeństwa. Poza tym nie 

SPRZĘT 86



używam zegarka do otwierania bramy lub włączania zestawu stereo, ja 
z nim trenuję, a poza treningiem jest zwykłym zegarkiem z budzikiem. Jeśli 
miałbym zilustrować te różnice rysunkiem, to Apple Watch byłby gościem 
w dżinsach, a Garmin - facetem w dresie. Chociaż… widziałem raz na siłowni 
gościa, który biegł na bieżni w dżinsach. Da się.

DŁ: No to wszystko jasne. Masz teraz najnowszego Garmina, najwyższy 
model – Enduro 2. O co w nim chodzi?
PJ: Wszędzie piszą, że to zegarek dla „ultrasów”, ale ja nim nie jestem. 
Najdłuższy dystans jaki pokonałem biegiem to Maraton Gór Stołowych 
– ok. 45 km. Kto był, ten wie. Ta trasa to nie żarty. Głazy wielkości auto-
busu. Tu jest miejsce na anegdotę. Używałem wtedy Garmina 205 i omył-
kowo miałem włączoną funkcję autostop, która zatrzymuje odmierzanie 
w momencie postoju. To jest dobre na treningach, ale nie podczas startu 
w zawodach. Na takim dystansie, szczególnie w górach, mało komu się 
śpieszy, więc i ja się nie śpieszyłem. Tu sobie przystanąłem, żeby zrobić 
zdjęcie, tam sobie usiadłem, że wyjąć kamyczek z buta a czas leciał, a ja nie 
byłem tego świadomy. Na metę wbiegłem po ponad 7 godzinach i okazało 
się, że ok. 20 mint przed limitem czasu!
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Wracając do Enduro 2 – ten zegarek ma wszystko. Duży, czytelny, doty-
kowy wyświetlacz. Kozacką baterię. Lekką, tytanową kopertę. Szafirowe, 
nierysujące się szkło. Ładowanie słoneczne… – za dużo tego ładowania nie 
ma, ale pozwala wydłużyć pracę baterii o ileś procent. I, uwaga, ma też 
latarkę! Tak, też się z tego śmiałem, ale szybko przestałem, bo okazało się, 
że to bardzo przydatna sprawa.

DŁ: To chyba największy z modeli, jakie są dostępne? Nie za duży?
PJ: Z początku faktycznie tak pomyślałem, ale to kwestia przyzwyczajenia 
i odniesienia do wcześniej używanego 935. Enduro 2 jest wielkości Fenixa 
7X i jest to największy zegarek Garmina. Jak już wspomniałem, wyświetlacz 
jest dotykowy i w tym rozmiarze operuje się na nim całkiem zgrabnie. Ten 
dotyk sprawdza się doskonale w momencie działań z mapą. Na szczęście 
funkcję dotyku można wyłączyć. Można ustawić, że np. dotyk nie jest 
aktywny podczas treningu.

DŁ: Z czego jest wykonany?
PJ: Wizualnie Enduro 2 sprawia wrażenie ciężkiego, ale koperta zrobiona 
jest z tytanu i zegarek jest zaskakująco lekki. Do tego szkiełko szafirowe. 
Fajnie, bo nie ma opcji, żeby je zarysować i się nie palcuje, niestety jest też 
bardziej refleksyjne, przez co ekran jest trochę mniej wyraźny.
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Dobrze mieć pewność, że to jest prawdziwy twardziel, ale chyba tęsknię za 
czytelnością ekranu 935.

DŁ: Co mamy w zestawie?
PJ: Enduro 2 przychodzi w zestawie z dwoma czarnymi paskami szeroko-
ści 26 mm, z których jeden jest absolutnym sztosem. Standardowy pasek 
silikonowy założyłem tylko raz, idąc na basen. Natomiast cały czas uży-
wam drugiego – elastycznego paska na rzep. Jest on wyjątkowo wygodny 
w noszeniu i pozwala na idealne dopasowanie do nadgarstka. Mogę sobie 
łatwo wyobrazić jego dodatkowe zastosowanie – na rękawie kurtki lub 
pianki do nurkowania (wodoszczelność do 10 ATM). Do pełni szczęścia 
dokupiłem dwa paski elastyczne – czerwony i ciemnozielony. W pudełku 
jest też oczywiście kabelek do ładowania.

DŁ: Bateria to podobno kosmos w Enduro 2?
PJ: Wyobraź sobie, że naładowałeś zegarek i lecisz do Nowego Jorku na 
maraton. Tam spędzasz dwa tygodnie na zwiedzaniu miasta, biegniesz ten 
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maraton na full opcji z GPS, po czym wracasz do domu i okazuje się, że nie 
wziąłeś kabelka do ładowania Garmina.

A bateria wskazuje jeszcze 50%. Ale to dopiero początek atrakcji. Chwilę po 
premierze Apple Watch Ultra Garmin napisał na Twitterze, że oni liczą czas 
w dniach, nie w godzinach. I tak faktycznie jest. Po pełnym naładowaniu 
Enduro pokazuje… 28 dni. Jeśli przełączymy się w tryb oszczędzania baterii, 
czas ten wydłuża się do 111 dni. Jest też przełączenia w tryb „tylko zegarek”, 
wtedy możemy go ładować raz na rok. To oczywiście scenariusze laborato-
ryjne, jeśli go nie dotykamy. Podczas normalnego użytkowania te dni prze-
skakują nieco szybciej, ale wciąż są to tygodnie, a nie godziny.

DŁ: Pomiary i treningi – to tym stoi cały Garmin i przede wszystkim Enduro 2.
PJ: Tutaj Garmin miażdży konkurencję. Sam zegarek ma tyle funkcji, że do 
dziś wszystkich nie przeklikałem. Poza oczywistymi pomiarami jak czas, 
dystans, tętno, mamy do dyspozycji pełne spektrum danych, od długo-
ści kroku biegowego i pozostałych parametrów ruchu, po natlenienie 
krwi, statystyki snu, określenie wieku sprawnościowego (okazuje się, że 
naprawdę mam 47 lat, nie 54!), poziom stresu, zmienność tętna itp.
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W połączeniu z bezpłatnym serwisem Garmin Connect mamy dostęp do 
dodatkowych atrakcji. Tworzenie tras, planów treningowych to tylko wierz-
chołek góry lodowej.

DŁ: A jak sprawdza się z rowerem?
PJ: Do roweru mam osobny komputerek z dużym wyświetlaczem, ale nie-
którzy z powodzeniem używają Garmina jako nawigacji rowerowej. Wystar-
czy dokupić specjalny adapter, który pozwala zapiąć zegarek na kierownicy, 
jak na nadgarstku.

DŁ: Czy to jest zegarek dla każdego, jeśli ma nieograniczony budżet?
PJ: Ten zegarek ma wszystko, co potrzebne biegaczowi i wiele, wiele więcej. 
Plus latarkę! Czy można lepiej? Jeśli komuś nie zależy na jego pancerności, 
to aktualnie najwyższy Forerunner 955 jest jego odpowiednikiem w „cywil-
nym” wydaniu.

DŁ: A właśnie, kończąc – pamiętajcie, że wszystkie najlepsze prace Pawła 
Jońcy możecie kupić wydrukowane w jego sklepie internetowym.
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W zeszłym miesiącu opisywałem dla Was najnowszy bazowy model 
tabletu od Apple – iPad 10. generacji. Pod kilkoma względami jest to 
sprzęt wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Wystarczy wspomnieć 
choćby nieco inne rozmiary czy wsparcie wyłącznie dla starego 
Apple Pencil. Cieszy więc, że producenci akcesoriów nie pomijają 
i tego modelu.

Akcesoria Logitech 
dla iPada 10. generacjiMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Akcesoria Logitech dla iPada 10. generacji  |  Maciej Skrzypczak
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Firma Logitech zaprezentowała serię pro-
duktów przeznaczonych między innymi 
właśnie dla tego iPada. W moje ręce trafiły 
dwa z nich.

Logitech Crayon
Jedną z najlepszych decyzji Apple odnośnie 
do iPadów było dodanie wsparcia dla stylu-
sów. Choć u niektórych z początku wywołało 
to falę złośliwych uśmieszków. Wszakże Steve 
Jobs wyśmiewał obsługę urządzeń dotyko-
wych za pomocą rysików. Szybko się jednak 
okazało, że takie elektroniczne pióro dosko-
nale nadaje się do tworzenia treści, notatek 
i innych tego typu rzeczy. Apple ma w swojej 
ofercie dwa takie stylusy – Apple Pencil 1. i 2. 
generacji. Twórcy akcesoriów, w tym także 
i firma Logitech, postanowili wypełnić tę niszę.

Doskonałym przykładem jest niedawno 
zaprezentowany najnowszy Logitech Crayon 
– stylus dla iPadów – w tym między innymi 
dla najnowszego iPada 10. generacji. A ponie-
waż mam go na testach, przypadło mi 
w udziale sprawdzenie, jak „kredka” współ-
pracuje z tym tabletem.

Zacznijmy jednak od wyglądu. Nazwa Crayon 
nie wzięła się tutaj przypadkiem. Stylus od 
Logitech przypomina bowiem kształtem ołó-
wek ciesielski. W odróżnieniu od zwykłego 
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ołówka ten jest spłaszczony. Daje to dwojakie korzyści. Po pierwsze, Logitech 
Crayon bardzo dobrze leży w ręku. Po drugie, dużo trudniej jest mu sturlać 
się z nierównej powierzchni, szczególnie w porównaniu z Apple Pencil.

Obudowa Crayon jest aluminiowa, nie licząc końcówki do pisania oraz 
gniazda na drugim końcu. Jak już przy nim jesteśmy – ten model ładuje się 
za pomocą kabla USB-C. Jeśli więc mamy iPada z tym złączem (jak choćby 
wspomniany iPad 10. generacji), to nie musimy się bawić w przejściówki… 
Cała konstrukcja jest bardzo lekka – waży zaledwie 20 g, co oczywiście 
sprzyja komfortowi pracy.

W odróżnieniu od Apple Pencil stylus od Logitech można wyłączyć. Służy 
do tego suwak na górnej części. Ponad nim umiejscowione zostały 3 diody 
LED informujące nas o stanie naładowania baterii. Tej starcza na 7 godzin 
użytkowania. W przypadku słabej baterii można podłączyć urządzenie 
na 2 minuty, by wydłużyć jego działanie o pół godziny. Tyle, jeśli chodzi 
o technikalia. A jak to akcesorium sprawuje się w użytkowaniu?

Przede wszystkim nie wymaga żadnej konfiguracji. Wystarczy, że urucho-
mimy Crayon i od razu możemy z niego korzystać – bez potrzeby parowa-
nia z iPadem.

Przy tworzeniu tego stylusa firmie Logitech udało się nawiązać bliższą 
współpracę. Efektem tego jest wdrożenie technologii Apple Pencil. Ta gwa-
rantuje jak najmniejsze opóźnienia oraz przede wszystkim – ignorowanie 
nadgarstka na ekranie. Razem daje nam to swobodę i wygodę w obsłudze 
stylusa w parze z iPadem.

Jest jednak jedna, dość spora różnica względem akcesorium od Apple. Pen-
cil wspiera siłę nacisku, natomiast Crayon – nie. Jednak Logitech postarał 
się jakoś zaradzić na ten problem – możemy zmienić grubość kreski przez 
nachylenie stylusa. Nie jest to oczywiście tak precyzyjne, jak w przypadku 
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akcesorium od Apple. Z tego względu Logitech Crayon nada się doskonale 
dla osób, które chcą po prostu robić odręczne notatki, listy, opisy czy też 
proste rysunki.

Logitech Crayon jest także tańszy od Apple Pencil o jakieś 150 zł (450 vs. 
600 zł). Ta różnica wynika zapewne z braku nacisku. W zestawie nie dosta-
niemy też zapasowej końcówki – Apple Pencil ma jedną dodatkową. Z dru-
giej strony Crayon zapewne wytrzyma na jednej końcówce dłużej, bo i tak 
nie wspiera nacisku.

Podsumowując, Crayon powinien się świetnie sprawdzić dla osób, które 
chcą nieco zaoszczędzić, nadal chcą mieć świetny stylus, a przy tym nie 
potrzebują dodatkowej precyzji.

Producent: Logitech

Cena: 449 PLN 

Ocena iMagazine     

SPRZĘT 95

https://www.logitech.com/pl-pl/products/ipad-accessories/ipad-digital-pencil-crayon.914-000074.html


Logitech Slim Folio
iPady już od dawna można obsługiwać nie tylko dotykiem, ale również klawia-
turą. Z tego powodu Apple dodało nawet specjalne złącze do swoich tabletów. 
Poza tym wspierają w tej kwestii także tradycyjną łączność Bluetooth.

Klawiatury mogą stanowić też część ochronną dla tabletu. Nie inaczej 
jest w przypadku Slim Folio – etui z klawiaturą od Logitech. Dostępne 
jest w dwóch wariantach – dla iPadów 5.–9. generacji wraz z iPadem Air 3. 
generacji oraz osobna wersja dla iPada 10. generacji. Ta ostatnia ma nawet 
swój kolor – szary oksfordzki. Mnie ten odcień niezbyt przypadł do gustu. 
Całość sprawia wtedy wrażenie toporności.

Etui Slim Folio zostało zaprojektowane tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo 
naszego iPada oraz wygodę w posługiwaniu się nim. Za to z pewnością po 
części odpowiadają wysokiej jakości wodoodporne tworzywa. Część, w któ-
rej „siedzi” tablet, osłania go z każdej strony, przy jednoczesnym dostępie 
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do jego portów i przycisków. I choć wspomniałem już o pewnym wrażeniu 
toporności, to z drugiej strony, przy zamkniętym etui mamy pewność, że 
iPad będzie solidnie chroniony. Za to, by etui nie otwierało się samo, odpo-
wiedzialne są całkiem silne magnesy.

Kiedy już otworzymy Slim Folio, otrzymujemy dostęp oczywiście do 
samego tabletu, ale również do pełnowymiarowej klawiatury z dodatko-
wym rzędem przycisków funkcyjnych. Nad górnymi przyciskami znajduje 
się podłużny gumowany garb. Wbudowano w niego magnes, do którego 
przyczepia się iPad, zapewniając bardzo stabilne połączenie konstrukcji.

Nieco dziwne jest to, że ten model Slim Folio, choć 
przeznaczony wyłącznie dla iPada 10. generacji, nie 
korzysta z jego złącza dla klawiatury. Zamiast tego 
zastosowano tutaj rozwiązanie bezprzewodowe – Blu-
etooth. Sama klawiatura nie ma nigdzie włącznika. 
Zamiast tego uruchamia się automatycznie, gdy usta-
wimy iPada na wspomnianym wcześniej magnesie. 
Ponadto na próżno szukać tu gdziekolwiek złącza ładu-
jącego. Jego po prostu w Slim Folio nie ma. Za zasilanie 
odpowiedzialne są dwie baterie-pastylki. Jest to mało 
nowoczesne rozwiązanie, owszem. Ale z drugiej strony, 
przy średnio dwóch godzinach używania tej klawiatury 
dziennie, energii ma wystarczyć aż na trzy lata!

Oczywiście najważniejsze w klawiaturze są wrażenia z pisania na niej. 
W tej kwestii Logitech stanął na wysokości zadania. Skok klawiszy jest 
dość mały i miękki. Dzięki pełnowymiarowym klawiszom nie czuje się 
różnicy przy przełączaniu się między tradycyjną klawiaturą a tą w Slim 
Folio. Dość powiedzieć, że cały ten tekst powstał właśnie na niej. Od 
wielu lat piszę bezwzrokowo. Dlatego każda zmiana na nowych klawia-
turach jest u mnie bardzo szybko wyłapywana. W przypadku Slim Folio 
nie doszukałem się różnic w układzie względem np. położenia klawiszy 
w moim MacBooku. Dzięki wspomnianemu połączeniu z silnym magne-
sem można pisać bez problemu i wygodnie na kolanach (co również wła-
śnie robię).

Kiedy już otworzymy Slim 

Folio, otrzymujemy dostęp 

oczywiście do samego 

tabletu, ale również do peł-

nowymiarowej klawiatury 

z dodatkowym rzędem 

przycisków funkcyjnych.
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Szkoda jedynie, że w Slim Folio nie mamy podświetlanych klawiszy. Zapewne 
wpłynęłoby to na znaczne skrócenie żywotności baterii. Gdyby ktoś jednak 
nie mógł się bez tej funkcji obyć, to Logitech ma także i taki model.

Bardzo podoba mi się natomiast to, że w etui przewidziano miejsce na sty-
lus – czy to Logitech Crayon, czy Apple Pencil. Na górnej krawędzi mamy 
specjalny materiałowy uchwyt na to dodatkowe akcesorium. Dzięki temu 
możemy je mieć zawsze przy sobie bez strachu, że gdzieś je zgubimy.

Etui możemy też złożyć tak, że ekran zasłoni nam klawiaturę. Będzie niemal 
na płasko, dzięki czemu wygodniej jest choćby robić odręczne notatki itp.

Logitech Slim Folio to naprawdę dobrze chroniące etui ze świetną klawia-
turą. Co prawda jest nieco toporne, ale bardzo dobrze zabezpiecza iPada. 
Poza tym ma specjalny uchwyt na stylus oraz zapewnia bardzo stabilną 
konstrukcję do pisania. Choć wyposażony jest w zasilanie bateryjne, to trzy 
lata bez ich wymiany powinny zadowolić każdego!

Producent: Logitech

Cena: 599 PLN 

Ocena iMagazine     
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Z mikrofonami zazwyczaj jest tak, że można wybrać dwie 
z następujących trzech cech: tani, dobry, konstrukcja wysokiej jakości. 
Czasami jednak są od tej reguły wyjątki…

Maono DM30 RGB 
– tani i dobry?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Maono DM30 RGB – tani i dobry?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Maono DM30 RGB to mikrofon pojemnościowy (condenser), który jest 
stosunkowo tani (standardowa cena to 59,99 USD / 223 PLN, ale od paru 
tygodni jego promocyjna cena wynosi 49,99 USD). Jak tylko dojechał do 
nas do testów, to byłem przekonany, że na niewiele się zda – po prostu nie 
spodziewałem się, że to akurat w moje ręce trafi wyjątek od wspomnianej 
reguły. Jakościowo nie mam żadnych zastrzeżeń – jest solidnie wykonany, 
metalowy i nie wygląda, jakby w najbliższej dekadzie miałby się posypać, 
podobnie zresztą jak Tom Cruise.

Mikrofon pojemnościowy kardioidalny, co oznacza, że zbiera dźwięk 
przede wszystkim od przodu, ale jako że jest pojemnościowy, to zbiera też 
sporo z tła. To oznacza, że przestrzeń, w której nagrywamy, musi być odpo-
wiednio przygotowana, bo DM30 nie będzie wybaczał błędów. Polecam go 
zawiesić w koszyczku lub na ramieniu, lub jakimś wysięgniku, aby nie stał 
bezpośrednio na powierzchni, której dotykamy (będzie zbierał te dźwięki).

Na dole mikrofonu dosyć schludnie, za grubą kratką umieszczono element 
świecący RGB, którym możemy sterować za pomocą przycisku na spodzie 
DM30 lub za pomocą darmowego software’u, do którego zaraz wrócę. To 
z pewnością zachęci młodszych oraz być może streamerów, którzy chcą 
dodatkowo przyciągnąć widzów. DM30 może świecić na jeden z wielu kolo-
rów albo możemy włączyć animację mieniącej się tęczy. Nie wygląda to 
tandetnie, ale jak się komuś nie podoba, to można to wyłączyć.
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Zdecydowanie istotniejsza jest możliwość monitorowania nagrywanego 
dźwięku bez opóźnienia (zero latency) dzięki wejściu 3,5 mm na spodzie 
mikrofonu, obok przycisku do sterowania RGB. Dzięki temu słyszymy dokład-
nie to, co słyszy mikrofon, a przy takiej funkcji brak opóźnienia jest kluczowy, 
aby nasz mózg nie musiał dodatkowo przetwarzać drugiego strumienia audio.

Na przedniej ściance mikrofonu znalazło się też duże pokrętło, którym 
możemy regulować gain mikrofonu lub jeśli je przytrzymamy przez 
chwilkę, to głośnością dźwięku dostarczanego do słuchawek podłączo-
nych do złącza 3,5 mm. Wadą tego pokrętła i przycisku w jednym jest to, 
że ma głośny klik, który mikrofon rejestruje podczas nagrania – warto to 
skonfigurować zawczasu.

Maono DM30 RGB podłączamy do komputera za pomocą kabla USB-C do 
USB-A/C. Dołączony kabel ma podwójną końcówkę z nakładką, aby zamie-
nić z jednej strony złącze USB-C na USB-A. Zasilacz zewnętrzny nie jest 
potrzebny – USB dostarcza wystarczająco dużo prądu, również dla RGB. 
Po podłączeniu w systemie pojawia się po prostu jako kolejny mikrofon 
do wyboru. Ze strony producenta możemy dodatkowo pobrać oprogra-
mowanie Maono Link, które pozwala na sterowanie RGB, jeśli nie chcemy 
korzystać z przycisku na obudowie (jest głośny) oraz dodatkowo pozwala 
na konfigurację kilku dodatkowych, kluczowych funkcji.

DM30 ma wbudowany limiter oraz equalizer, które można aktywować jedy-
nie za pomocą software’u Maono Link. Jestem całkowicie zaskoczony, że 
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tak tani mikrofon ma takie możliwości – wbudowany limiter zdecydowanie 
ułatwia życie od strony konfiguracyjnej. Limiter spisuje się zresztą wzo-
rowo, a jakość dźwięku jest więcej niż satysfakcjonująca.

Są oczywiście wady, ale nic szczególnego czy dyskwalifikującego. Po 
pierwsze, konstrukcja pojemnościowa oznacza, że zbiera wszystko z oto-
czenia przed mikrofonem i za osobą, łącznie ze stukaniem w biurko, szu-
raniem nogami po podłodze i drapaniem się po czterech literach. Trzeba 
się po prostu pilnować i odpowiednio zachowywać, siedząc przed nim. 
Zaletą tego jest to, że nie musimy trzymać go bezpośrednio przy ustach, 
chociaż głos brzmi w takim ustawieniu lepiej niż z oddali. Jedynym pro-
blemem, z jakim się spotkałem, była niemożność wykonania uaktualnienia 
firmware’u na nowszy (skok z x.y.4 na x.y.5, więc niewielki) – pojawiał się 
pasek postępu, ale nic się nie działo. Samym RGB też nie można sterować 
inaczej, niż korzystając z fizycznego przycisku lub programu Maono Link.

Maono DM30 RGB dostępny jest w różnych kolorach i konfiguracjach. Poza 
czarnym można go zamówić w fiolecie, różu lub kolorze srebrnym. Firma 
też opcjonalnie oferuje ramię do niego w cenie 39,99 USD / 179 PLN, co 
razem daje 357,41 PLN za komplet. 

To niesamowicie przystępna cena.

★ Maono DM30 RGB
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W polskich miastach spotykamy coraz więcej rowerzystów 
korzystających z tego środka transportu użytkowo, jeżdżących do 
pracy, na zakupy, odwożących dzieci do przedszkola, szkoły. Nawet 
teraz, zimą, kiedy aura nie rozpieszcza. Popularność rowerów rośnie, 
niestety, idzie za tym również prawdopodobieństwo kradzieży 
jednośladu. Na rynku jest kilka lokalizatorów. Dzisiaj czas na Scout, 
nowość od australijskiej firmy Knog. 

Hej, Siri! Znajdź mój rowerNAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Hej, Siri! Znajdź mój rower  |  Napoleon Bryl
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Opisywałem już w iMagazine Bike Trax i Bikefinder. Teraz czas na pro-
dukt z Antypodów. Firma Knog z Australii, specjalizująca się przede 
wszystkim w stylowym oświetleniu rowerowym, na targach we Frankfur-
cie w zeszłym roku zapowiedziała lokalizator wykorzystujący API Apple 
AirTag. Nie mogłem się doczekać. W końcu Scout dotarł do mnie bezpo-
średnio od producenta.

Dostałem niewielkie pudełko wykonane z klejonego szarego kartonu 
z kolorową okładko-wsuwką. Wewnątrz znajdujemy Scouta z silikonową 
żółtą osłoną, dwie śrubki mocujące i specjalny klucz do ich wkręcania 
– zabezpieczenie, żeby zwykłym krzyżakowym lub torx nie dało się zde-
montować lokalizatora. Oraz QR kod do ściągnięcia aplikacji Knog na 
iPhonie. Uwaga: Knog Scout współpracuje tylko z urządzeniami z iOS, nie 
działa z Androidem. 

Scout jest zaprojektowany do zamontowania w miejscu uchwytu na 
bidon. Lokalizator jest nieduży – 107 × 25 × 8 mm – i lekki – zaledwie 
25 g. Można go zamontować zamiast bidonu i nałożyć żółtą silikonową 
osłonę – żeby się rzucał w oczy – lub pod uchwytem na bidon, bez 
osłony, wtedy staje się trudny do zauważenia. 
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Scout ma z boku łącze USB-C służące do ładowania – według produ-
centa bateria wystarcza na pół roku – przycisk do uzbrajania/rozbrajania 
alarmu oraz dwie diody sygnalizujące uzbrojenie alarmu lub rozładowu-
jącą się baterię. 

Gdy Scout jest już zamontowany, ściągamy aplikację, rejestrujemy się, 
potem dodajemy urządzenie i… już. Mój testowy egzemplarz zaraz po 
podłączeniu zażądał aktualizacji firmware – poszło szybko i bez pro-
blemów. Aplikacja pozwala na ustawienie czułości żyroskopu, czyli jak 
mocno można poruszyć rowerem bez aktywacji alarmu. Możemy też 

Firma Knog z Australii, specjalizująca się przede wszystkim 

w stylowym oświetleniu rowerowym, na targach we Frankfur-

cie w zeszłym roku zapowiedziała lokalizator wykorzystujący 

API Apple AirTag. Nie mogłem się doczekać.
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ustawić głośność powiadomienia alarmu w telefonie – żeby jednak ta 
funkcja działała, Scout musi być w zasięgu Bluetooth naszego iPhone’a. 

Pacnięcie ikony lokalizacji przenosi nas do aplikacji Apple – „Find My”, 
gdzie Scout pojawia się na liście „Przedmioty” razem z innymi AirTagami 
Apple. Scout nie ma własnego dostępu do sieci czy do karty SIM. Opiera 
się na tym samych funkcjonalnościach lokalizacji, co Apple AirTag. Namie-
rzenie go będzie więc wymagało innych urządzeń Apple w pobliżu. Czym 
się zatem Scout różni od Air Taga? Przede wszystkim wbudowanym alar-
mem o głośności 85 dB, aktywowanym na poruszenie rowerem. Po drugie 
obudową i łatwym montażem na rowerze. Kto ukrywał AirTaga w rowe-
rze, ten wie, ile trzeba się nagłówkować, żeby to zrobić. 

Czy Knog Scout uchroni nasz rower przed kradzieżą lub pozwoli odna-
leźć skradziony? Głośny piszczący alarm może odstraszyć potencjalnego 
przypadkowego złodzieja-amatora, ten bardziej przygotowany może 
się hałasem zwyczajnie nie przejąć, a czy osoba postronna zareaguje? 
– raczej wątpię. Namierzenie skradzionego roweru będzie zaś wymagało 
urządzeń Apple w pobliżu, są znane przypadki odnalezienia rowerów 
czy hulajnóg z ukrytym AirTagiem, więc w przypadku Scouta będzie to 
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działać podobnie. O ile złodziej go oczy-
wiście nie zdemontuje lub nie zniszczy, 
a wcale to proste nie jest. Po pierwsze 
– śrubki, po drugie – solidność wykona-
nia Scouta – wygląda, jakby był odlany 
z jednego kawałka tworzywa. 

Jeżeli myślimy o dodatkowym zabezpie-
czeniu roweru za pomocą AirTag, to Knog 
Scout jest dobrą alternatywą, biorąc pod 
uwagę opcję alarmu, którego AirTag nie 
ma. Zwłaszcza że różnica w cenie jest nie-
wielka: aktualnie 189 zł za AirTag i 250 zł 
za Knog Scout. U mnie Scout na pewno 
zostanie jako kolejny dodatek zabezpie-
czający rower. Obym nie musiał mówić 
„Hej, Siri! Znajdź mój rower”.
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Dość długo przekonywałem się do portfela na MagSafe. Miałem 
dwa albo trzy podejścia, aż w końcu, dopiero niedawno, zaskoczyło. 
Taki portfel ma trzy zalety – zabezpiecza plecy naszego iPhone’a, 
umożliwia lepszy chwyt, w szczególności większych modeli oraz jest 
idealnym kompanem w podróży po Europie, gdy potrzebujemy mieć 
ze sobą dowód osobisty. Teraz w moje ręce i na plecy mojego iPhone 
trafił najnowszy portfel Mujjo Full Leather Magnetic Wallet.

Mujjo Full Leather Magnetic 
Wallet dla iPhone z MagSafeDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Mujjo Full Leather Magnetic Wallet dla iPhone z MagSafe  |  Dominik Łada
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Mujjo, tak jak to ma w swoim zwyczaju, prezentuje produkt świetnie wyko-
nany ze skóry i mający kilka cech odróżniających go od portfela np. Apple.

Po pierwsze, co jest jego znakiem rozpoznawczym, silikonowe paski 
od strony przylegającej do telefonu. Mają one za zadanie uniemożliwić 
– albo raczej utrudnić – przesunięcie się portfela i jego odczepienie od 
telefonu. Sprytne rozwiązanie i w przypadku używania wraz z obudową 
sprawdza się bardzo dobrze. Niestety gorzej jest, gdy przyczepiamy 
portfel do „gołego” telefonu – w tym przypadku, niezależnie od produ-
centa, portfele lubią się odczepiać. To zaskakujące, ale mam wrażenie, 
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że gdy używamy akcesoriów MagSafe 
razem ze specjalnymi magsafe'owymi 
obudowami, wszystko lepiej się trzyma/
przyczepia.

Po drugie, portfel Mujjo ma od dołu 
wycięcie ułatwiające wysunięcie kart.

Po trzecie, co wiąże się trochę z „po dru-
gie”, górna krawędź kieszeni na karty jest 
wycięta pod kątem, co też zdecydowanie 
ułatwia wysuwanie kart.

To, czego nie ma, to wsparcie dla Find 
My. Niestety, Find My w portfelach Apple 
to funkcja, której w zasadzie mogłoby 
nie być. Nie pomaga nam znaleźć port-
fel, informuje tylko powiadomieniem, 
że został odpięty. Nie pokaże go nam na 
mapie, nie ma nawet opcji, aby ustawić 
– jak w przypadku np. AirTagów – stref 
bezpiecznych/domowych, przez co, gdy 
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odpinamy portfel w domu, to też nas 
„pushuje”. Zatem nie jest to w moim 
odczuciu duża strata dla Mujjo.

Portfel jest dostępny w trzech kolorach 
– czarnym, Monaco Blue i Tan (beżowym). 
Wykonanie mistrzowskie, ładne kolory 
pasujące oczywiście do obudów Mujjo 
oraz wg mnie dobra cena – 211 PLN (na 
stronie Mujjo), co jest zdecydowanie 
atrakcyjniejszą kwotą niż oferta konku-
rencji. Polecam jako bardzo praktyczny 
gadżet, szczególnie podczas podróży.
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LuON – potwierdzona data premiery to maj 2023 roku.  |  Dominik ŁadaStrefa HomeKit

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

LuON to nowa jakość korzystania z systemu Smart Home, opartego 
na HomeKit. Wkrótce będzie kompatybilny również z Matter. 
Dzięki nowemu systemowi urządzenia inteligentnego domu będą 
intuicyjne w obsłudze i proste w konfiguracji. System będzie działał 
zawsze, a użytkownik zautomatyzuje go samodzielnie łatwo i szybko. 
Potwierdzona data premiery to maj 2023 roku. 

LuON – potwierdzona data 
premiery to maj 2023 roku
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Nowy inwestor przyspieszył rozwój systemu
Pozyskanie nowych inwestorów i uzyskanie dofinansowania w wysokości 1 
100 000 zł netto umożliwiło wdrożenie nowych rozwiązań, które były pla-
nowane w kolejnych etapach rozwoju. W momencie premiery użytkownik 
otrzyma 6 urządzeń, za pomocą których będzie mógł zrealizować aż 16 roż-
nych czynności. To tylko na początek, bo firma planuje szybki rozwój. Skąd 
zmiana terminu premiery? Dodatkowe środki i kilka miesięcy dodatkowej 
pracy umożliwiły nam dokonanie przeskoku technologicznego oraz udo-
stępnienie funkcji, które przez długi czas będą niedostępne u innych. 

„Wyobraź sobie, że kupujesz mieszkanie. Projektujesz wystrój, masz listę 
wyposażenia, ale nagle dostajesz zastrzyk dodatkowych środków – suma, 
jaką możesz wydać, podwaja się. Co robisz? Oczywiście możesz nic nie 
zmieniać i zostawić dodatkową kwotę na nowe, przyszłe zakupy i dopo-
sażenie domu, które zrealizujesz za rok, dwa czy pięć lat. Możesz również 
ulepszyć projekt, dokupić więcej wyposażenia, które w większym stopniu 
ułatwi funkcjonowanie Twojej rodziny w nowym domu. Powiedzmy to 
sobie wprost – takie rozwiązanie da Ci na pewno dużo więcej frajdy. Jeste-
śmy właśnie w takiej sytuacji, wybraliśmy opcję nr 2. Te dodatkowe środki 
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przeznaczyliśmy na szybszy rozwój naszego systemu – zrobi to naprawdę 
dużą różnicę. Użytkownik odczuje ją od pierwszych chwil spędzonych 
z systemem LuON” –powiedział Dawid Olczak, prezes LuON S.A.

Czym jest LuON?
To pierwszy system inteligentnego domu kompatybilny z Apple Home, 
a wkrótce również Matter, który naprawdę zrobi różnicę. Stabilniejszy, 
szybszy, lepszy pod każdym względem. Nastawiony na indywidualne 
potrzeby użytkownika i jego rodziny. Z LuON można zautomatyzować całe 
mieszkanie lub dom w mniej niż 30 minut! Sercem systemu, który zarzą-
dza całym inteligentnym domem, jest centrala LuBASE. Nie jest zależna 
od routerów, sieci WiFi oraz innych zewnętrznych mostków – po prostu 
działa zawsze i wszędzie, w każdym domu i mieszkaniu. Systemem będzie 
można zarządzać dzięki bardzo intuicyjnej aplikacji – LuON App, która 
skrywa wiele nowych możliwości i rozwiązań, zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych użytkowników. Aplikacja będzie dostępna do testów 
w grudniu 2022 roku.

 „Aplikacja LuON jest wszystkim, w co wierzymy i czego pragniemy jako 
użytkownicy inteligentnych domów — minimalistycznie zaprojektowana, 
niewiarygodnie potężna, bezkompromisowo nastawiona na poszanowa-
nie prywatności i bezpieczeństwa. Projektując system LuON myśleliśmy 
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po prostu o potrzebach naszych najbliższych 
i cały czas mieliśmy z tyłu głowy problemy, 
z jakimi borykają się użytkownicy różnych 
systemów Smart Home, bo dokładnie je 
znamy. LuON wiele spośród tych problemów 
wyeliminował, a samą automatyzację domu 
uprościł – zachowując przy tym potężne moż-
liwości systemu” – wyjaśnia Dawid Olczak. 

LuBase. Bijące serce inteli-
gentnego domu.
Centrala, która zarządza całym Smart Home 
– stabilna, szybka, znacznie lepsza od kon-
kurencyjnych rozwiązań. To urządzenie nr 1, 
bez którego nie można korzystać z większości 
rozwiązań naszego systemu, a co za tym idzie, 
wykorzystywać w pełni HomeKita. Jeżeli 
posiadasz LuBase, to HomeKit nie będzie miał 
dla Ciebie żadnych granic – „sky is the limit”, 
LuON to potrafi! 

Dzięki LuBase będziesz mógł dodawać 
kolejne urządzenia LuON do systemu i zarzą-
dzać nimi bardzo efektywnie. Zagwarantuje 
Ci to również niesamowitą stabilność działa-
nia oraz możliwości, których nie znajdziesz 
nigdzie indziej. 

Centrala LuBase nie jest zależna od routerów, 
sieci WiFi oraz innych zewnętrznych most-
ków – po prostu działa zawsze i wszędzie, 
w każdym domu i mieszkaniu. Łączy w sobie 
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tylko to, co najlepsze – wydajną komunikację 
radiową i przewodową. Teraz nawet najbardziej 
skomplikowane automatyzacje pomiędzy sys-
temami stają się możliwe i znacznie prostsze. 

Stworzyliśmy minimalistyczną konstrukcję, 
która jest również wyrazem najwyższej klasy 
wzornictwa produktowego. W LuBase wszyst-
kie złącza przenieśliśmy poza główną kon-
strukcję urządzenia, dzięki czemu kable nie 
będą się Wam plątać, a całość będzie wyglą-
dać niezwykle estetycznie.

Oczywiście wygląd to nie wszystko, liczy się 
również to, co skrywa wnętrze. 

A tam: 
Najnowszy i najbardziej wydajny proce-
sor Espressif ESP32-S3 z dodatkową szybką 
pamięcią RAM, który podoła wszystkim zada-
niom – tym mniej i bardziej wymagającym. 
Wiemy, że szybkość ma ogromne znacznie. 
Dlatego komunikacja przewodowa w sys-
temie LuON jest ponad 10x szybsza od tej 
wykorzystywanej w systemie KNX. 

LuON to więcej przydatnych 
narzędzi dla użytkownika
Połączenie komunikacji przewodowej i bez-
przewodowej sprawi, że Smart Home będzie 
działał ZAWSZE stabilnie! LuON poradzi 
sobie z każdą nieruchomością, niezależnie 
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od jej powierzchni oraz liczby pięter, dostępu do internetu czy zasięgu 
WiFi. Komunikacja LuLiNE i LuAiR zagwarantuje stabilność połączenia. 
Dzięki LuSketches system zaprojektuje szkice automatyzacji, a cały dom 
lub mieszkanie zostanie zautomatyzowane w mniej niż 30 minut! LuNoti-
fication to narzędzie, które umożliwi również wysyłanie indywidualnych 
powiadomień, dopasowanych do potrzeb mieszkańców lub firmy. To będzie 
zupełna nowość na rynku. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji rów-
nież backup ustawień i systemu oraz dostęp do zmiennych i wielu innych 
funkcji, które czynią LuON systemem wyjątkowym. Raz zautomatyzowany 
system nie zniknie – ustawienia już zawsze będą bezpieczne. To nie koniec, 
system LuON zapewni użytkownikom jeszcze więcej możliwości.  

Doświadczenie 
„System LuON powstał dzięki ogromnej pasji do automatyki domowej 
opartej na Apple HomeKit, ale również łamaniu barier przy projektowa-
niu skomplikowanych i często wielowątkowych automatyzacji, w których 
mamy ogromne doświadczenie. Znamy doskonale problemy użytkowni-
ków i chcemy wyeliminować je wszystkie. Koniec przeciętności! System 
ten zaprojektowaliśmy dla siebie oraz dla naszych rodzin i przyjaciół – dla-
tego jest on tak dobry” – podsumowuje Dawid Olczak. 

Dzięki trosce o nawet najmniejsze detale udało się opracować między 
innymi technologię, która umożliwia uruchomienie urządzeń w mniej niż 
1 sekundę po podłączeniu do zasilania. Po prostu włączamy urządzenie 
i działa ono od razu. Urządzeniami można już sterować w aplikacji Apple 
Home – przeszły fazę testów. Firma opracowała również najlepszy sterow-
nik żaluzji dostępny na rynku. Zostały w nim wyeliminowane wszystkie 
błędy znane z konkurencyjnych rozwiązań, gdyż LuON chce podnosić 
poprzeczkę coraz wyżej.

Do maja użytkownicy poznają system, narzędzia 
i wszystkie możliwości LuON
W związku z podjęciem decyzji o szybszym rozwoju systemu i zmianie 
terminu premiery, firma postanowiła, że przez kilka najbliższych miesięcy 
dokładnie przedstawi możliwości LuON obecnym i potencjalnym użyt-
kownikom. Komunikacja będzie odbywała się za pomocą oficjalnych kana-
łów firmy. 
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Podsumowanie
• System LuON w połączeniu z Apple Home będzie oferował znacznie wię-

cej, niż dotychczasowe integracje innych producentów. Wkrótce będzie 
kompatybilny również z Matter.

• 6 urządzeń umożliwi wykonanie aż 16 różnych czynności. To tak, jakby 
mieć 16 różnych urządzeń w 6 akcesoriach. 

• LuBASE – centrala, która steruje całym inteligentnym domem. Niesamo-
wita stabilność działania, dużo nowych możliwości dla użytkownika. Jest 
niezależna od routerów, sieci WiFi oraz innych zewnętrznych mostków 
– po prostu działa zawsze i wszędzie.

• LuON App – do przetestowania w grudniu tego roku. Prosta, intuicyjna, 
a zarazem potężna. Automatyzacja domu lub mieszkania w mniej niż 
30 minut, indywidualne powiadomienia dopasowane do własnych 
potrzeb. Aplikacja nie wymaga założenia konta, nie są zbierane żadne 
dane osobowe. 

• Dzięki trosce o nawet najmniejsze detale udało się opracować technolo-
gię, która umożliwia start urządzeń w mniej niż 1 sekundę po podłączeniu 
do zasilania.
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Oferta telewizorów 55-calowych na polskim rynku przekracza 
200 modeli/wariantów. Podobnie jest z ekranami 65-calowymi. 
Jest w czym wybierać. Zawsze warto postawić na jakość obrazu, 
ale to nie wszystko. Telewizory OLED Philips niosą za sobą kilka 
istotnych dodatkowych wartości, które sprawiają, że chce się je 
mieć w swoim salonie.

Telewizory OLED Philips – doświadcz więcej, doświadcz premium  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV

Telewizory OLED Philips 
– doświadcz więcej, doświadcz premium
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Jakość obrazu jest kluczowa, ale bez piękna 
i detali trudno cieszyć się domem i seansem
Każdy wymagający nabywca współczesnego telewizora powinien w pierw-
szej kolejności spoglądać na jakość obrazu. Ta jest kluczowa, aby móc 
w pełni cieszyć się treściami 4K z HDR Dolby Vision, szeroką paletą kolorów. 
Technologia OLED oferuje bezgraniczny kontrast, głęboką czerń, a nowe 
panele OLED.EX montowane w telewizorach Philips to także wysoka jak na 
ekrany OLED jasność – co sprawia, że są to uniwersalne, wysoko jakościowe 
telewizory, zarówno do filmowych seansów, transmisji sportowych, jak 
i grania w gry. W tym ostatnim przypadku istotne są też techniczne szcze-
góły takie jak niski input lag czy pełne wsparcie dla HDMI 2.1. 

Tylko idealny obraz będzie niczym, gdy zamkniemy go w plastikowej 
obudowie, ze słabymi głośnikami etc. Zawsze podkreślam, że telewizor 
jest także meblem. I to dość istotnym, ponieważ często jest rzucającym 
się w oczy elementem wyposażenia wnętrza naszego salonu. To takie 
współczesne ognisko, wokół którego budujemy nasz kącik wypoczynkowy. 
A szeroki dostęp do różnorodnych treści ze streamingu, rozrywki w postaci 
gier czy możliwość wykorzystania go do odtwarzania audio sprawiają, 
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że absolutnie nie ma to nic wspólnego 
z pustym gapieniem się w reklamy prze-
rywane telenowelą (choć i ta forma roz-
rywki nie powinna być jakoś przesadnie 
krytykowana, wszak nasze potrzeby 
rozrywkowe bywają różne i mamy z tego 
czerpać przyjemność). Dlatego decydując 
się na zakup telewizora w 2023 roku, warto 
weryfikować kwestie obrazu i podcho-
dzić do niej piorytetowo, ale też zwracać 
uwagę na detale, drobne dodatki, które 
sprawią, że przez lata będziemy cieszyć się 
z wybranego odbiornika.

Ambilight, czyli Obraz+
W przypadku telewizorów Philips pierw-
sza rzecz, która nasuwa się automatycz-
nie, to technologia Ambilight. Unikatowe 
i opatentowane przez Philipsa rozwiąza-
nie, które pozwala na więcej satysfakcji 
z seansów. Na tylnych ściankach obudowy 
ulokowano diody, te, w zależności od 
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naszych preferencji, delikatnie lub całkiem intensywnie rozświetlają prze-
strzeń za ekranem, rozświetlają ją na przykład w sposób dopasowany do 
treści, jakie oglądamy. W czasie niedawnego mundialu fantastyczny efekt 
można było uzyskać w trybie flagi. Oglądanie meczów biało-czerwonych, 
z taką też wizualizacją za ekranem było naprawdę klimatyczne. 

Ambilight tworzy atmosferę, tworzy nastrój, potęguje emocje i sprawia, 
że obraz jest bardziej immersyjny. Szczególnie w przypadku telewizorów 
OLED, gdzie mamy głęboką czerń i jeśli zgasimy wszystkie inne źródła świa-
tła w pomieszczeniu, otrzymamy fantastyczne efekty wizualne. To unikalne 
rozwiązanie, które czyni takowymi też ekrany Philipsa.

Europejskie wzornictwo i szlachetne materiały
Warto przed zakupem spojrzeć na telewizory OLED Philipsa, a nawet jeśli 
jest taka możliwość, to ich dotknąć. OLED937, OLED907, OLED807 te telewi-
zory zostały zaprojektowane przez europejskich designerów, a za swój styl 
nagrodzone między innymi Red Dotem. Szczególnie istotne jest zastosowanie 
solidnego aluminium. Obudowa głośnika w modelu OLED937 wykonana jest 
z materiału od duńskiej firmy Kvadrat, natomiast we wszystkich tych mode-
lach znajdziemy pilot z detalami z mięciutkiej szkockiej skóry Muirhead. 
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Niemal bezbramkowe ekrany, solidne i smukłe obudowy i designerskie pod-
stawy czy funkcjonalny, podświetlany i elegancko wykończony pilot. Chyba 
nie będzie to nadużyciem, gdy nazwiemy to luksusowym wykończeniem. To, 
co zaoferował Philips w swoich flagowych telewizorach OLED, jest stworzone 
ze smakiem, należytym sznytem i właśnie tak, że pasuje do współczesnych, 
pięknych wnętrz, w jakich urządzamy mieszkania. Chcemy mieszkać ładnie, 
chcemy mieć piękny salon, a taki telewizor jest tego dopełnieniem.

Głośniki od Bowers & Wilkins 
W obu telewizorach z najwyższej, 9 serii, czyli modelach OLED937 
i OLED907, wykorzystano głośniki stworzone przez inżynierów Bowers & 
Wilkins. W przypadku modelu OLED907 to smukła listwa pod ekranem, 
w przypadku OLED937 potężny soundbar zintegrowany z telewizorem. 
Głośniki od Bowers & Wilkins znajdziemy w topowych konfiguracjach 
prestiżowych pojazdów, stacjonarne podłogowe głośniki B&W to ikona 
designu, a przede wszystkim uczta dla uszu. Philips stawiając na tę współ-
pracę, postanowił połączyć piękny obraz z wysokiej klasy dźwiękiem 
w jednym urządzeniu. To jest nietuzinkowa propozycja właśnie dla osób, 
które nie chcą dodatkowych głośników, soundbarów itd. Telewizor z dosko-
nałym dźwiękiem stanowią tu jedność, jeden pilot, brak dodatkowych 
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przewodów, etc. Jeśli cenicie więc mini-
malizm, a zarazem dobrą jakość, to warto 
mieć to na uwadze.

Więcej, lepiej, luksusowo
Klasyczne „Less is more” w przypadku 
telewizorów OLED Philips bardzo pasuje. 
W minimalistycznym, dość eklektycznym 
designie mamy ukryty wysokiej jakości 
sprzęt audio i wideo. I właśnie to czyni te 
ekrany takimi, jakie chce się mieć w swoim 
salonie, takie, których wszystkie drobne 
detale w całości sprawiają, że czujemy, że 
ten produkt jest przemyślany od A do Z, że 
jest stworzony z myślą o dostarczeniu wyso-
kiej jakości doświadczeń i satysfakcji.

Materiał powstał we współpracy z marką 
Philips TV & Sound
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Segment premium rządzi się swoimi prawami, zadaniem jest przyciągnięcie 
klienta, raczej już nie tylko luksusem, bo ten, w przypadku BMW serii 
7 od lat stoi na najwyższym poziomie. Czym BMW chce przekonać do 
swojej najnowszej, topowej limuzyny? Patrzymy na to na przykładzie 
zeroemisyjnego wariantu serii 7, czyli BMW i7. Jednym z argumentów jest… 
kino. Tak, to nie żart. Koniec nudy na ładowarkach? Nie tylko.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

BMW i7 – samochodowe kino  |  Dariusz Hałas

BMW i7 
– samochodowe kino

Mobilność
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BMW Serii 7, to topowe limuzyny bawarskiego producenta, wie to każdy 
fan BMW. Modele z tej serii od momentu debiutu pierwszej genera-
cji w 1977 roku (E23), były swoistym wyznacznikiem statusu społecz-
nego właściciela takiego auta. To właśnie BMW serii 7 drugiej generacji 
(E32 z 1986 roku), było pierwszym niemieckim samochodem osobowym 
z silnikiem V12. W drugiej generacji pojawiła się też wersja przedłużona (iL). 
Era wielkich silników spalinowych jednak już się skończyła, dziś najważ-
niejszym trendem w motoryzacji jest elektromobilność.

Najnowsze BMW i7 to siódma generacja serii 7 i zarazem pierwsza wyposa-
żona w bezemisyjny napęd. Nowe BMW i7 stanowi połączenie oczekiwań 
najbardziej wymagających klientów z oczekiwaniami… jakie nasza planeta 
ma wobec ludzkości. Jednocześnie nowe BMW i7 nie mogło być „tylko” 
kolejną luksusową limuzyną. Twórcy musieli wymyślić coś, co wyróżni ten 
model na tle konkurencji z najbardziej wymagającego segmentu aut luk-
susowych. Udało im się. Nie jest tajemnicą, że tego typu auta to pojazdy, 
których właściciele ich raczej nie prowadzą, lecz są wożeni na tylnej kana-
pie. Właśnie z tej perspektywy da się zaobserwować największe zmiany 
w nowym BMW i7. Zanim jednak zasiądziemy do samochodowego kina, 
wypadałoby najpierw do auta wsiąść, a to dobra okazja by przyjrzeć się 
innowacjom już na tym etapie.
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BMW i7 i cyfrowy kluczyk 2.0
Bawarska marka jednoznacznie komunikuje, że najnowsze BMW i7 jest 
wejściem segmentu luksusowego w erę rozwoju kształtowaną przez inno-
wacje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Elementem tej 
cyfryzacji jest cyfrowy kluczyk najnowszej, drugiej generacji, BMW Digital 
Key Plus. Rozwiązanie to wymaga iPhone’a, bo smartfony Apple obsługują 
komunikację UWB (Ultra Wide Band), zapewniającą wyższy poziom bezpie-
czeństwa od jakichkolwiek innych, powszechnie stosowanych w obecnym 
dziś sprzęcie protokołów bezprzewodowej komunikacji. W skrócie UWB 
pozwala nie tylko na wymianę danych pomiędzy terminalem (smartfonem) 
a odbiornikiem (samochodem), ale też w czasie rzeczywistym analizuje 
odległość pomiędzy obydwoma urządzeniami z bardzo dużą dokładnością.

Po co ten pomiar odległości? Chodzi o uniemożliwienie przechwycenia 
sygnału przez nieuprawnioną osobę, czyli – jak by to ujęli spece do cyber-
bezpieczeństwa – uniemożliwienie przeprowadzenia ataku man-in-the-
-middle, co w kontekście motoryzacji bardziej funkcjonuje w przestrzeni 
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publicznej pod hasłem „kradzież na walizkę” (anachronizm, już dawno nie 
trzeba do przechwycenia sygnałów urządzeń wielkości walizki). Dlaczego 
w najnowszym BMW i7 taki atak się nie powiedzie, jeżeli użyjemy iPho-
ne’a jako cyfrowego kluczyka? Właśnie dzięki wykorzystaniu komunikacji 
UWB, w której każdy impuls jest połączony ze znacznikiem czasowym, 
którego dokładność wyznacza jedna z najważniejszych barier fizycznych: 
prędkość światła. Światło pokonuje w czasie 1 nanosekundy ok. 30 cm. 
Twój iPhone jest blisko auta? Nowe BMW i7 stanie otworem. Ktoś próbuje 
przechwycić komunikację? Sygnał może i mu się uda, ale znaczniki czasowe 
UWB nie będą się zgadzać i atak się nie powiedzie.

Jak z cyfrowego kluczyka korzysta się w praktyce? Jest to banalnie pro-
ste – właściciel nowego BMW i7 po zakodowaniu kluczyka w smartfonie 
(za pomocą aplikacji My BMW), nie musi go nawet wyjmować z kieszeni. 
Po prostu podchodzi do auta i ono się otwiera, czyli dokładnie jak w przy-
padku wielu systemów tzw. bezkluczykowego dostępu (niezbyt trafna 
nazwa, bo kluczyk trzeba przy sobie mieć) obecnego w wielu współcze-
snych modelach. Tutaj różnica jest taka, że zamiast kluczyka wystarczy 
smartfon Apple.
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BMW zapowiada też, że Digital Key Plus w przyszłości będzie oferować 
więcej funkcji niż tylko odblokowywanie i blokowanie dostępu do pojazdu, 
ale również otwieranie i zamykanie bagażnika, czy częściową aktywację 
systemu alarmowego. Załóżmy jednak, że już dostaliśmy się do wnętrza, co 
nas w nim czeka?

BMW i7 i olbrzymi ekran z usługami VOD
Jak wcześniej wspomniałem, tego typu auta należy zwiedzać zaczynając 
od tylnej kanapy. Nowe BMW i7 oferowane jest wyłącznie w wersji przedłu-
żonej, która w siódmej generacji serii siedem stała się jedyną właściwą. Na 
życzenie właściciela, który wygodnie umościł się w komfortowym fotelu 
drugiego rzędu czeka gigantyczny (jak na wyposażenie auta) ekran BMW 
Theatre Screen.

Jest to odchylany z sufitu kabiny 31,3-calowy (!) panoramiczny (proporcje 
obrazu 32:9) ekran o rozdzielczości aż 7680 x 2160 pikseli, co odpowiada 
liczbie pikseli jaką uzyskamy nie z jednego, a z dwóch telewizorów 4K. Nie 
jest to zatem pełne 8K, ale przyznajcie, i tak jest nieźle.

Ten duży ekran nie jest jednak jedynym wyświetlaczem, jaki czeka na 
pasażerów drugiego rzędu nowego BMW i7. W boczkach drzwi znajdują 
się jeszcze niewielkie, 5,5-calowe ekrany pozwalające sterować funkcjami 
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multimedialnymi bez odrywania łokci 
z wygodnych, miękkich podłokietników. 
Efekt luksusowego kina pogłębia także 
panoramiczny dach Sky Lounge z wszcze-
pionymi w niego podświetlanymi nitkami 
LED. Jakby tego było mało, zadbano też 
o odpowiednie udźwiękowienie tego kina 
na kołach. O dopieszczenie zmysłu słuchu 
dba w tym aucie wyrafinowany system 
audio sygnowany lubianą w naszej redakcji 
marką Bowers & Wilkins. Olbrzymi ekran 
zjeżdża z sufitu auta przy akompaniamen-
cie specjalnie na tę okazję skomponowa-
nej sekwencji dźwięków przez samego 
Hansa Zimmera. Tak, tego Hansa Zimmera, 
zdobywcy Oscara. Jeżeli ktoś chciał uzy-
skać efekt „wow!”, to chyba mu się udało.

Ten kinowy ekran wewnątrz pojazdu jest 
zintegrowany z usługami Amazon Fire 
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TV. To oznacza, że wewnątrz auta można konsumować cyfrowe dobra 
kultury w najwyższej jakości jaką oferują dziś najpopularniejsze serwisy 
strumieniowe online. Nie trzeba się też obawiać, że kino proponowane 
przez BMW i7 rozproszy innych uczestników ruchu zerkających przez tylną 
szybę. Ta, jak i szyby boczne, są automatycznie zasłaniane roletą, gdy 
tylko ekran jest aktywowany i odchyla się z sufitu. Co ciekawe, ekran ten 
nie tylko odchyla się z sufitu, ale można też regulować jego odległość do 
pasażerów drugiego rzędu. Jeżeli np. preferujemy obsługę dotykową (tak, 
ten olbrzymi ekran jest dotykowy) wyświetlacz może zbliżyć się do pasa-
żera, natomiast gdy wolimy zdalne sterowanie za pomocą np. niewielkich 
wyświetlaczy w boczkach drzwi, wówczas ekran może być odsunięty.

Jeżeli pasażerowie z pewnych względów nie będą chcieli korzystać z pokła-
dowego audio Bowers & Wilkins (nie chcąc np. kogoś budzić) wówczas jest 
możliwość sparowania z tym samochodowym kinem dwóch zestawów słu-
chawkowych bluetooth z niezależną kontrolą głośności każdego z nich.

Warto też zauważyć, że kierowca i pasażer z przodu nie są za bardzo 
pokrzywdzeni, bo również oni (na postoju) mogą korzystać ze strumienio-
wego przesyłania wideo na wyświetlaczu centralnym kokpitu. Szybkość 
transmisji? BMW się przygotowało. System antenowy w jaki wyposażono 
najnowsze i7 jest w pełni zgodny z sieciami 5G.
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BMW i7 i rozszerzona rzeczywistość
Wiemy już, że pasażerów drugiego rzędu w najnowszym BMW i7 czekają 
niecodzienne wrażenia, a przynajmniej, gdy mówimy o motoryzacji, a nie 
topowych światowych kinach stacjonarnych. BMW chwali się również 
wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości w ekranach dostępnych 
kierowcy. Ten ma do swojej dyspozycji nie tylko bardzo rozbudowany 
head-up display, czy dotykowy ekran w konsoli centralnej, ale również 
rozbudowane wirtualne tablice z funkcją Augmented View. BMW po raz 
pierwszy zastosowało rzeczywistość rozszerzoną w wyświetlaczu informa-
cyjnym widocznym bezpośrednio przed kierowcą.

Funkcja Augmented View jest częścią opcjonalnego BMW Live Cockpit 
Professional najnowszej generacji. Zdaniem marki zapewnia doskonałe 
uzupełnienie wbudowanego systemu nawigacyjnego pojazdu, pozwalając 
na bardzo dokładne prowadzenie w czasie jazdy. Dzięki funkcji Augmented 
View, na wyświetlaczu informacyjnym za kierownicą nowego BMW i7 poka-
zywany jest strumień wideo na żywo z perspektywy kierowcy, który jest 
uzupełniany o dodatkowe informacje dopasowane do kontekstu. Na przy-
kład w przypadku mylących skrzyżowań animowana strzałka kierunkowa 
jest zintegrowana z obrazem wideo, aby pomóc kierowcy wybrać najlepszy 
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zjazd na zaplanowanej trasie. Oprócz tego informacje o obowiązujących 
lokalnych przepisach dotyczących parkowania pojawiają się również 
w strumieniu wideo na żywo w formie rozszerzonej rzeczywistości.

Nowe BMW i7 i asysta kierowcy
Systemy asystujące już na stałe wdarły się do świadomości społecznej, 
jako element wyposażenia współczesnych aut. Jednak tak jak samochody 
są różne, tak i zakres wsparcia technologicznego, jaki otrzymuje kierowca 
również się różni. Tutaj mówimy o najnowocześniejszej, topowej, luksusowej 
limuzynie znanej na całym świecie marki premium. Mówiąc kolokwialnie, 
nie może być biedy. I nie ma. Jaką zatem armię asystentów przygotowali 
programiści i inżynierowie pracujący nad systemami nowego BMW i7?

Nie będę pisać, że nowe BMW ma tempomat adaptacyjny, bo w tym 
segmencie jest to dziś równie oczywiste, co fakt, że samochód ma koła. 
Skupmy się raczej na tym, co wyróżnia opisywany model, a nowości nie 
brakuje. Jedną z nich jest np. asystent manewrowania i automatycznego 
parkowania. Przy czym mowa o parkowaniu dosłownie automatycznym, 
bez udziału kierowcy, a nawet bez jego obecności w aucie. Oczywiście 
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mamy tu również najnowszą generację matrycowych reflektorów (także 
laserowych) BMW Selective Beam, które emitują wiązkę doświetlającą 
drogę niemal na kilometr przed nami bez jednoczesnego oślepiania innych 
uczestników ruchu. BMW może się też samodzielnie poruszać po auto-
stradzie, z zastrzeżeniem, że kierowca wciąż musi jednak trzymać ręce na 
kierownicy. Jest to jednak wymóg bardziej prawny, niż wynikający z ewen-
tualnych technologicznych niedomagań, bo tych w najnowszym BMW i7 
brak. Oficjalnie nowe BMW i7 jest pojazdem zdolnym to automatycznej 
jazdy poziomu 2, zgodnie z definicją międzynarodowej normy SAE J3016.

Cyfrowi asystenci nowego BMW zwiększają również poziom bezpieczeń-
stwa, auto samodzielnie wykrywa wszelkiego typu przeszkody przed 
pojazdem i w razie braku reakcji kierowcy inicjuje hamowanie awaryjne, 
nie zabrakło monitorowania martwych stref obserwacji, dookólnego sys-
temu kamer, analizy ruchu podczas skrętu w lewo z asystentem unikania 
kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z przodu, asystent omijania, asystent 
ograniczenia prędkości, automatyczne dostosowanie prędkości nie tylko 
do ograniczeń, ale i do topografii trasy czy warunków ruchu, ostrzeganie 
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przed niezamierzoną zmianą pasa z aktywnym powrotem na właściwy pas 
ruchu, asystent zmiany pasa dostosowujący prędkość do aut na pasie, na 
który wjeżdżamy, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu, zapobieganie 
kolizjom z tyłu, czy wreszcie automatyczne ostrzeganie przed wysiada-
niem, gdy z tyłu po stronie wysiadającego nadjeżdża pojazd. Rozbudowany 
tempomat z funkcją Stop&Go jest w stanie reagować nie tylko na znaki 
ograniczeń prędkości, ale np. na sygnalizację świetlną. Niestety, ze względu 
na ograniczenia prawne w Polsce, w naszym kraju ta funkcja nie może być 
jeszcze aktywna, ale już nasi zachodni sąsiedzi mogą z niej korzystać. Rów-
nież u nas to kwestia dostosowania prawa, bo BMW i7 odpowiednią tech-
nologią już dysponuje.

BMW i7 – moc zrównoważona
No dobrze, na koniec może nie tyle o technologiach, których na pokładzie 
nowego BMW i7 jest mnóstwo, ale cokolwiek o samochodzie, jego napę-
dzie i potencjale jezdnym. Nowe BMW i7 jakie jest, widzicie na zdjęciach. 
Wygląd to kwestia gustu, ale nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynie-
nia z samochodem klasy wyższej.

Nowe BMW i7 ma długość 5391 mm, rozstaw osi w tym aucie wynosi 
3215 mm, co oznacza, że pomiędzy osiami tej limuzyny zmieściłby się 
cały Fiat 126p i jeszcze trochę miejsca by zostało. Jednocześnie przy tak 
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potężnych gabarytach, promień zawracania z opcjonalnym aktywnym 
sterowaniem to zaledwie 12,3 metra. Auto waży aż 2,7 tony, ale miejmy na 
uwadze, że gros tej masy to potężny pakiet akumulatorów trakcyjnych 
o pojemności 101,7 kWh. Akumulator i instalacja wysokonapięciowa pra-
cują z napięciem 376,4 V (co umownie określa się jako 400 V). Maksymalna 
moc ładowania z szybkich stacji DC jaką jest w stanie przyjąć nowe BMW 
i7 to `195 kW. Po podłączeniu do ładowarki o mocy 200 kW i wyższej, auto 
powinno naładować się z 10 do 80 proc. w czasie 35 minut. Maksymalna 
moc ładowania „domowego”, czyli AC z trzech faz to 22 kW. Z wallboksa 
o takiej mocy pojazd naładuje się w 5,5 godziny.

Silnik? Nawet nie jeden, bo w BMW i7 xDrive60, czyli jedynej obecnie 
dostępnej do zamawiania wersji, są dwa silniki elektryczne o sumarycznej 
mocy aż 400 kW (544 KM) i momencie obrotowym 745 Nm. To konkretna 
moc, która pozwala pchnąć do przodu tę potężną limuzynę naprawdę 
szybko. Pierwsze 100 km/h auto jest w stanie uzyskać po 4,7 sekundy. Pręd-
kość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 240 km/h. Jednak gdy 
spojrzymy holistycznie na ten projekt, który stał się seryjnym, luksusowym 
sedanem, można dojść do wniosku, że w tym modelu motto marki czyli 
„Radość z jazdy” daje się odczuć nie przy kierownicy, lecz w drugim, jakże 
dopieszczonym technologicznie rzędzie kabiny nowego BMW i7.
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Turbo S w najnowszym wcieleniu miałem okazję doświadczyć 
dwukrotnie – na torze i potem na ulicy. Pomimo szaleństwa, 
jakie panuje na temat niesamowitego 992 GT3, to właśnie Turbo 
powinno być zdecydowanie lepszym wyborem do jazdy poza torem. 
W warunkach ulicznych będzie bardziej komfortowe, szybsze oraz 
bardziej użyteczne, dzięki napędowi na cztery koła. A jeśli chcemy 
poruszać się bez dachu, to i tak nie mamy wyboru…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Porsche 911 992 Turbo S Cabriolet  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Porsche 911 992 
Turbo S Cabriolet
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Dopóki Porsche nie zaprezentuje światu modelu GT2, to właśnie Turbo S 
będzie ich najmocniejszym modelem. Ma 650 km i 800 Nm, które gene-
rowane są przez 6-cylidrowego boksera, wspomaganego przez dwie tur-
bosprężarki z VTG (zmienna geometria łopatek), ulokowane symetrycznie 
z wastegate’em wyposażonym w elektronicznie sterowane klapy. Porsche 
zdecydowało się też na opcjonalny sportowy układ wydechowy, którego 
płynnie i ciągle regulowane klapy rozwiązują problem związany z przepi-
sami, komfortem i hałasem we wnętrzu auta. Moc przekazywana jest przez 
nową, ośmiobiegową, dwusprzęgłową przekładnię (PDK), która została 
wzmocniona względem poprzednika. Jest też przy okazji jeszcze szybsza 
i to prawdopodobnie jedna z najlepszych skrzyń biegów na świecie.

Nowością jest akustyczny czujnik w nadkolach wykrywający mokrą 
nawierzchnię. Nie można polegać tutaj na czujniku przy wycieraczkach, bo 
ten wykrywa tylko wodę na przedniej szybie, a możemy przecież jechać 
po mokrej nawierzchni, na pustej drodze, gdy deszcz już przestał padać. 
W takiej sytuacji PSM i PTM (Porsche Stability Management i Porsche Trac-
tion Management) zmieniają nastawy i są gotowe do działania. Samochód 
w takiej sytuacji zaleca też przełączenie trybu jazdy na Wet (Mokry), aby 
wszystkie systemy samochodu zapewniały jak największą stabilność w śli-
skich warunkach – PTM przekazuje więcej mocy na przednią oś, skrzydło 
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ustawia się w odpowiedniej pozycji, przedni, wysuwany pod zderzakiem 
spojler, zostaje schowany, pedał gazu zmienia charakterystykę pracy i PSM 
przechodzi w tryb normalny (wyłączany jest PSM Sport lub PSM Off).

Kolejną nowością jest przejście na akumulator litowo-żelazowo-fosfora-
nowy (LiFePO4), który nie tylko waży o ponad połowę mniej niż tradycyjny 
odpowiednik (12,75 vs. 27 kg), ale zajmuje też o 20% mniej przestrzeni. Jego 
bezpośrednimi zaletami jest dłuższa żywotność (do 2,5 raza) i 7-krotnie 
większa stabilności pracy.

W modelu Turbo S Cabriolet poczyniono również zmiany we wnętrzu, 
w tym w układzie klimatyzacji, który teraz lepiej sprawdza się przy opusz-
czonym dachu, monitorując i sprawniej reagując na zmiany temperatury 
poprzez dodatkowe kontrolowanie intensywności świecenia słońca i wielu 
innych parametrów.

Turbo S w wydaniu 992 ma też nowości w temacie aktywnej aerodynamiki. 
Przy awaryjnym hamowaniu przy wysokich prędkościach przedni spojler 
i tylne skrzydło ustawiane są w odpowiednich pozycjach, które zwiększają 
docisk samochodu do nawierzchni, co skraca drogę hamowania i poprawia 
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stabilność. W innych sytuacjach, aby np. poprawić spalanie, 911-tka ustawia 
spojlery i klapy w przednim zderzaku w tryb, który zmniejsza opory powietrza.

To wszystko wpływa na naprawdę wyjątkowe osiągi. Auto potrzebuje jedy-
nie 2,7 s, aby osiągnąć 100 km/h ze startu zatrzymanego (lub 8,9 s do 200 
km/h) i rozpędza się do 330 km/h, a ćwierć mili pokonuje w rejonie 10–10,5 
s, zależnie od toru i warunków.

Znaczek Turbo S oznacza też bardzo bogate, prawie kompletne wyposa-
żenie, którego normalnie należy szukać na liście opcji. Zalicza się do tego 
m.in. PCCB (ceramiczne tarcze hamulcowe), lakiery metaliczne i skórzane 
wnętrze bez dodatkowych opłat, PASM z PDCC, pakiet Sport Chrono, PTV 
Plus, PDK, reflektory matrycowe LED, elektrycznie składane i fotochro-
matyczne lusterka, sportowa kierownica GT, integracja CarPlay i Android 
Auto. Na liście opcji pozostaje jedynie wybrać felgi i ich kolor, pakiet 911 
Turbo SportDesign, pakiet stylistyczny Sport, folię ochronną na przód 
pojazdu, kolor lusterek, opcjonalne wykończenie niektórych elementów 
nadwozia w carbonie, pasy, naklejki i oznaczenia dekoracyjne oraz kolor 
lakieru wybranych elementów czy logo. W kwestii mechaniki możemy 
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zdecydować się na jeszcze niższe zawieszenie PASM, które ma prześwit 
zmniejszony o dodatkowe 10 mm, układ podnoszenia przedniej osi, aby 
pokonywać przeszkody na drodze (czyt. „śpiących policjantów” lub kra-
wężniki), sportowy układ wydechowy i wykończone prawie całkowicie na 
czarno przednie reflektory. Więcej pozycji znajdziemy na liście asystentów 
elektronicznych, w tym system kamer 360°, asystenta parkowania, utrzy-
mania pasa, kamerę noktowizyjną, adaptacyjny tempomat czy Porsche 
InnoDrive. Więcej możliwości popisu znajdziemy na liście konfiguracji wnę-
trza, gdzie możemy wybrać nie tylko niesamowity pakiet Heritage Design, 
ale również kolory i materiały poszczególnych elementów wnętrza. Na 
deser zostaje system audio Burmester 3D High-End Surround Sound, który 
zastępuje standardowy system audio od Bose.

Turbo S w wydaniu Cabriolet pozwala nie tylko na ekstremalne wrażenia 
z jazdy, ale również na zdecydowanie spokojniejsze podróżowanie ze zło-
żonym dachem, aby doświadczyć natury, wiatru we włosach czy wolności, 
zależnie od punktu widzenia prowadzącego i jego pasażerów. 

MOBILNOŚĆ 141



Hyundai Santa Fe to model już okrzepły na rynku europejskim. 
Najnowsza, czwarta generacja, zadebiutowała w 2018 roku, 
w 2020 roku samochód poddano faceliftingowi, a w 2022 Hyundai 
postanowił odświeżyć gamę tego modelu, likwidując wersje 
z silnikiem diesla i wprowadzając nową, nietypową, sześcioosobową 
odmianę. Z takiej właśnie, sześcioosobowej wersji z klasycznym 
napędem hybrydowym bez wtyczki, miałem okazję korzystać.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Hyundai Santa Fe Hybrid – komfort w amerykańskim stylu  |  Dariusz Hałas

Hyundai Santa Fe Hybrid 
– komfort w amerykańskim stylu
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Zacznijmy od wyglądu. Patrząc na pas przedni, olbrzymi grill i dzienne 
światła LED w kształcie litery T przekreślonej detalem nadwozia, nie spo-
sób odmówić temu projektowi pewnej oryginalności, żeby nie powiedzieć 
– kontrowersji. Odrębnym pytaniem pozostaje, czy taki projekt jest ładny, 
ale o gustach się nie dyskutuje. Ważniejsze jest to, że Santa Fe sprawia wra-
żenie dużego auta. To akurat nie dziwne, bo model powstał przede wszyst-
kim z myślą o rynku amerykańskim (na którym notabene jest średnim 
SUV-em), ale gdy spojrzymy na dane techniczne, to okazuje się, że gabary-
towo Santa Fe ma długość zbliżoną do np. takiego Volkswagena Tiguana 
Allspace (wersji przedłużonej Tiguana), nieco poniżej 4,8 m. To o tyle dobra 
wiadomość, że mimo wywoływania wrażenia, że jest to auto duże, manew-
rowanie nim w mieście nie sprawia kłopotów.

Patrząc na ten model z boku, trudno o ekstrawagancje wizualne, auto ma 
klasyczną formę SUV-a, również z tyłu nie ma żadnych wizualnych bajerów. 
Czy to źle? Nieszczególnie, osobiście wolę spójność formy i proporcjonalne 
kształty niż wizualną ekstrawagancję. Santa Fe wygląda trochę tak, jakby 
fantazyjne cugle projektantów po naszkicowaniu przedniego pasa zostały 
nieco zaciągnięte i nie jest to wada.

MOBILNOŚĆ 143



Wnętrze – tu jest jakby 
luksusowo
Jeżeli ta koreańska marka kojarzy się Wam 
z tanimi plastikami w kabinie i ubogim 
wyposażeniem, to znaczy, że utknęliście 
z opinią mającą znaczenie dwie dekady 
temu. Najnowsze Santa Fe bardzo szybko 
wyprowadzi Was z błędu, szczególnie gdy 
weźmiemy pod uwagę najbogatszą, testo-
waną przeze mnie wersję wyposażeniową 
Platinum. Wnętrze tego auta powinno 
zadowolić najbardziej wybrednych klien-
tów. Już po otwarciu drzwi fotel kierowcy 
oraz kolumna kierownicy cofają się, by 
ułatwić zajęcie miejsca w kabinie. Fotele są 
oczywiście elektrycznie regulowane w bar-
dzo szerokim zakresie (nie zapomniano 
o regulacji wzdłużnej podparcia ud), jest 
pamięć ustawień (dla fotela kierowcy), 
a także podgrzewanie i wentylacja. Sam 
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materiał tapicerski – perforowana i pikowana skóra – także nie budzi naj-
mniejszych zastrzeżeń. Materiały użyte do wykończenia kabiny również są 
dobrej jakości, odpowiednio spasowane. Pomiędzy fotelami z przodu jest 
bardzo szeroka, taka „amerykańska” konsola z mnóstwem przycisków, co 
na pewno spodoba się osobom preferującym klasyczną ergonomię zamiast 
wyłącznie dotykowych paneli. Nie zabrakło oczywiście gniazd USB, jest też 
ładowarka indukcyjna, w którą smartfon wsuwamy od góry, dzięki czemu 
urządzenie mobilne tkwi w niej nieruchomo i zawsze się ładuje. W kabinie 
pasażerskiej znajdziemy też gniazdko 12 V i „domowe” gniazdko 230 V.

W drugim rzędzie mamy dość rzadko spotykane rozwiązanie. Zamiast 
kanapy na całą szerokość kabiny są dwa niezależne fotele, z których każdy 
ma swój własny, regulowany na wysokość, kapitański podłokietnik. To 
rozwiązanie bardzo wygodne. W rzeczy samej wygoda na tylnym fotelu 
nie ustępuje siedziskom z przodu, czego nie można powiedzieć o każdym 
aucie, szczególnie gdy mowa o modelu, który nie jest pozycjonowany 
w klasie wyższej. Warto też dodać, że w testowanej wersji Platinum (topo-
wej i jedynej dostępnej w wariancie sześcioosobowym) również tylne sie-
dziska są podgrzewane.
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Ponieważ wspomniałem, że to nowa wersja, sześcioosobowa, mamy jeszcze 
trzeci rząd foteli rozkładanych w bagażniku. Nie ma co ukrywać, że tu jest 
najmniej wygodnie, ale niewysokie osoby i tu mogą poczuć odrobinę kom-
fortu, projektanci zadbali o odrębny kontroler nawiewu klimatyzacji dla 
trzeciego rzędu, a w obudowie nadkoli pomyślano o cupholderach i nie-
wielkich schowkach, są też głośniki naprawdę nieźle grającego audio, marki 
Krell. Jest także gniazdko 12 V. Ku mojemu zaskoczeniu, gdy spróbowałem 
się wcisnąć na fotel w trzecim rzędzie (mam 177 cm wzrostu), nie musiałem 
się garbić ani podciągać kolan pod brodę, nie zmienia to jednak faktu, że 
w dwóch bliższych rzędach jest zdecydowanie wygodniej.

Na dłuższe wyprawy lepiej korzystać z czterech foteli, wówczas do dyspo-
zycji pozostaje sporych rozmiarów bagażnik o pojemności aż 782 l (w wersji 
pięciomiejscowej bez foteli w trzecim rzędzie jest jeszcze większy: 831 l). 
Wystarczy, żeby spakować się na naprawdę długą podróż.

Podobało mi się to, że Hyundai zawarł w tym modelu wiele użytecznych 
drobiazgów i smaczków. Przykład? Kierowca lub pasażer drugiego rzędu 
może sterować przesunięciem fotela pasażera (przyciski zdublowane na 
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oparciu przedniego, prawego siedziska). 
Gdy wrzucamy kierunkowskaz, na wirtu-
alnych zegarach w miejscu wyświetlania 
prędkościomierza (po lewej) lub wskaź-
nika mocy (po prawej) prezentowany jest 
obraz z kamery po stronie, po której włą-
czyliśmy kierunkowskaz – jest to szcze-
gólnie użyteczne, gdy parkujemy przy 
krawężniku i nie chcemy zarysować felg. 
Gdy zakończymy jazdę i kierowca otworzy 
swoje drzwi, auto samoczynnie aktywuje 
tryb parkingowy (skrzynia przełącza się na 
„P”). W trakcie jazdy możemy aktywować 
tryb rozmowy z pasażerami z tyłu, czyli 
rozwiązanie, które za pomocą mikrofonów 
w pierwszym rzędzie zbiera naszą mowę 
i rozgłasza ją przez głośniki systemu audio. 
Dzięki temu np. dzieci siedzące w trze-
cim rzędzie bez problemu nas usłyszą. 
Takich smaczków, których nie znajdziemy 
w modelach konkurencyjnych z tego 
samego segmentu, jest w tym modelu 
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naprawdę sporo. Jeżeli w trakcie podróży lubicie słuchać muzyki, to Santa 
Fe i w tym zakresie oferuje bardzo dobre możliwości. W wersji Platinum na 
pokładzie mamy naprawdę przyzwoicie grający system audio marki Krell. 
Składa się on z 10 głośników połączonych z 12-kanałowym wzmacniaczem 
o mocy 589 W. 

Santa Fe – jeździ po amerykańsku
Użytkowany przeze mnie egzemplarz Santa Fe to hybryda. Pod maską pra-
cuje 180-konny, turbodoładowany, czterocylindrowy benzyniak 1.6 T-GDI, 
wspierany przez jednostkę elektryczną o mocy 60 KM. Sumaryczna moc 
tego hybrydowego zestawu to 230 KM i 350 Nm momentu obrotowego, 
przekazywana na wszystkie koła za pośrednictwem sześciobiegowej, auto-
matycznej skrzyni. 230 KM to niby dużo, prawda? Liczących na szczyptę 
adrenaliny, muszę rozczarować. Nie liczcie na angażujące, dynamiczne pro-
wadzenie. Układ napędowy i jezdny tego wozu dostrojono przede wszyst-
kim pod komfort jazdy. Spokojne pokonywanie kolejnych kilometrów 
to domena Santa Fe. Auto osiąga setkę po 9,1 s, a prędkość maksymalna 
podawana przez producenta to 187 km/h. Do normalnej jazdy wystarczy 
aż nadto. Plusem jest to, że zawieszenie, choć miękkie i komfortowe, nie 
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jest przesadnie „amerykańsko” miękkie. Auto nie przechyla się nadmiernie 
w ciaśniejszych zakrętach, nie płuży podczas hamowania, ale mimo obec-
ności trybu Sport (mogłoby go nie być), nie jest to pojazd do sportowej 
jazdy. Niemałe gabaryty, spora masa (niemal 2 t) robią swoje. Tryby jazdy są 
tu trzy: Eco, Sport i Smart, w tym ostatnim jeździło mi się najlepiej. Oprócz 
tego kierowca może wybrać jeden z trzech trybów jazdy terenowej (Snow, 
Mud i Sand, czyli śnieg, błoto i piach). Błota i piachu nie sprawdzałem, ze 
śniegiem Santa Fe poradził sobie śpiewająco.

A jak z zużyciem paliwa? Jak na sporego SUV-a jest dobrze. Gdy pokonałem 
spokojnie ponad 163-kilometrową trasę mieszaną, komputer pokładowy 
wyświetlał średnie spalanie 6,3 l/100 km. Łącznie przejechałem Hyunda-
iem Santa Fe prawie 817 km ze średnim zużyciem 7,7 l/100 km (na jednym 
zbiorniku), a pojemność średnia, skumulowana z dystansu prawie 2000 km, 
uwzględniająca temperamenty poprzednich testerów, to 8,4 l/100 km.
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Techniczne wsparcie kierowcy
Kierowca modelu Santa Fe może liczyć na szerokie wsparcie cyfrowych 
systemów asysty. Oprócz inteligentnego tempomatu z funkcją Stop & Go 
i „przypominajką”, że auto przed Tobą ruszyło (kolejny użyteczny „sma-
czek” w Santa Fe), mamy tu m.in.: asystenta zapobiegania kolizji czołowych 
z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta monitorowania mar-
twego pola (plus wspomniane kamery aktywujące się po włączeniu kierun-
kowskazu), kapitalny system dookólnej obserwacji (bardzo dobra jakość 
obrazu), asystenta utrzymywania pasa ruchu z podążaniem wybranym 
pasem (trzeba trzymać ręce na kierownicy), asystenta unikania kolizji pod-
czas cofania (przydaje się np. podczas wyjeżdżania tyłem z prostopadłego 
miejsca parkowania), rozpoznawanie znaków drogowych, ochrona przed 
kolizjami na skrzyżowaniach… Jest na bogato.

Podsumowanie i ceny
Hyundai Santa Fe robi dobre wrażenie na pierwszy rzut oka (szczególnie 
gdy zajrzymy do wnętrza), a po dłuższym poznaniu auto tylko zyskuje, bo 
odkrywamy różne technologiczne smaczki, użyteczne gadżety, przemy-
ślane schowki – wszystko to, co powinno wyróżniać sporego, rodzinnego 
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SUV-a na wygodne, dalekie podróże. To nie jest pojazd dla poszukujących 
dynamiki i adrenaliny, lecz auto nastawione przede wszystkim na komfort. 
Gdy preferujemy zachowawczy styl jazdy, Santa Fe z hybrydą okaże się 
autem również dość oszczędnym.

Ile kosztuje Hyundai Santa Fe Hybrid? Obecnie w konfiguratorze produ-
centa dla wersji sześcioosobowej nie mamy wyboru ani wersji napędowej, 
ani wyposażeniowej. Jeżeli decydujesz się na wariant sześcioosobowy, 
zawsze otrzymasz hybrydę w topowym wariancie wyposażeniowym Plati-
num, która kosztuje od 244 900 zł. Użyczony egzemplarz był dodatkowo 
wyposażony w pakiet Sun (panoramiczne okno dachowe i oświetlenie LED 
w obu rzędach) oraz pakiet Luxury (m.in. boczne listwy i nadkola w kolo-
rze nadwozia, podsufitka wykończona zamszem, osłony przeciwsłoneczne 
wykończone zamszem, tapicerka skórzana ze skóry Nappa). Brązowy lakier 
Taiga Brown nie wymaga dopłaty. Koniec końców testowany egzemplarz 
wyceniono na 259 900 zł. Choć wydaje się to dużą kwotą, to na tle kon-
kurencji z segmentu, którą skonfigurujemy równie bogato, co testowane 
Santa Fe, okaże się, że koreańska propozycja SUV-a na amerykańską modłę 
jest rozsądnie wyceniona.

Hyundai Santa Fe 
Hybrid  

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

 Plusy:
• Bogate i funkcjonalne 

wyposażenie
• Niskie zużycie paliwa przy płynnej 

jeździe
• Wysoki komfort akustyczny 

i resorowania

 Minusy:
• Wyczuwalnie opóźniona reakcja 

na kickdown
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Odpowiadając na pytanie postawione w tytule (dla tych co nie chcą 
czytać). Tak, dalej będzie się opłacać. Pod warunkiem, że gros ładowań 
będzie się odbywać w domu, swoje kalkulacje udostępnili również 
eksperci Schneider Electric.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Ceny prądu rosną – jak z opłacalnością samochodu elektrycznego ładowanego w domu?  |  Dariusz Hałas

Ceny prądu rosną 
– jak z opłacalnością samochodu 
elektrycznego ładowanego w domu?
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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) szacuje, że wzrost cen za energię 
w przypadku gospodarstw domowych w przyszłym roku może wynieść 
kilkadziesiąt procent. Mowa więc o podwyżkach wynoszących – w zależ-
ności od zużycia – od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Auto elektryczne spowoduje raczej 
przebicie progu 2000 kWh
Zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez 
Główny Urząd Statystyczny, średnie roczne zużycie 
prądu w polskich gospodarstwach domowych to 
2375 kWh. To więcej niż wskazywany przez usta-
wodawcę próg 2000 kWh, powyżej którego ceny 
energii będą wyższe. Obecność samochodu elek-
trycznego w gospodarstwie domowym, na pewno 
nie ułatwi oszczędności energii, by zejść poniżej 
progu 2000 kWh. Czy to jednak oznacza droższą 
eksploatację elektryka niż auta spalinowego? Nie.

Eksperci Schneider Electric przyjęli założenie, 
że przeciętny samochód elektryczny zadowoli 
się zużyciem na poziomie 18 kWh na każde 100 
kilometrów trasy. To dość bezpieczne założenie. 
Owszem, są pojazdy, które nawet nie zbliżą się do 
tak niskiego zużycia (np. Mercedes EQC 400), ale 
są też takie, które są w stanie zużyć znacznie mniej 
(np. Fiat 500e).

Jak szacować średnie zużycie przez samochód 
elektryczny?
Średni dystans pokonywany rocznie przez pojazd zarejestrowany w Pol-
sce wynosi nieco ponad 8600 km (dane opracowane w ramach wspie-
ranego przez Komisję Europejską projektu Odysee-Mure). Można zatem 
założyć, że statystyczny samochód elektryczny zużywa ok. 1550 kWh 
energii rocznie, to zaledwie 450 kWh mniej od wspomnianego limitu, 
gwarantującego brak podwyżek cen dla gospodarstwa domowego. Jed-
nak 1550 kWh to bardzo optymistyczne założenie, kompletnie ignorujące 
problem np. strat w trakcie procesu ładowania i wpływu wielu innych 
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czynników (np. temperatury powietrza, temperatury akumulatora, mocy 
ładowarki, jakości przewodów i wielu więcej).

Eksperci Schneider Electric oceniają, że samochód elektryczny, który 
w warunkach laboratoryjnych zużyłby 1550 kWh w faktycznej eksploata-
cji może potrzebować nawet 465 kWh więcej. Biorąc pod uwagę obec-
nie obowiązujące stawki za 1 kWh energii dla gospodarstw domowych 
(taryfa G-11), mówi się o dodatkowym rocznym wydatku sięgającym ok. 
290-360 złotych rocznie. Takich strat można jednak uniknąć. Co więcej, 
można wdrożyć szereg rozwiązań, które sprawią, że nawet po podwyż-
kach cen energii jazda autem elektrycznym nadal będzie znacznie tańsza 
niż samochodem spalinowym.

Co zrobić, by płacić mniej za ładowanie w domu? 
Rady ekspertów
Chcąc ograniczyć wielkość strat związanych z ładowaniem pojazdu elek-
trycznego i uwzględnić potrzebę generowania oszczędności, należy pamię-
tać o kilku zasadach:
• Nie rekomenduje się ładowania samochodu ze zwykłego gniazdka domo-

wego – to nie tylko czasochłonne, ale i energochłonne, bo straty energii 
w tym wypadku sięgają nawet kilkunastu procent.

• Należy zadbać o jakość i odpowiedni przekrój przewodów elektrycznych.
• Wykorzystywana stacja ładowania powinna być urządzeniem bezpiecz-

nym i wysokiej jakości.
• Istotne jest, by proces ładowania rozpocząć bezpośrednio po skończo-

nej jeździe, kiedy bateria jest jeszcze ciepła, zwłaszcza zimą – pozwoli to 
uniknąć strat związanych z potrzebą ogrzania baterii.

• Korzystnym rozwiązaniem może być również wykorzystanie taryfy 
dwustrefowej i ładowanie pojazdu poza tzw. szczytem, kiedy jest najta-
niej. Większość dostępnych taryf dwustrefowych to niższe ceny prądu 
w godzinach nocnych (między 22:00 a 6:00) oraz w ciągu dnia (najczęściej 
między 13:00 a 15:00).

W warunkach domowych najlepiej sprawdzają się nowoczesne 

ładowarki typu wallbox, które pozwalają ograniczać straty 

w sieci do minimum.
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Wallbox pozwala zaoszczędzić, ale sam też kosztuje
W warunkach domowych najlepiej sprawdzają się nowoczesne ładowarki 
typu wallbox, które pozwalają ograniczać straty w sieci do minimum. Te 
mogą dysponować różną mocą. Najczęściej spotykane warianty to 3,7 kW, 7,4 
kW bądź 11 kW. Warto pamiętać, że nie zawsze im większa moc, tym szybsze 
ładowanie auta. W celu określenia szybkości ładowania niezbędne jest uzy-
skanie wiedzy na temat pojemności baterii, mocy ładowarki pokładowej oraz 
stacji ładowania, do jakiej zakupu dąży kierowca pojazdu elektrycznego.

Ładowarki o dużej mocy (powyżej 24 kW DC) nie znajdą zastosowania 
w warunkach domowych ze względu chociażby na przewody w instalacji 
elektrycznej czy ograniczenia maksymalnej mocy przyłączeniowej – jej 
przekroczenie wiąże się dla konsumenta z naliczeniem kar.

Wybierając ładowarkę typu wallbox warto wybrać rozwiązanie z kontrole-
rem mocy instalowanym w rozdzielnicy elektrycznej. Pozwoli to na inteli-
gentne zarządzanie obciążeniem, w efekcie moc dostarczana do auta jest 
dostosowywana w sposób ciągły do tego, jakie jest w danej chwili zużycie 
energii w całym gospodarstwie. dzięki czemu unikamy wyzwalania zabez-
pieczeń czy kar za przekroczenie mocy przyłączeniowej.

Finalnie, za sprawą wdrożenia zasad inteligentnego ładowania auta elek-
trycznego, możliwe jest utrzymanie kosztów eksploatacji na poziomie 
maksymalnie kilkunastu złotych za każde przejechane 100 km – i to 
nawet po mających nastąpić w przyszłym roku podwyżkach. To wciąż 
znacznie mniej niż w przypadku aut napędzanych silnikiem benzyno-
wym lub diesla, gdzie 100 km jazdy to średni koszt rzędu 40-60 zł.
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Ferrite 3 Pro

Ferrite 3 (Pro) to DAW (Digital Audio Workstation), czyli program do 
zaawansowanej edycji audio. W moim przypadku służy do montażu 
naszego podcastu – Nadgryzieni – i spisuje się przy tym wzorowo. Teraz 
jeszcze bardziej niż wcześniej…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Ferrite 3 Pro  |  Wojtek Pietrusiewicz

Chyba nigdy nie spodziewałem się, że na iPadOS pojawi się 
aplikacja, która jest lepsza od wszystkiego na macOS, poza jedną 
pozycją, która wymaga bardzo drogiej subskrypcji (tak, mowa 
o Audition), co wyklucza ten program z moich zainteresowań. 
Tymczasem na początku grudnia Ferrite pojawił się w wersji 3 oraz 
3 Pro i zaspokoił w zasadzie wszystkie moje potrzeby.

Software
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Ferrite dostępny jest w dwóch wersjach – podstawowej oraz Pro. Ta 
pierwsza jest darmowa i oferuje ograniczone możliwości, a druga jest 
płatna i udostępnia nam pełną moc. Ferrite 3 Pro kosztuje 174,99 PLN, to 
naprawdę niewiele w porównania z konkurencją. Dla przykładu i w moim 
przypadku Audition kosztuje ok. 114 PLN brutto miesięcznie, jeśli zobo-
wiążę się do wykupienia abonamentu na minimum 12 miesięcy, czyli 
w sumie 1368 PLN. Wracając jednak do Ferrite – właściciele Ferrite 2 Pro 
dostali zniżkę i płacą 84,99 PLN za upgrade do 3 Pro.

Najważniejszą dla mnie nowością, której jeszcze nie przetestowałem, ale 
z której planuję docelowo korzystać regularnie, jest autopoziomowanie 
montowanych plików audio. Muszę jednak najpierw przeprowadzić szcze-
gółowe testy, aby zweryfikować, czy samo poziomowanie wystarczy, czy 
będzie jednak konieczny compressor, i jeśli tak, to jak mocny. Druga to 
możliwość odsłuchu montowanych lub nagranych materiałów w przyspie-
szeniu (do 2x) – tego mi bardzo brakowało wcześniej i przydaje się szcze-
gólnie, gdy np. odsłuchujemy całość, aby dodać rozdziały do podcastu. 
Wiem, że dla niektórych 2x to będzie mało, ale to dwukrotnie lepiej niż 1x…

SOFTWARE 158



Z innych ważnych nowości otrzymaliśmy audio scrubbing, czyli słyszymy 
audio podczas suwania suwakiem po timelinie, zaawansowany edytor EQ 
z podglądem jego wpływu na audio oraz ochronę przed clippingiem, gdy 
korzystamy z Auto Levelling. Nowy jest też UI i o ile nie miałem zastrzeżeń 
do poprzedniego, to ten zdecydowanie bardziej mi się podoba.

Pełną listę nowości Ferrite’a 3 znajdziecie na stronie dewelopera Wooju-
ice. Zapomniałem też wspomnieć, że aplikacja wspiera iPhone’a i bardzo 
żałuję, że nie ma wersji na macOS – czasami wolałbym nie sięgać po 
iPada…

Cena: za darmo (174,99 PLN IAP za wersję Pro)  
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Freeform – nowa aplikacja od Apple 
do kreatywnej współpracy

Freeform to aplikacja, której zadaniem jest zapewnić nam miejsce dla 
naszych pomysłów. Te możemy w niej zapisywać w formie tekstu, szkiców, 
zdjęć – słowem poprzez wszystko, co ułatwi nam życie. Co najważniejsze, 
dzięki Freeform możemy pracować nad tymi pomysłami z wieloma osobami 
naraz. Nawet podczas jednocześnie prowadzonego połączenia FaceTime.

Do umieszczania informacji służy wirtualna tablica, która poszerza się 
automatycznie wraz z jej zapełnianiem. Dostępnych mamy wiele narzędzi, 
jak choćby całą gamę różnych pędzli. W tej formie sprawdzi się oczywiście 
najlepiej iPad z Apple Pencil.

Do aplikacji Freeform możemy dołączyć wiele obsługiwanych plików, m.in. 
obrazy, materiały wideo, audio, dokumenty, PDF-y, łącza do stron, naklejki itp.

Więcej informacji na temat tej aplikacji możecie przeczytać w oficjalnej 
notce prasowej Apple.

Jednym z powodów pojawienia się ostatnich aktualizacji iOS, iPadOS 
i macOS była nowa aplikacja od Apple – Freeform.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Freeform – nowa aplikacja od Apple do kreatywnej współpracy  |  Maciej Skrzypczak
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Gdy przez lata nie tykasz świata gier, zwłaszcza typu Call of Duty, 
to odpalając najnowszą edycję, doznajesz szoku. To zupełnie inne 
doświadczenia z rozgrywki niż te, które miałem jakieś 15 lat temu. 
Współczesne gry wyglądają fantastycznie, są otwarte na nowych 
graczy, ale jednocześnie są znacznie bardziej wymagające. Więc czas 
na zabawę, która w dzisiejszych czasach nie powinna bawić.

Call of Duty: Modern Warfare II 
– fotorealistyczna zabawa w wojnę

Gry

Call of Duty: Modern Warfare II – fotorealistyczna zabawa w wojnę  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Disclaimer 
Podkreślam to często w swoich materiałach o grach, że nie jestem gra-
czem albo że jestem bardzo casualowym graczem. Granie w FIFA, Forza 
i parę innych tytułów okazjonalnie, mniej niż parę godzin w miesiącu, 
raczej mnie graczem nie czyni. Choć mam ku temu pewne ciągoty. Jedną 
z nich jest właśnie Call of Duty, w którą ostatni raz grałem w 2007 roku 
przy okazji Call of Duty 4: Modern Warfare. Teraz przyszła pora na pogra-
nie sobie w reboota tej serii w postaci Modern Warfare II. Przy czym to 
wciąż jest okazjonalne granie.

Jednocześnie jestem pacyfistą, nigdy nie miałem pistoletów-zabawek, 
jedyną grę w wojnę, jaką uznaję, to ta w karty, w GTA spędziłem w życiu 
może kilka godzin. Brzydzi mnie fakt, że pewna polska marka sięga po 
znane klocki i robi swoją ofertę kompatybilnych klocków z czołgami itd. 
Szczególnie gdy tuż za naszą granicą giną niewinni ludzie, dochodzi do 
masowych mordów rodem z najgorszych dziejów z naszej historii, a w Polsce 
ośmiesza się Komendant Główny Policji, zabawy bronią są mocno dysku-
syjne, jako rozrywka dla dorosłych, a tym bardziej jako rozrywka dla dzieci. 
Dlatego też na grach coś takiego jak PEGI 18+ nie pojawia się bez przyczyny.

GRY 163



Jesteśmy jednak dorosłymi ludźmi, mając swoją świadomość, mając za 
sobą lekcję historii, ale też mając czasem cięższe, stresujące dni warto 
poszukać odskoczni, formy odstresowania, relaksu i taką z pewnością jest 
gaming. Czas więc zanurzyć się w świat Call of Duty: Modern Warfare II.

 Fotorealistyczna grafika i dubbing!
Zleciłem instalację gry z aplikacji Xbox na iOS. Dlatego gra czekała na mnie 
już na dysku, gdy uruchomiłem telewizor i Xbox Series X. Po paru chwi-
lach mogłem cieszyć się rozgrywką. Jak wspomniałem, ostatni raz grałem 
w tytuł z serii 15 lat temu. I to jest uderzająca różnica w podejściu do rynku 
gier w Polsce względem tego, co było kiedyś. Po pierwsze, wtedy królowało 
piractwo, rynek gier z torrentów, cracków miał się świetnie. Dziś, choć gry są 
jeszcze droższe cennikowo (acz relatywnie tańsze), komfort, dostępność itd. 
sprawiają, że to absolutnie nie ma sensu. W przypadku Call of Duty mocno 
też wierzę, że po przejęciu Activision przez Microsoft seria stanie się czę-
ścią Xbox Game Pass, co jeszcze ułatwi dostęp do tego tytułu. Natomiast 
ta uderzająca różnica to w pełni spolszczony interfejs gry, napisy, dubbing 
w języku polskim. To sprawia, że dla wielu bariera wejścia w historię jest 
wiele mniejsza, a nie będąc osobą mówiącą w języku angielskim, możemy 
w pełni skupić się na tej fabule, zamiast tłumaczyć sobie w głowie to, co 
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dzieje się na ekranie. A właśnie to jest istotne w trybie kampanii dla jed-
nego gracza, która mnie interesuje najbardziej. Możemy zagłębić się w fajną 
historię, doświadczać tego, być świadkami, a właściwie uczestnikami pew-
nej opowieści. Dla każdego, kto zachwyca się filmami takimi jak „Szerego-
wiec Ryan”, „Dunkierka”, „1917”, ale nie jest graczem, możliwość sięgnięcia po 
raz pierwszy po grę taką jak Call of Duty: Modern Warfare II, będzie fanta-
stycznym doświadczeniem, odkryciem nowych horyzontów, lądów.

Zwłaszcza że mówimy także o piorunująco atrakcyjnych graficznie lokali-
zacjach, detalach. Graficznie to jest coś, co cieszy oczy właśnie w sposób 
fotorealistyczny. Możliwość grania na telewizorze OLED (Philips 807) w 120 
klatkach z 4K to naprawdę fenomenalne doświadczenia wizualne. A jeśli 
jeszcze to połączymy z dźwiękiem w Dolby Atmos, otrzymujemy naprawdę 
fajną rozgrywkę i rozrywkę. To nie jest jakaś wybitna historia, ale całość 
jest po prostu rozrywką działającą na nasze zmysły tak, że naprawdę 
wygląda to wręcz majestatycznie, przynajmniej dla kogoś, kto wraca do 
gier po latach lub też nie miał jakiegoś większego zetknięcia z gamingiem. 
Może dla współczesnego 18-latka jest to „meh”, ale ktoś, kto widzi techno-
logiczne zmiany, a część z nich przesypia w jaskini, może powiedzieć, że 
dożyliśmy czasów, gdzie wygląda to tak, że chce się grać, że jest to na tyle 
fotorealistyczne, by prawdziwie przeżywać.
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Możesz grać jako nowicjusz, ale mnogość opcji 
i ekranów prowadzi do zawrotów głowy
 Jak wspomniałem, jako dziecko nie grałem w tego typu gry, trochę 
prób przeprowadziłem jako późny nastolatek, ale mechanika, zwłaszcza 
z myszką i klawiaturą, skutecznie mnie zniechęcała. Teraz, sięgając po pada, 
zasiadając wygodnie na kanapie, z nosem w dużym ekranie, doświadczenia 
mam zupełnie inne. To, co przemawia do mnie na plus, to opcja rozgrywki 
właśnie dla takiego laika jak ja. Choć i tak nie oznacza to totalnej łatwizny, 
wciąż musimy się zaangażować w rozgrywkę, opanować wszystkie opcje. Tu 
trochę brakuje mi jakiegoś takiego poligonu, pełnego samouczka, aby póź-
niej już w pełni zanurzyć się w kampanię.

Jednocześnie mam duży zarzut nie do twórców CoD, ale chyba też wszyst-
kich gier współcześnie. Mnogość opcji, konfiguracji itd. jest odstraszająca 
dla kogoś chcącego wejść i zagrać. Trudno się w tym wszystkim połapać 
albo po prostu jestem boomerem. Tak szybko odskoczyłem od Fortnite, 
bo było tam kilka różnych okienek, przycisków itd. To samo obserwuję 
w wielu rozwiązaniach mobilnych. Natłok sprawia, że zdecydowanie jako 
rozrywkę wolę film, serial, książkę niż gry. Tyle że z drugiej strony, rozu-
miem też oczekiwania zagorzałych graczy chęci pełnego dostosowania, 
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personalizacji, większej swobody czy posiadania bardzo szczegółowych 
informacji. Dla mnie jest to zbyt absorbujące. Chętnie poznałbym tytuły 
„lite”, które wręcz w podręcznikowy, bardzo liniowy sposób prowadzą nas, 
aby po iluś tego typu rozgrywkach zasiąść do gier bardziej wymagających. 
Jeśli macie takie rekomendacje, śmiało dajcie znać na Twitterze.

Potencjał tkwiący w gamingu w zabawie z Call of 
Duty jest naprawdę ogromny
Podsumowując, najnowsza odsłona CoD to graficzny, realizacyjny cukie-
rek, który cieszy oczy, zachwyca. To świetna, odstresowująca strzelanka, 
która pozwala wyżyć się w wirtualnym świecie, odciąć się od realnych 
zmartwień, a jednocześnie cieszyć się fotorealistycznym światem gry. To 
też tytuł, który pokazuje, jak wielki potencjał rozrywkowy tkwi w świecie 
gier, jak dużo mogą dać one frajdy dorosłym, jak bardzo ten segment przez 
wiele osób (w tym mnie) jest jeszcze nieodkryty i niedoceniony. CoD zde-
cydowanie zasługuje na miano kultowej serii gier i jeśli macie sprzęt, na 
którym można zagrać w najnowszą odsłonę cyklu, a jeszcze tego nie robili-
ście, to warto dać jej szansę.
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Alaska Milk Run dzięki Orbx
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

Milk Run został tak nazwany w latach 30. XX wieku, wtedy przewożone 
były głównie leki, poczta i, naturalnie, mleko. Alaska Airlines ma dwa 
znane loty w tym rejonie – nr 65 i nr 66. Pierwszy zaczyna się w Seattle 
i kończy w Anchorage, po drodze zahaczając o Ketchikan, Wrangell, Peters-
burg i Juneau. Drugi zaczyna się w Anchorage, kończy w Seattle i ma przy-
stanki w Cordova, Yakutat i Juneau. Przez wiele lat tych lotów odnotowano 
w dziennikach transport konia z asystującym mu weterynarzem, trzech 
reniferów, Toyoty Hilux oraz młodziutkiego morsa, który rzekomo bekał 
przez większość podróży.

Alaska Airlines początkowo pokonywała te trasy za pomocą Boeingów 737-
400 Combi, czyli wyposażonych w przestrzeń dla pasażerów oraz dla cargo. 
Od 2017 roku obsługiwane są przez 737-700 w wersjach pasażerskich oraz 
BDSF (BEDEK Special Freighter), co idealnie pasuje do produktu PMDG – 737-
700 dla Microsoft Flight Simulator 2020 dostępny jest w obu tych wersjach.

Odtworzenie Milk Run w Microsoft Flight Simulator 2020 jest dzisiaj więcej 
niż możliwe. Nie w całości, jeśli chcemy mieć do dyspozycji wysokiej jako-
ści lotniska, ale okolica jest absolutnie przepiękna wizualnie, a podejścia 
do lądowania trudne i zachwycające. Z pomocą przychodzą też dodat-
kowe lotniska w okolicy, które są jeszcze bardziej niesamowite. Zacznijmy 
więc podróż od południa…

w partnerstwie z Orbx

Alaska Milk Run dzięki Orbx  |  Wojtek Pietrusiewicz

Pacific Northwest to przepiękny rejon USA, Alaski i Kanady 
przypominający norweskie fiordy. Wiele miejscowości jest jednak 
zdecydowanie bardziej niedostępnych i często odciętych od świata. To 
dlatego powstał tzw. Milk Run, czyli codzienny lot z wieloma postojami, 
podczas których transportowani są ludzie, zwierzęta, cargo i praktycznie 
wszystko inne, co jesteście sobie w stanie wyobrazić.
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Seattle–Tacoma International Airport (KSEA)
Twórcami lotniska w Seattle są BMWorld i AmSim, znani ze swojej twórczo-
ści od dawna. To lotnisko obsługuje ponad 30 linii lotniczych i połączenia 
z każdym zamieszkałym kontynentem. Wersja dla MSFS spokojnie zalicza 
się do grona najważniejszych lotniskach świata pod względem jakości 
wykonania. Wspiera wszystkie najnowsze technologie i możliwości symula-
tora, i traktuje je jako must have. Deweloperzy dodatkowo zadbali o oko-
licę lotniska, aby budynki tam odpowiadały rzeczywistości. Na samym 
lotnisku znajdziecie customowe tekstury, oznaczenia poziome, bramki 
przypisane do poszczególnych linii lotniczych, efekt paralaksy w oknach, 
animowane rękawy i wiele więcej.
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Produkt: Seattle–Tacoma International Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 2,02 GB

Cena: 33,99 AUD / 21,31 EUR
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Vancouver International Airport (CYVR)
To przepięknie położne lotnisko znajduje się na wyspie nieopodal miasta, 
którego wieżowce widać w oddali. Nie zalicza się ściśle do Milk Run, ale 
to kolejne absolutnie genialne lotnisko, które obsługuje nie tylko naj-
większe samoloty świata, ale również maleńkie Cessny i podobne. Razem 
z lotniskiem międzynarodowym otrzymujemy również Vancouver Har-
bour (CYHC) i Vancouver Seaplane Terminal (CAM9), gdzie obsługiwane są 
hydroplany (samoloty lądujące i startujące z wody). Praktycznie wszystko 
jest tutaj customowe, od warunków pogodowych, poprzez orthofotogra-
metrię, aż po tekstury.
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Produkt: Vancouver International Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 5,57 GB

Cena: 26,20 AUD / 16,61 EUR
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Bella Coola Airport (CYBD) i darmowy dodatek do 
Stewart Airport (CZST)
To lotnisko położone w dolinie wśród szczytów pacyficznych fiordów, 
obok rzeki Bella Coola, dostarcza niezwykłych doświadczeń, zarówno pod-
czas podejścia, jak i startu. Nie jest to część Alaska Milk Run, ale dla osób 
latających mniejszymi maszynami, bo niekoniecznie zmieścicie tutaj 737, 
będzie świetnym przystankiem na odpoczynek i zwiedzanie.

Razem z CYBD otrzymujemy za darmo rozszerzenie dla Stewart Airport 
(CZST). To genialnie lotnisko położone jest jeszcze bardziej malowniczo 
wśród tych wszystkich gór i dolin, a starty oraz lądowania z niego są jesz-
cze bardziej niebezpieczne. Rewelacyjne wrażenia dają tutaj nie tylko 
samoloty klasy GA, ale również darmowy DC-3 (dostępny za darmo od 
SimUpdate 11) czy PMDG DC-6.
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Produkt: Bella Coola Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 0,54 GB

Cena: 18,84 AUD / 11,81 EUR
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Alaska Mesh i Juneau (PAJN)
Microsoft Flight Simulator 2020 musi iść na kompromis w temacie jakości i roz-
dzielczości danych wysokości świata, ze względu na wydajność i Xboxa. Użyt-
kownicy na PC mogą natomiast pozwolić sobie na upgrade tych danych. Alaska 
Mesh korzysta z danych wysokości w rozdzielczości 5 m od rządu Stanów Zjed-
noczonych. Ten produkt nie zmienia defaultowego mesha ani nie modyfikuje 
plików symulatora. Dodatkowo praktycznie nie wpływa na wydajność, a zdecy-
dowanie poprawia wygląd całej Alaski, szczególnie gdy latamy „low and slow” 
(nisko i wolno, czyli na pokładzie małych samolotów).

Orbx, razem z Alaska Mesh, dostarcza bardzo ważne lotnisko dla Milk Run 
– Juneau. Położone jest absolutnie niesamowicie, gdziekolwiek wylądujemy, to 
szanse na katastrofę są wysokie, bo lotnisko otoczone jest przez góry. Juneau 
od Orbx jest dostarczane w formie pliku ZIP, który znajdziemy w katalogu, gdzie 
zainstalowany jest Alaska Mesh. Należy ten plik rozpakować zgodnie z instruk-
cjami w nim zawartymi. Powodem tego jest fakt, że na Orbx można również 
kupić Juneau Airport od dewelopera Northern Sky Studio.
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Produkt: Alaska Mesh

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 7,63 GB

Cena: 14,49 AUD / 9,08 EUR
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Ketchikan International Airport (PAKT)
To kolejny punkt na trasie Alaska Milk Run i podobnie jak w przypadku 
innych lotnisk, Ketchikan również ma wyjątkowe położenie, pomię-
dzy górami, praktycznie na oceanie. Ciekawostką jest to, że sam pas 
położony jest wyżej niż lotnisko, więc nie tylko trzeba uważać przy 
zjeżdżaniu, gdy jest ślisko (a tam często jest ślisko!), ale przy w pełni 
załadowanym samolocie może być problem z podjechaniem pod 
górkę. To jedno z tych lotnisk, które przy złych warunkach pogodowych 
naprawdę testuje nasze zdolności.
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Produkt: Ketchikan International Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 313,14 GB

Cena: 11,59 AUD / 7,26 EUR
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Yakutat Airport
To najmniej widowiskowe lotnisko z całego zestawu, ale nie oznacza to, że 
nie należy się tam udać. Za czasów II wojny światowej odgrywało niezwykle 
ważną rolę, a dzisiaj stanowi jedyną metodę dostania się do i z miasta Yakutat, 
położonego 6 km od lotniska, do którego nie da się dojechać samochodem. 
W sezonie letnim można tutaj spotkać mnóstwo małych samolotów, przylatu-
jących głównie turystycznie, a jedyną linią lotniczą obsługującą kursy z Ancho-
rage i Seattle jest Alaska Airlines za pomocą Boeingów 737.

Produkt: Yakutat Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 3,66 GB

Cena: 18,84 AUD / 11,81 EUR
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Unalaska Airport (PADU)
Najnowsze dziecko Orbx niestety nie należy do Milk Run, ale nie mogłem nie 
wspomnieć o nim tutaj. Wielu z Was zapewne kojarzy serial „Deadliest Catch”, 
gdzie poławiacze krabów zmagali się na Morzu Beringa z przeciwnościami 
losu. Otóż Dutch Harbor to właśnie port, który leży obok lotniska Unalaska, 
na wyspie Umaknak, obok miasta Unalaska. Pas startowy na tym lotnisku ma 
4500 stóp i na obu końcach kończy się morzem. Z jednej strony są dodatkowo 
górzyste tereny wyspy, a z drugiej więcej morza. To, razem z często trudnymi 
warunkami atmosferycznymi, powoduje, że 20% lotów zawraca do lotniska 
wyjściowego. Posadzenie tutaj samolotu jest, jak możecie się spodziewać, nie 
lada wyzwaniem. Całość jest doprawdy pięknie odtworzona w MSFS przez 
Matteo i pomimo że nie spotkacie tutaj lądujących Boeingów 737 czy Airbu-
sów z rodziny A320, to przybywają wszelkiej maści GA, Saaby i Bombardiery, 
szczególnie z rodziny Dashów. Polecam tutaj spróbować podejście na pokładzie 
DC-3 lub DC-6 – niezapomniane wrażenia.
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Produkt: Unalaska Airport

Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020

Objętość po zainstalowaniu (MSFS): 4,15 GB

Cena: 24,64 AUD / 15,53 EUR
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Do zobaczenia 
na YouTube

S U B S K RY B UJ

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


Apple Music Sing 
na starszych Apple TV

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Bardzo się ucieszyłem, gdy Apple zapowiedziało dodanie nowej funkcji 
do swojej muzycznej usługi. W skrócie, Apple Music Sing pozwala na 
wyciszenie wokalu w utworach i w połączeniu z wyświetlanym tekstem, 
daje nam możliwość zaśpiewania ich przez nas. I za jednym zamachem 
otrzymujemy dostęp do milionów utworów, które możemy zaśpiewać.

Apple Music Sing na starszych Apple TV  |  Maciej Skrzypczak

Apple Music Sing działa na wszystkich iPhone’ach i iPadach, na których 
można zainstalować iOS/iPadOS 16.2 (bo to z tą wersją pojawiła się ta funk-
cja), jak również z Apple TV 4K. Sęk w tym, że w tym ostatnim wypadku 
Apple postanowiło ograniczyć wsparcie wyłącznie do najnowszej przy-
stawki, która miała premierę w tym roku… Na starszych, które również 
wspierają najnowszy tvOS 16.2, ta funkcja się po prostu nie pojawia.

Istnieje jednak sposób, aby móc korzystać z Apple Music Sing również na 
starszych ATV. Jednak będzie do tego potrzebny iPhone lub iPad, na których 
ta usługa działa.

Porady

2 3 4Krok 2. Uruchamiamy 
utwór na iUrządzeniu 
i przechodzimy do 
widoku okładki.

Krok 1. Upewniamy się, że aplikacja Muzyka na Apple TV jest wyłączona.

Krok 2. Uruchamiamy 
utwór na iUrządzeniu 
i przechodzimy do 
widoku okładki.

Krok 4. Uruchamiamy 
funkcję Apple Music 
Sing i ustawiamy 
poziom głosu wokalu.
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Krok 5. Otwieramy menu 
AirPlay.

Krok 7. Uruchamiamy aplika-
cję Muzyka na Apple TV.

Potwierdzeniem będzie pojawie-
nie się powiadomienia na ATV 
z nazwą udostępnionego utworu.

Powinniśmy zobaczyć teraz nasz 
udostępniony utwór z napisami 
oraz bez wokalu wprost na 
naszym ATV.

Teraz możemy cofnąć utwór na początek. A jeśli zechcemy go zmienić, 
wystarczy, że zrobimy to z iUrządzenia.

5

7

6

8

Krok 6. Udostępniamy 
utwór na naszym Apple TV.

Krok 8. Przechodzimy do 
zakładki Odtwarzane.
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Jak włączyć Advanced Data Protection 
dla iCloud, co to dla nas oznacza 
i kiedy zadebiutuje w Polsce?

Nasza prywatność i bezpieczeństwo jest dla wielu osób niezwykle 
istotna (a powinna być dla wszystkich), a Apple, w przeważającej 
większości, stara się ją nam zapewnić różnymi sposobami. Szyfrowanie 
naszych danych end-to-end jest niezwykle istotne, abyśmy tylko my 
mieli do nich dostęp. Przez wiele lat była jednak jedna ogromna luka, 
która wkrótce zostanie załatana…

Szyfrowanie danych na iPhonie, iPadzie czy Macu vs. szyfrowanie kopii 
zapasowej w iCloud

Wiele usług i naszych danych na iPhone’ach, iPadach 
i Macach jest zaszyfrowana. Oznacza to, i będę w całości 
tekstu stosował uproszczenia, że są zabezpieczone przed 
osobami niepowołanymi pod pewnymi warunkami.

Szyfrowanie danych na iPhone
Dla przykładu, jak iPhone jest wyłączony, to dane na nim 
są w pełni zaszyfrowane. Aby je odszyfrować i uzyskać 
do nich dostęp, należy włączyć telefon i wpisać nasz PIN/
hasło. Nasze dane są teraz niezaszyfrowane, abyśmy mogli 
mieć do nich dostęp, odczytać je, manipulować nimi, itd. 
Po uśpieniu telefonu (wyłączeniu ekranu) nadal pozostają 
niezaszyfrowane, ale sam iPhone jest zabezpieczony Face 
ID, Touch ID lub PIN-em/hasłem.

Aby je ponownie zaszyfrować bez wyłączania telefonu, 
możemy przykładowo 5 razy nacisnąć przycisk Sleep/
Wake, aby wywołać ekran, z którego możemy wyłączyć 
telefon (ilustracja powyżej po lewej), wezwać SOS, itd, 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Jak włączyć Advanced Data Protection dla iCloud, co to dla nas oznacza i kiedy zadebiutuje w Polsce?  |  Wojtek Pietrusiewicz
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po czym nacisnąć Cancel / Anuluj. Ta procedura szyfruje 
dane i możecie to potwierdzić tym, że Face ID lub Touch 
ID przestają działać i wymagany jest PIN lub hasło, aby 
dostać się do telefonu.

Warto to zrobić np. na lotnisku, przed security, albo 
w podobnych sytuacjach, gdzie ktoś może chcieć dostać 
się do zawartości naszego telefonu. W niektórych kra-
jach legalne jest przymusowe odblokowanie telefonu za 
pomocą Touch ID lub Face ID, ale nielegalne jest wymaga-
nie od nas podania hasła lub PIN-u.

iCloud Backup, szyfrowanie i Advanced 
Data Protection
Jeśli weźmiemy jako przykład nasze Wiadomości / 
Messages / iMessages, to one są w pełni zaszyfrowane 
end-to-end, ale – i to wielkie ale – przestają być end-
-to-end, w momencie, w którym wykonujemy kopię 
zapasową naszego urządzenia (iPhone’a, iPada) do 
iCloud (albo korzystamy z Messages in the Cloud). Nie 
oznacza to, że nie powinniśmy wykonywać takiej kopii 
zapasowej – wręcz przeciwnie, bo każdy powinien mieć 
codziennie automatycznie robiony backup – ale jedy-
nie, że musimy mieć świadomość, że nasza kopia nie 
jest szyfrowana end-to-end. Nadal jest szyfrowana, ale 
klucz do odszyfrowania spoczywa również na serwerach 

Nie oznacza to, że nie powinniśmy wykonywać 

takiej kopii zapasowej – wręcz przeciwnie, bo 

każdy powinien mieć codziennie automatycznie 

robiony backup (…)
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Apple, aby mogli oni tymi kopiami zarządzać odpowiednio. W skład 
tych usług wchodzi również możliwość odzyskania dostępu do naszych 
danych w momencie, gdy utracimy telefon, a nie znamy hasła. Może to 
dotyczyć osoby, która zmarła nagle. Jeśli miała ona backup iCloud, to 
możemy, wyposażeni w certyfikat zgonu i zapewne kilka innych nie-
zbędnych papierków, wystąpić do Apple’a o odtworzenie tej kopii, np. 
na innym telefonie (nie jestem pewien jakie Apple możliwości obecnie 
oferuje w tej kwestii, ale tak czy siak, dostaniecie dostęp do danych). 
Może to również dotyczyć nas samych, bo np. ukradziono nam telefon, 
a my zapomnieliśmy hasła (dlatego warto korzystać z takich menedże-
rów haseł jak 1Password czy iCloud Keychain).

Advanced Data Security to funkcja, która wkrótce zadebiutuje dla wszyst-
kich użytkowników iPhone’ów i iPadów. Wprowadza ona pełne szyfrowa-
nie dla 23 różnych usług Apple’a, w tym backupów do iCloud, Wiadomości, 
iCloud Drive, Zdjęć i wielu innych.

Włączenie tej funkcji powoduje, że nawet jeśli sąd zwróci się do 
Apple’a o udostępnienie danych na nasz temat, bo np. popełnili-
śmy przestępstwo, to Apple fizycznie nie będzie w stanie niczego im 
z takiego backupu, czy pozostałych 23 usług, dostarczyć. Jednocześnie 
oznacza to też, że jeśli my zapomnimy hasła do naszego konta, to Apple 
nie będzie nam w stanie w żaden sposób pomóc.

Smartfon to całe nasze życie, więc miejcie backup!
Pamiętajcie, że nasz smartfon dzisiaj to nie to samo, co 20 lat temu. 
Kiedyś był to mobilny telefon wyposażony w książkę adresową. Potem 
doszły emaile i proste przeglądarki, typu WAP oraz nawigacja. Dzi-
siaj mamy tam dane bankowe, dane kart kredytowych i debetowych, 

(…) mam znajomą, która trzyma wszystkie swoje zdjęcia z ostat-

nich 30 lat na smartfonie (…) [i] gdy była na łódce, prawie wpadł 

jej smartfon do wody na tyle głębokiej, że prawdopodobnie nie 

byłby do odratowania (…)
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numery kont bankowych, dostęp do kryptowalut, wszystkie hasła do 
wszystkich naszych usług, historię SMS-ów / Wiadomości sięgającą u nie-
których ponad dekady, Zdjęcia z całego naszego życia, notatki. W zasa-
dzie jedyna rzecz, która, dla osób korzystających z IMAP, pozostaje poza 
samym smartfonem, to emaile (trzymane są na serwerze, np. FastMail, 
Google, itp.) i kilka innych pierdół.

Dla przykładu, mam znajomą, która trzyma wszystkie swoje zdjęcia 
z ostatnich 30 lat na smartfonie. Ucieszyła się, jak ich pojemności wzro-
sły do 1 TB, bo dzięki temu zmieściła dosłownie wszystko. Usunęła to też 
z każdego innego komputera, jaki posiada. Niedawno, gdy była na łódce, 
prawie wpadł jej smartfon do wody na tyle głębokiej, że prawdopodobnie 
nie byłby do odratowania. Obiecała wykupić sobie pełny backup… i trzy-
mam kciuki, że rzeczywiście to zrobiła.

Ceny samych smartfonów są dzisiaj wysokie, ale porównując to do war-
tości naszych danych na nich, które są dla wielu bezcenne i nie da się 

ich zastąpić, cena wykupienia iCloud Backup czy innych 
podobnych funkcji na Androidzie, naprawdę nie jest 
wysoka. Gorąco wszystkich zachęcam, którzy takowego 
backupu nie mają, do jego stworzenia.

Dodatkowo zaznaczę też, że backup wykonywany ręcznie 
raz w tygodniu, miesiącu, czy na kwartał, to nie jest bac-
kup. Tak, lepsze to niż nic, ale nie jest to backup, a straty 
nadal będą bolesne.

Advanced Data Protection   
– kiedy i jak?
Ta usługa jest obecnie wdrażana i Apple informuje, że 
dla użytkowników USA zostanie uruchomiona jeszcze 
w 2022 r., a dla reszty świata „we wczesnym okresie” 2023 r.

Włączenie Advanced Data Protection, gdy będzie już ta 
możliwość dostępna, spowoduje, że tylko użytkownik 
będzie posiadał klucze do odszyfrowania większości 
usług Apple’a. Oznacza to, że te usługi będą zaszyfrowane 
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end-to-end i nikt poza posiadaczem klucza odszyfrowującego, nie dosta-
nie się do nich.

Precyzyjniej oznacza to, że klucze, które zostały wygenerowane na naszych 
urządzeniach i które są trzymane na iCloud Hardware Security Modules 
(HSM) w centrach danych należących do Apple, zostaną z nich skasowane 
i pozostaną jedynie w naszych własnych iCloud Keychain. Apple nie ma 
dostępu do tych ostatnich.

Procedura włączenia Advanced Data Protection
Wygląda to tak, że jak klikniemy odpowiedni suwak na którymkolwiek 
z naszych urządzeń podpiętych do naszego Apple ID, to:
1. Wszystkie nasze pozostałe urządzenia, np. iPhone, iPad, Mac, zostaną poin-

formowane, że chcemy włączyć szyfrowanie end-to-end poprzez aktywa-
cję Advanced Data Protection. Do metadanych w iCloud Keychain zostanie 
dopisana odpowiednia pozycja, podpisana naszym kluczem szyfrującym, 
która nie może zostać usunięta ani zmodyfikowana przez serwery Apple’a, 
póki trwa synchronizacja tych danych pomiędzy urządzeniami.

2. Następnym krokiem będzie usunięcie kluczy z Apple’owych HSM-ów. 
Ich usunięcie jest natychmiastowe, trwała i nie może zostać cofnięte. Po 
skasowaniu kluczy, Apple nie będzie miało dostępu do naszych danych 
objętych Advanced Data Protection. Po tej operacji ruszy też asynchro-
niczna rotacja kluczy szyfrujących, która stworzy nowy klucz dla każdej 
usługi, która wcześniej miała klucz trzymany na serwerach Apple. Jeśli 
rotacja kluczy nie zakończy się sukcesem, np. przez braku dostępu do 
internetu, to urządzenie będzie powtarzało operację tak długo, aż się 
uda. Po zakończeniu rotacji kluczy, żadne dane nie będą odtwarzalne 
za pomocą starych kluczy, który były na serwerach Apple’a, a jedynie za 
pomocą nowych, które są dostępne tylko dla użytkownika.

3. iCloud.com straci dostęp do naszych danych po włączeniu Advanced Data 
Protection, ponieważ nie będzie miało dostępu do starych kluczy, które 
zostały skasowane.. Użytkownik może ponownie autoryzować się przez 
zalogowanie się na iCloud.com, jeśli chce to przywrócić. Nie zmieni się 
dostęp do usług, które wcześnie nie były dostępne poprzez iCloud.com, 
np. do danych Zdrowia – te dostępne są tylko poprzez iPhone’a.

4. Tylko użytkownik może włączać lub wyłączać Advanced Data Protec-
tion – Apple nie może tego za nas wyłączyć.
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5. W przypadku współdzielenia danych, np. plików na iCloud Drive, jeśli 
dzielimy się tylko z wybraną liczbą osób i każda z nich ma Advanced 
Data Protection włączone, to Apple nie będzie miało dostępu do klu-
czy szyfrujących żadnego z użytkowników. Szyfrowanie danego pliku 
jednak wróci do trybu standardowego, jeśli wygenerujemy link, do 
którego każdy ma dostęp (np. dzielimy się tym linkiem publicznie, na 
stronie WWW czy Twitterze). W takiej sytuacji Apple musi umożliwić 
każdemu dostęp, więc musi posiadać klucz szyfrujący do tego pliku.

6. Funkcja Współdzielone Albumy / Shared Albums w Zdjęciach / Pho-
tos nie jest chroniona przez Advanced Data Protection ze względu na 
funkcję dzielenia się tymi albumami w internecie przez WWW.

Procedura wyłączenia Advanced Data Protection
Wyłączenie Advanced Data Protection wygląda następująco:

1. Zapisana zostanie zmienna w metadanych, informująca wszystkie 
nasze urządzenia, że chcemy wyłączyć Advanced Data Protection.

2. Nasze klucze zostaną bezpiecznie wysłane do Apple’owych HSM-ów 
w ich centrach danych – zarówno stare przed uruchomieniem Advan-
ced Data Protection, jak i nowe. To nie dotyczy kluczy do usług, które 
są szyfrowane end-to-end niezależnie od Advanced Data Protection, 
jak np. Zdrowie czy iCloud Keychain.

Wymagania Advanced Data Protection
Advanced Data Protection nie zabezpiecza Kalendarza, Maila i Kontaktów.

Aby uruchomić Advanced Data Protection, przed użytkownikiem stoją 
następujące wymagania:

1. Apple ID musi mieć włączone Two-factor Authentication, czyli Dwu-
składnikowe uwierzytelnianie.

2. Urządzenia muszą mieć zainstalowanego iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 
13.1, tvOS 16.2 lub watchOS 9.2 i najnowszą wersję iCloud dla Windows.

3. Użytkownik musi mieć ustawiony przynajmniej jeden alternatywny 
sposób odzyskania konta – jedna lub więcej osób musi być zdefinio-
wana jako upoważniona do odzyskania danych lub musi być stwo-
rzony klucz recovery.

Polecam Advanced Data Protection gorąco, jak tylko będzie dostępne.
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Tytuł noworocznego felietonu nie nawiązuje bynajmniej do 
najsławniejszego bohatera ulicy sezamkowej. To angielski akronim, 
którego rozwinięcie brzmi „Enough, let's move on”. No właśnie 
– wystarczy! Ruszamy z tym 2023!

ELMOKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

ELMO  |  Krzysztof Kołacz

Felietony
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E
Enough is better than perfect
Ten śródtytuł to prawdziwy koszmar wszystkich perfekcjonistów i z per-
spektywy czasu i pracy nad sobą zupełnie mnie to nie dziwi. Kiedyś każda 
rzecz, za którą się w tym moim życiu zabierałem, musiała taka właśnie 
być – albo idealna/zgodna z pierwotnym (często w ogóle niesprawdzonym) 
planem, albo żadna. Z czasem oraz z biegiem terapii uczyłem się akcepto-
wać to, co wystarczające.

Sport mocno mi w tym pomógł, bo choć mam za sobą najlepszy pod 
względem sportowym rok życia, to daleko mi do stawiania tej czy innej 
rywalizacji na pierwszym planie. Dr Ronald Rook powiedział kiedyś 
słowa, które są dla mnie odpowiedzią na to, dlaczego biegam. Brzmiały 
tak: „Nie biegam, aby dodać sobie dni do mojego życia. Biegam, aby 
dodać życia do moich dni”. De facto na koniec dnia rywalizujemy 
tylko z samymi sobą. Pisząc te słowa i przepijając każde kolejne wodą 
kokosową na Bali, przypominam sobie siebie sprzed pięciu/sześciu 
lat. Redakcyjni koledzy także doskonale tamte czasy pamiętają. Wizja 
mieszkania w miejscu, które nie jest sterylnym, europejskim, domowym 
studiem była dla mnie nieosiągalna. Ba, otworzenie MacBooka czy iPada 
w warunkach innych niż domowe lub korporacyjne nie wchodziło w grę. 
Przecież to Mac! Taki piękny Mac! Aż żal używać.

Podobnie było z kontaktami międzyludzkimi. Albo moja bańka, albo 
nikt. W ostatnich tygodniach poznałem jakiś tuzin cyfrowych noma-
dów z całego świata i usłyszałem niejedną historię niejednego życia, 
która zostanie mi w głowie przez długi czas. W każdej z nich była wol-
ność, którą dostrzec można tylko wtedy, gdy samemu potrafi się swoją 

Dr Ronald Rook powiedział kiedyś słowa, które są dla mnie 

odpowiedzią na to, dlaczego biegam. Brzmiały tak: „Nie bie-

gam, aby dodać sobie dni do mojego życia. Biegam, aby dodać 

życia do moich dni”. 
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odnaleźć. I tak każdy definiuje bycie wolnym inaczej. To jednak dzięki 
ludziom, którymi się otaczamy, mamy szansę sprawdzić, czym ona fak-
tycznie jest. Kiedyś za swoją uznawałem bycie skrajnie pedantyczną 
osobą. Dziś wiem, że z wolnością nie miało to wiele wspólnego, dzięki 
osobom, na które trafiłem i które miały do mnie naprawdę ogrom cier-
pliwości. Na czele z żoną.

Momentum
Mamy teraz modę na mindfulness i nie ma w tym nic złego. Tak samo 
modne jest bycie produktywnym (albo udawanie, że się takim jest), bie-
ganie, joga czy w końcu pięcie się po kolejnych szczeblach kariery. Nic mi 
do tego. Chcę jednak zauważyć jedną rzecz, o której również napisano 
i powiedziano już wystarczająco dużo. Mowa o tzw. momentum.

W języku polskim nie ma na to dobrego tłumaczenia. Najbliższe anglo-
języcznemu znaczeniu jest – twórczy pęd – ale ja wolę – dobre flow. To 
takie uczucie, w którym po prostu nie musisz tłumaczyć sobie, że coś 
jest modne. Albo że robisz to, bo takie jest. Po prostu – robisz, bo każdy 
element ciebie wie, że to właśnie ta rzecz daje ci aktualnie dodatkowy 
tlen. Pozwala głębiej oddychać. Żeby tak się jednak stało, warto pamię-
tać o naszym akronimicznym przyjacielu z tytułu tego tekstu – ELMO.

Wystarczy już tworzenia gargantuicznych planów, obwiniania się za 
to, na co nie mamy wpływu czy w końcu porównywania do Pawła lub 
Agnieszki. Wystarczy. Lećmy dalej z tym życiem, bo inaczej jest duża 
szansa, że ono przeżyje samo siebie. Bez nas.

Enough, let's move on.

Kiedyś za swoją uznawałem bycie skrajnie pedantyczną osobą. 

Dziś wiem, że z wolnością nie miało to wiele wspólnego, dzięki 

osobom, na które trafiłem i które miały do mnie naprawdę 

ogrom cierpliwości.
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Będąc dłużej na Bali, każdego dnia odkrywałem magię jednego z ulubionych 
celów cyfrowych nomadów. Nie spodziewałem się jednak spotkać ministudia 
podcastowego w środku ryżowego pola. A jednak!

Coworking 
na końcu świataKRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Coworking na końcu świata |  Krzysztof Kołacz

FELIETONY 202

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


R
Ryżowa oaza
Balijczycy nie tylko znają podcasty, ale po rozmowie z tutejszymi twór-
cami mogę powiedzieć, że chętnie je nagrywają. Głównie są to produk-
cje skupione na wywiadach z turystami i właśnie cyfrowymi nomadami, 
którzy przybywają do Indonezji z całego świata w poszukiwaniu… oazy? 
Spokoju? Każdy nazywa to inaczej i te historie, których już sporo miałem 
okazję tutaj usłyszeć, są naprawdę niezwykłe. Nie każdy rzucał korpo-
rację, aby tu przylecieć. Niewielu to zrobiło. Inni nigdy w korporacji nie 
pracowali, a jeszcze ktoś po prostu przyleciał tutaj pogadać z samym 
sobą. Nie ma podręcznika z napisem „Idealna praca na Bali”, a jeśli jest, 
to kłamie, ponieważ to każdy definiuje pracę tutaj inaczej. Jest ona dla 
każdego czymś innym.

Na Bali nie ma sprawdzonych od dekad recept czy planów. Energia tego 
miejsca współgra z naszą inaczej – w przypadku każdej i każdego z Was.

Coworkingowe miejsce, które mam na myśli, mieści się dosłownie 
pośrodku pól ryżowych w Ubud. Nie da się tam dojechać samocho-
dem – jedynie skuterem lub innym jednośladem. Otoczone jest także 
przepiękną balijską roślinnością, a gdyby nie pełne (choć nadal nie-
wystarczające), profesjonalne wygłuszenie w środku studia – niemal 
każda z audycji miałaby w sobie dźwiękowy pierwiastek tego miejsca. 
Mnie udało się nagrać taki właśnie odcinek, w którego tle nieubłaganie 
wybrzmiała balijska burza. Jedna z co najmniej dwóch w ciągu dnia.

Cała konstrukcja zbudowana jest z bambusowych bali, salki konferen-
cyjne rezerwuje się dokładnie tak samo, jak w niejednej warszawskiej 
korporacji, ale za to widok z nich zdecydowanie pomaga w trudnych 
negocjacjach z klientami! Zainteresowanie studiem jest nie mniejsze niż 
naszym, w warszawskim Voice House, a rezerwację trzeba robić z kilku-
dniowym wyprzedzeniem.

Nie spodziewałem się jednak spotkać ministudia podcasto-

wego w środku ryżowego pola. A jednak!
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Ile podcastów słucha się w Indonezji? Najnowsze badania Statysta 
podają, że około 44% ankietowanych słucha tego medium. Ogólnie 
cyfrowe audio rośnie z roku na rok. Takie miejsca jak Beluna House Of 
Creatives w tym pomogą. Jestem o tym przekonany.

Na koniec jeszcze o cenach. To zależy. Transport – np. tutejszy Uber, 
który zwie się Gojek – to w przypadku wzięcia kierowcy na skuterze 
(a tylko to ma tutaj sens) koszt jakichś 4 zł za 4 km jazdy. Cały dzień 
w coworku (wliczając 4 wegetariańskie, obfite posiłki na bazie lokalnych, 
organicznych warzyw i owoców, dostęp do prysznica, salek konferen-
cyjnych w bambusowej konstrukcji oraz wielu innych cudów) to koszt 
około 25 dolarów (wraz z napojami).
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Wizyta w lepszej kawiarni specialty na mieście z jednym posiłkiem 
(np. śniadaniem), wodą i kawą (drip V60) to około 18 zł. Każdego dnia 
większość tych miejsc jest wypełniona po brzegi. Ilość owsianki, gra-
noli czy innego jedzenia – nie do przejedzenia. Podobnie jak innych 
miejsc z przepysznymi organicznymi posiłkami, kawą i designem, który 
zachęca do nawiązywania kontaktów z innymi cyfrowymi nomadami 
z całego świata.

Ile podcastów słucha się w Indonezji? Najnowsze badania 

Statysta podają, że około 44% ankietowanych słucha tego 

medium. Ogólnie cyfrowe audio rośnie z roku na rok. Takie 

miejsca jak Beluna House Of Creatives w tym pomogą. Jestem 

o tym przekonany.
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Powiem Wam, że gdy w grudniu przeczytałem pierwsze entuzjastyczne teksty 
o pierwszej udanej fuzji nuklearnej z dodatnim bilansem energetycznym, szczerze 
się ucieszyłem. Medialne nagłówki krzyczały: „Sukces naukowców!”, „Fuzja 
jądrowa z przełomem!”, „Pierwsza udana fuzja jądrowa!”, „Przełom w energetyce!”. 
Potem zacząłem analizować dane ze źródeł naukowych. Owszem, jest olbrzymi 
sukces, ale naukowy, a nie energetyczny. Jeżeli chodzi o energetykę fuzyjną, to 
wstrzymajcie konie. Jeszcze nie założyliśmy nawet siodła…

Fuzja jądrowa 
– co tak naprawdę uzyskaliśmy?

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Fuzja jądrowa – co tak naprawdę uzyskaliśmy?  |  Dariusz Hałas
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N
Nasza cywilizacja czeka na kolejną wielką rewolucję. Zaczynaliśmy od rolnic-
twa, które ogarnęliśmy jakieś 12 tysięcy lat temu w epoce neolitu. Rewolucja 
neolityczna, pierwszy znaczący krok w rozwoju ludzkości, pozwoliła nam 
porzucić niepewne koczownictwo, gromadzić zasoby żywności i prowadzić 
osiadły tryb życia. Wówczas też opanowaliśmy źródła energii potężniejsze niż 
własne mięśnie. Nauczyliśmy się wykorzystywać zwierzęta domowe, ujarzmi-
liśmy energię wiatru, budując pierwsze łodzie żaglowe. 

Potrzebowaliśmy tysięcy lat, by przejść do kolejnej rewolucji. Rewolucji prze-
mysłowej, która z jednej strony wzniosła nasz rozwój na niespotykany nigdy 
wcześniej poziom, ale z drugiej – stworzyła też problemy, z którymi coraz 
pilniej musimy się mierzyć: degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, eks-
ploatacja nieodnawialnych zasobów. 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że kolejną rewolucją, która znowu 
pozwoli nam rozwinąć się na niespotykany wcześniej poziom, będzie ujarz-
mienie energii pochodzącej z reakcji syntezy jądrowej. Dokładnie takiej 
samej reakcji, która od miliardów lat zasila naszą dzienną gwiazdę, dzięki 
której my i cała nasza planeta w ogóle istniejemy. Warto jednak wyjaśnić, co 
tak naprawdę udało się naukowcom z National Ignition Facility (NIF) w Law-
rence Livermore National Laboratory. Media skupiły się na jednym fakcie: 
wykonany 5 grudnia 2022 roku laserowy strzał wyzwolił więcej energii, niż 
sam dostarczył. Już wyjaśniam. Celem 192 perfekcyjnie skalibrowanych wią-
zek laserowych była zaledwie 2-milimetrowa, zamrożona kulista kapsułka 
z deuterem i trytem umieszczona w niewielkim cylindrze z wydrążonym 
wnętrzem. Energia wygenerowanego w NIF impulsu laserowego, który trafił 
w cel, to 2,05 MJ (megadżuli). Strzał ten wywołał reakcję syntezy jądrowej, 
która wyzwoliła 3,15 MJ energii. Każde dziecko wie, że 3,15 to więcej niż 2,05. 
Sukces? Niewątpliwie tak, po raz pierwszy w historii udało nam się wywołać 
reakcję syntezy. Tym samym uzyskaliśmy jakże istotne potwierdzenie, że 

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że kolejną rewolucją, 

która znowu pozwoli nam rozwinąć się na niespotykany 

wcześniej poziom, będzie ujarzmienie energii pochodzącej 

z reakcji syntezy jądrowej.
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przeprowadzenie reakcji z dodatnim bilansem energetycznym samej reak-
cji (a nie całego procesu!) jest w ogóle wykonalne. Jednak twierdzenie, że 
to przełom w energetyce, pozostaje grubą przesadą. Niektórzy posunęli się 
dalej i zaczęli wręcz już obliczać, jaka będzie sprawność elektrowni fuzyjnych 
(?!). No cóż, to nie tak. Odsuńmy się na chwilę od tej rozpalonej laserami 
2-milimetrowej kapsułki i przejdźmy na szerszy plan.

Cała instalacja w NIF jest nieco większa od przestrzeni, jaką pokonał impuls 
laserowy bezpośrednio zmierzający do celu. Energia, jaką wykorzystano tylko 
do tego, by wygenerować, wielokrotnie rozszczepić, wzmocnić i w końcu 
skierować impuls laserowy na paliwo nuklearne, przekraczała 322 MJ. Tak, 
dobrze czytacie. 322 MJ dostarczono laserom, by te finalnie przekazały kap-
sułce 2,05 MJ, w wyniku czego powstało 3,15 MJ energii. Odzyskano niecały 1% 
włożonej energii, nawet nie w cały proces, lecz same lasery. Dlaczego sukces? 
Bo naukowcy z NIF po raz pierwszy w historii uzyskali kontrolowany zapłon 
termojądrowy w warunkach laboratoryjnych, a nie na poligonie nuklearnym. 
W Lawrence Laboratory, jak i wielu innych instytucjach naukowych na całym 
świecie, badacze nad fuzją pracują od ponad 60 lat. 

Komercyjne zastosowania? To wciąż science fiction. NIF w ogóle nie był 
projektowany pod kątem wytwarzania jakiejkolwiek energii pocho-
dzącej z syntezy nuklearnej. Komercyjnej energii z fuzji jądrowej nie 
wytworzy również budowany obecnie na południu Francji reaktor ter-
mojądrowy ITER, ale ten projekt jest przynajmniej od podstaw pomy-
ślany jako prototyp reaktora, który w przyszłości mógłby służyć do 
produkcji energii z reakcji termojądrowych na skalę przemysłową. To 
jednak tylko prototyp, którego uruchomienie przewiduje się na rok 2035. 
Nawet zakładając pełny sukces projektu ITER, który po uruchomieniu 
w 2035 roku pokaże, że ma dodatni bilans energetyczny, również ten 
reaktor nie będzie wytwarzać prądu, jaki mamy w gniazdkach. Ekspery-
mentalny reaktor ITER ma jedynie wykazać wykonalność koncepcji.

Dlaczego energia termojądrowa jest tak istotna? Bo to najbardziej efektywne 
źródło energii, które – co już wiemy – jest fizycznie wykonalne. Dlatego 
osiągnięcie badaczy w NIF jest tak ważne. Wiemy, że jest możliwe uzyska-
nie większej energii z nuklearnego paliwa niż energia, która została mu 
dostarczona. Wiemy nie tylko z teorii, ale po prostu udało nam się to zrobić. 
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Natomiast sama energetyka fuzyjna uwolniłaby nas od całej masy proble-
mów energetycznych. Reakcja syntezy jądrowej, którą najłatwiej (co nie zna-
czy, że łatwo, ale to już wiemy) przeprowadzić na Ziemi, to synteza dwóch 
izotopów wodoru: deuteru i trytu. Produktem takiej reakcji jest cząstka alfa 
(czyli jądro atomu helu), neutron oraz energia 17,6 MeV (megaelektronowolta). 
Żeby było bardziej zrozumiale: 1 gram paliwa deuterowo-trytowego mógłby 
dostarczyć 100 megawatogodzin energii elektrycznej. To tyle, ile jesteśmy 
w stanie uzyskać po spaleniu 11 ton węgla.

Fuzja to brak odpadów promieniotwórczych, brak proliferacji broni 
jądrowej (paliwo do syntezy jądrowej nie nadaje się do budowy broni 
nuklearnej) i olbrzymie zasoby paliwa. Ciężka woda, czyli woda, w której 
cząsteczka składa się nie ze zwykłego wodoru i tlenu, lecz deuteru i tlenu, 
to zasób, który jest równomiernie rozmieszczony na Ziemi (żadne państwo 
nie będzie uprzywilejowane i nie będzie dyktować innym swoich warun-
ków). Deuter znajdziemy we wszystkich oceanach świata, a tryt potrafimy 
wytwarzać w reakcjach jądrowych. Ujarzmienie energii fuzji nuklearnej 
pozwoliłoby nam uporać się z bardzo wieloma problemami, takimi jak np. 
masowa produkcja zielonego wodoru (elektroliza to proces wymagający 
dużych ilości energii), wychwytywanie i przetwarzanie nadmiarowego CO2 
na masową skalę i wiele więcej. Fuzja pozwoli nam tworzyć projekty inży-
nieryjne o skali planetarnej i nie tylko. Na opanowaniu tej energii powinno 
zależeć nam wszystkim. To cywilizacyjny game changer, kolejna rewolucja 
w historii ludzkości, tylko czy zdążymy?

FELIETONYFELIETONY 209



Gdy przed świętami otrzymałem „analogowego maila” świątecznego 
(czyli kartkę pocztową) od koleżanki z jednej aplikacji społecznościowej, 
wzruszyłem się. Po pierwsze dlatego, że otrzymałem zwykłą kartkę 
świąteczną, a po drugie – ze względu na treść: „Nigdy nie wysyłałam kartki 
bez życzeń”. Pod spodem przekreślone nadrukowane życzenia i podpis.

Koniec roku…ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

Koniec roku…  |  Adalbert Freeman
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Z
Zrozumienie tego jest proste, gdy przesłucha się podcast „Bo czemu nie” 
Krzyśka Kołacza, do którego mnie zaprosił. Tam na koniec wyjaśniłem, że 
nie chcę życzeń. Bo życzenia są potrzebne innym, a ja dam radę. 

Dam radę siłą woli, dam radę fizycznie. Dam radę! Po kilku dniach od 
otrzymania tej kartki jednak przemyślałem całą tę sytuację. Jest jedno, 
czego bym sobie teraz życzył. Chciałbym otrzymać czas. Nic więcej, tylko 
czas. Widzę, że czas jest jedyną walutą. Nie złoto, franki czy dolary. Czas, 
jaki sprzedajemy korporacji, swojej firmie lub gdy rozdajemy go za darmo 
na lewo i prawo. To czas nie ma przelicznika i nie można go wymienić 
w kantorze czy wypłacić w bankomacie. Nie ma go na giełdach krypto.

W listopadzie skończyłem 50 lat. Dla wielu z Was jestem już starcem. Dla 
niewielu pewnie równolatkiem. Dla siebie chciałbym myśleć, że mam 
39 lat. Tyle mam lat biologicznych. Jednak czasu nie udaje mi się oszukać. 
Trenuję więcej, by ciągle mieć tyle samo. Jednak liczę się z tym, że nie uda 
mi się już wygrać z młodymi na wyścigach. To smutne. Trzeba sobie z tym 
radzić. Trzeba się pogodzić.
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Spoglądam też za siebie i widzę, jak dużo czasu straciłem na rzeczy małe. 
Zupełnie nieistotne. Jak wiele bezsensownych filmów na YT i miliardy 
kliknięć w polecane linki. Netflix czy seriale, o których już dawno zapo-
mniałem. Szkolenia i konferencje, na których nie musiałem być. Czasu, 
gdy czekałem na kogoś lub na coś. Nowy iPhone, nowy licznik do roweru 
czy samochód, na który nadal czekam. Teraz bym szanował bardziej to, co 
przecieka mi przez palce jak morski piasek. 

Dobrze, że przyszła pandemia – zamknięcie i odcięcie prawie całego 
świata. A teraz wojna. Nie dlatego, że giną ludzie, ale dlatego, że się jed-
noczą. Oczywiście jest wielu, których to nie dotyczy. Wielu, którzy tego 
nie chcą, ale ja cieszę się, gdy słyszę, że święta były rodzinne. Każdy, kogo 
pytałem, odwiedzał rodzinę lub przyjmował ją u siebie. To jest największa 
zdobycz ostatnich lat. Gdy ja siedziałem przy stole z synami i ich partner-
kami, zatrzymałem czas. 

Mindfulness w czystej postaci, być szczęśliwym w tym właśnie czasie. 
Przy tym stole wśród swoich bliskich. Nie w przeszłości ani w przyszłości. 
To właśnie znaczy „łapać czas”, coś, co się wydarzyło i nie mamy na to już 
wpływu. Nie zmienimy biegu rzeki czasu. Tego, co się wydarzy, także nie. 
Nie mamy wpływu na to, czy wschodzi słońce, czy pada śnieg. Możemy 
jechać ostrożnie po zimowej drodze, jednak ja nie miałem wpływu na 
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to, gdy pijany kierowca zmiótł mnie z planszy, na szczęście tylko na kilka 
miesięcy. Nasze plany sprzedażowe, projekty i współprace. Wszystko teraz 
jest projektem. Nawet wbijanie gwoździa w deskę musi być we współpracy 
z producentem gwoździ, młotka i deski. My za to płacimy.

Depresja, leczenie i powolne wracanie do świata. Tego nie chciałem, jed-
nak straciłem dwa lata na chorobę. Tego nie można przewidzieć, dlatego 
teraz szukam sposobu, by już mnie choroba nie dopadła. 

Stratą czasu nie jest spędzanie go z rodzicami, dziećmi czy swoimi partne-
rami. To jest właśnie odzyskiwanie go i przekazywanie innym. Gdy jest się 
młodym, tego nie widać. Liczy się kariera, praca, nowy samochód, miesz-
kanie i najnowszy telefon co roku. Gdy jednak widzisz, że telefon jest wła-
ściwie co rok taki sam, a samochód i tak, gdy go odbierasz z salonu, już jest 
stary, to po co tak za tym pędzić? Na ręku mam dwuletni zegarek Garmina. 
Nadal jest genialny, mimo że już jest nowa wersja. Powinienem może go 
wymienić na wersję 2 lub na nowego Apple Watch Ultra? Dlaczego? Bo ma 
funkcję komunikatora satelitarnego, który u nas nie działa? Nie, wolę w to 
miejsce zapłacić za swój czas i jechać skromnie gdzieś, gdzie będę tylko 
z Lidią i rowerem. Rower może być z 2020 roku, jest sprawny i go lubię. 
Nadal się nadaje. Tak można kupić czas. Potem, gdy przeglądam zdjęcia, 
widzę moją uśmiechniętą dziewczynę, a nie zdjęcie nowego zegarka, któ-
rych wyprodukowano setki sztuk. Ja będę jedynie z nią w tej chwili. Potem 
z uśmiechem w sercu i na ustach pójdę pojeździć na rowerze.

Znajomi i przebywanie z nimi odkryłem niedawno. Mam wielu zna-
jomych z internetu. Wiem, że to są tacy ludzie jak ja. Każdy szukał 
w pandemii innych ludzi i tak się poznaliśmy. Z wielu miejsc na świecie 
i z wielu miejsc w Polsce. Młodzi i tacy jak ja. Bogaci i szukający pracy. 

Mindfulness w czystej postaci, być szczęśliwym w tym właśnie 

czasie. Przy tym stole wśród swoich bliskich. Nie w przeszłości 

ani w przyszłości. To właśnie znaczy „łapać czas”, coś, co się 

wydarzyło i nie mamy na to już wpływu. Nie zmienimy biegu 

rzeki czasu.
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Każdy jednak miał potrzebę obcowania 
z innymi ludźmi, nie chciał być sam. Każdy 
chciał spędzić czas razem. Nie chciał milczeć 
sam w swoim mieszkaniu, biurze, hotelu czy 
samochodzie. Niektórzy się nawet zakochali 
w sobie. Zakochali się w swoich głosach, 
w swoich poglądach i tym, o czym mówili 
i jak mówili. Powierzchowność nie była na 
pierwszym planie. Fantastyczne uczucie 
musiało się dopiero zrodzić. 

To właśnie chciałbym przekazać w tym 
felietonie. Nie marnujmy czasu tam, gdzie 
jest to dla nas tylko stratą. Tracimy go za 
dużo, szczególnie teraz, gdy naszą walutą 
jest właśnie tylko czas. Każde chce wydrzeć 
go od nas jak najwięcej. Nie płacimy za 
poradniki na YouTube, dajemy tylko swoją 
oglądalność. Insta i TikTok robią to podob-
nie, ale z jeszcze większą skutecznością. 
Kto z nas nie uruchomił jednego filmiku, 
a stracił kilka godzin? Straciliście wymierną 
wartość w walucie, w jakiej płaci platforma. 
Każdy ruch jest śledzony i nastawiony na 
zmuszenie, byśmy klikali jak najwięcej. Sza-
nuję prasę drukowaną czy nasz iMagazine, 
gdzie jesteście w stanie kontrolować to, co 
do Was piszemy i co chcecie czytać i klikać. 
Reklamy są ceną. I to jest widoczne, a gdy 
nie widzicie, co jest ceną, to Wy jesteście 
wtedy towarem. 
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Jeśli chodzi o pierwsze zetknięcie z Bitcoinem, każdy ma swoją własną 
historię. W wielu z nich jednak pewien motyw się powtarza. Bardzo 
często napotykamy Bitcoina na swojej drodze, zastanawiamy się, co 
to takiego, a ktoś zwykle tłumaczy nam, że to kryptowaluta, magiczne 
internetowe pieniądze czy token do spekulacji, na którym można 
zarobić krocie. Albo stracić krocie. 

W głąb króliczej nory
Bitcoin (nie krypto!)

GRACJAN PIETRAS
@GracjanPietras

W głąb króliczej nory – Bitcoin (nie krypto!)  |  Gracjan Pietras

Strefa Bitcoina
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N
No, ciekawe – myślimy, albo: to jakiś przekręt – myślimy i idziemy dalej 
swoją drogą. Czasem nawet zastanawiamy się, czy nie kupić na próbę, 
jednak ostatecznie okazuje się, że za dużo z tym zachodu. No i trzeba 
wydać „prawdziwe pieniądze”, aby dostać to nie wiadomo co i trzymać 
to nie wiadomo gdzie. Może kiedy indziej – myślimy. Kilka lat później 
Bitcoin ponownie wypływa na powierzchnię. O proszę, jeszcze istnieje 
– myślimy. Ojej, jest kilkanaście razy droższy, mogłem jednak kupić, 
zarobiłbym krocie.

Słyszałem tę historię wiele razy w książkach, artykułach i podcastach. 
Zwróciłem na to uwagę, bo moja historia jest podobna. Strzępy infor-
macji o Bitcoinie docierały do mnie już wcześniej, jednak dopiero 
w 2016 roku zainteresowałem się nim na tyle, że postanowiłem napisać 
artykuł. Zebrałem na szybko dostępne informacje i przełożyłem je na 
język felietonu. Wydawało mi się, że rozgryzłem temat. Pomyślałem, 
że może nawet kupię bitcoina. Na próbę. Tylko… 600 dolarów za jeden 
bitcoin? Trochę drogo… Postanowiłem więc poczekać. I zapomniałem 
o temacie na parę lat. 

Oczywiście niczego wówczas nie rozgryzłem. Miałem powierzchowną 
wiedzę o tym, czym jest i jak działa bitcoin, ale nie rozumiałem historii, 
etosu czy rewolucyjności tej technologii. Nie rozumiałem dobrze przy-
czyn jej powstania, celu oraz sposobu, w jaki ma ten cel osiągnąć. Nie 
rozumiałem, w jaki sposób bitcoin miałby zmienić wszystko. 

Oczywiście, gdy mówię: „bitcoin miałby zmienić wszystko”, wiele osób 
przewraca oczami. Albo uśmiecha się niewinnie, myśląc w duchu, że mi 
po prostu odbiło. Jakbym dołączył do sekty i opowiadał o pożytkach 
płynących z frenetycznego tańca na golasa wkoło ogniska. Rozumiem 
tę reakcję. Co pewien czas pojawiają się w naszym towarzystwie ludzie 

Oczywiście, gdy mówię: „bitcoin miałby zmienić wszystko”, 

wiele osób przewraca oczami. Albo uśmiecha się niewinnie, 

myśląc w duchu, że mi po prostu odbiło. 
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owładnięci wiarą w to, że Ziemia jest płaska albo że do szczepionek 
dodaje się chipy, które mają nas śledzić. Bitcoinerów łatwo intuicyjnie 
zaliczyć do tej kategorii. Tak się po prostu dzieje, gdy wchodzimy w rela-
cję z kimś, kto kwestionuje „utrwaloną prawdę”, tak niepodważalną, że 
nie przychodzi nam do głowy zastanawianie się nad nią. Na przykład 
czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego mają wartość? No jak to 
czym są? Pieniądze to dolary, euro, złote, franki, korony, liry… Emituje je 
państwowy bank centralny, a mają one wartość, bo… bo państwo gwa-
rantuje ich wartość. Tak? Nie. A precyzyjniej mówiąc, nie do końca. To 
tylko niewielki wycinek rzeczywistości, który tkwi przed naszymi oczami 
tak blisko, że zasłania pełen obraz. Gdy zobaczymy ten pełen obraz, 
zaczynamy rozumieć, że tkwiliśmy w iluzji. Czujemy się tak, jakbyśmy 
połknęli czerwoną pigułkę i wydostali się z Matriksa. 

To pewnie brzmi nieprawdopodobnie, może nawet sekciarsko. Tylko że Bit-
coina nie trzeba ani nie powinno się brać na wiarę. Ma on tę rzadką w przy-
rodzie cechę, że jest całkowicie transparentny dla każdego, kto zechce go 
sprawdzić. Jedna z najważniejszych zasad w świecie Bitcoina brzmi:

NIE UFAJ, ZWERYFIKUJ! 
(DON’T TRUST, VERIFY!)

Sceptycyzm jest zapisany w DNA Bitcoina. I rzeczywiście wszystko 
można w nim zweryfikować. Od każdej linijki kodu, z którego zbudo-
wana jest sieć, przez wszystkie dane na temat aktualnego jej stanu, 
po szczegóły każdej dokonanej za jej pomocą transakcji. Powtórzę: 
wszystko to jest łatwo dostępne dla każdego i możemy śledzić system 
w czasie rzeczywistym. Mimo to poznawanie Bitcoina zajmuje czas 
i wymaga gotowości do wyjścia poza przyjęte schematy. 

Swoją znajomość z Bitcoinem zacząłem więc – jak większość – od skraj-
nego sceptycyzmu. Miałem wiele wątpliwości, ale coś mi podszeptywało, 
że wiem za mało i muszę dać sobie więcej czasu, zanim sformułuję kate-
goryczną opinię. Przy drugim podejściu do Bitcoina, w 2020 roku, stwo-
rzyłem w głowie listę pytań i zacząłem czytać. Czy technologia przetrwa 
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próbę czasu? Czy Bitcoin będzie istniał za 
100 lat? A za 1000 lat? Czy można zhakować 
i zniszczyć sieć? Czy można zakłócić jej dzia-
łanie? Jak działa kryptografia? Czy można 
złamać protokół szyfrujący i ukraść bitcoin 
innemu użytkownikowi? Czy Bitcoin pożre 
całą energię świata i spowoduje katastrofę 
klimatyczną? Czy bitcoin jest piramidą 
finansową? Czy państwa mogą zdelegali-
zować bitcoina? Jeśli tak, czy będą w stanie 
wyegzekwować zakaz jego używania? Znala-
złem odpowiedzi na te pytania i wielokrot-
nie mnie one zaskoczyły. 

Pierwsze objawienie przyszło po lekturze 
„Standardu Bitcoina” Saifedeana Ammousa. 
O dziwo, większość tej książki nie dotyczy bez-
pośrednio Bitcoina. Jej tematem jest pieniądz. 
To, czym w istocie jest. Jakie technologie 
pełniły funkcję pieniądza w historii. Dlaczego 
niektóre technologie nadają się do pełnienia 
tej funkcji, a inne nie. Czym jest twardy pie-
niądz. I wreszcie podstawy szkoły austriackiej 
– XIX-wiecznej liberalnej teorii ekonomicz-
nej zapoczątkowanej przez Carla Mengera 
i rozwiniętej w XX wieku przez Ludwiga von 
Misesa, Friedricha von Hayeka czy Murraya 
Rothbarda. Ammous dokonał ważnej rzeczy: 
skutecznie zasiał w mojej głowie wątpliwość 
co do możliwości utrzymania na dłuższą 
metę istniejącego systemu ekonomicznego, 
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opartego na naukach lorda Keynesa. Keynesistowski system, polegający na 
kontrolowaniu przez państwo podaży i ceny pieniądza oraz stymulowaniu 
rynku dodrukowanym pieniądzem w celu zwiększania konsumpcji, stanowi 
dziś główny nurt ekonomii. Można powiedzieć, że jest dla nas codziennością, 
której nawet już nie dostrzegamy. Jednak analiza zasad jego funkcjonowania 
prowadzi za każdym razem do wniosku, że jest to nic innego jak… przemy-
ślany sposób odbierania wartości ekonomicznej obywatelom przez państwo. 
Przede wszystkim poprzez dodruk pieniądza i inflację. 

Z królestwa pieniądza i ekonomii przeniosłem się do krainy technolo-
gii. Sięgnąłem po „Inventing Bitcoin” Yana Pritzkera, bo książka ta miała 
renomę najprzystępniejszego wykładu na temat inżynierii Bitcoina. 
Kryptografia, P2P, Proof of Work i blockchain. Cztery różne technolo-
gie stanowiące łącznie filary, na których opiera się Bitcoin. W chwili, 
gdy Satoshi Nakamoto ogłaszał Białą Księgę, 31 października 2008 r., 
wszystkie one istniały już od pewnego czasu. Wynalazek (a może odkry-
cie?) polegał na ich oryginalnym połączeniu i wykorzystaniu w jednej 
sieci. Choć każda z tych technologii jest odrębną ścieżką, którą można 
podążyć tak głęboko, jak tylko chcemy, narracja Pritzkera była dla mnie 
– technologicznego laika – doskonałym kompromisem pomiędzy szcze-
gółowością a przystępnością. Pozwoliła zrozumieć, w jaki konkretnie 
sposób Satoshi stworzył białego kruka – system jednocześnie zdecentra-
lizowany i hiperbezpieczny.

Na tym etapie wpadłem już po uszy. Kompulsywnie pochłania-
łem kolejne książki, artykuły i podcasty. Zacząłem też przypo-
minać maniaka, który każdą rozmowę przekierowuje na temat 

Pierwsze objawienie przyszło po lekturze „Standardu Bitcoina” 

Saifedeana Ammousa. O dziwo, większość tej książki nie 

dotyczy bezpośrednio Bitcoina. Jej tematem jest pieniądz. To, 
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w historii. Dlaczego niektóre technologie nadają się do 

pełnienia tej funkcji, a inne nie. 
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Bitcoina i zdaje się nie myśleć o niczym 
innym. W króliczej norze pojawiły się 
liczne zapraszające do siebie odnogi. 
Ekonomia austriacka, kryptografia, 
teoria gier, programowanie, ochrona 
własności i praw człowieka, ekologia, 
trading i analiza techniczna, analiza on-
-chain. Z każdym krokiem droga zda-
wała się coraz dłuższa.

Ale uwaga! Nie chcę powiedzieć, że bez zro-
zumienia ekonomii austriackiej, szczegółów 
technologicznych Bitcoina czy innych licznych 
powiązanych z nim zagadnień, nie można z Bit-
coina korzystać. Przeciwnie, można i zachęcam, 
aby spróbować. Jest to łatwe; portfele są apli-
kacjami, które można bez problemu ściągnąć 
i zainstalować na każdym smartfonie, a korzy-
stanie z nich jest proste i intuicyjne. W końcu 
miliony ludzi korzystają z pieniędzy państwo-
wych i tradycyjnego systemu finansowego, 
choć niewielu rzeczywiście rozumie zasady ich 
działania. Przyjęcie i dokonanie zapłaty bitco-
inem jest więc dziś banalnie proste. 

Jeśli jednak twierdzę, że warto zrozumieć 
Bitcoina dogłębnie, to dlatego, że z każdym 
dniem zagłębiania się w króliczej norze, 
utwierdzałem się coraz bardziej, że mam do 
czynienia ze zjawiskiem wyjątkowym, mate-
matycznie doskonałym i pięknym. Że Bitcoin 
stanowi epokowe odkrycie. Jedno z tych, które 
ma szansę zmienić świat i przy okazji naprawić 
wiele otaczającego nas zła. 
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W 2019 roku do kin trafił film „Na noże”, który napisał i wyreżyserował 
Rian Johnson. Film okazał się ogromnym sukcesem i dał nam lekko 
zapomniany i dawno niewidziany gatunek, jakim jest kryminał 
z elementami komedii. Nic więc dziwnego, że doczekaliśmy się 
kontynuacji.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Glass Onion: Film z serii Na noże |  Jan Urbanowicz

Glass Onion: 
Film z serii Na noże

Ocena iMagazine

Film
FILM 222
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Gwiazdorska obsada – z obłędnym Danielem Craigiem jako prywatnym 
detektywem Benoitem Blankiem oraz wyśmienita intryga rodem z naj-
lepszych powieści Agathy Christie okazały się strzałem w dziesiątkę. Film 
szybko stał się hitem, który pokochali zarówno widzowie, jak i krytycy. 
Trzy lata później Johnson powraca już z innymi aktorami, nową historią 
i tym samym (lub nawet lepszym) Craigiem w „Glass Onion”.

Poza Danielem Craigiem pojawiają się tu m.in. Edward Norton, Kate 
Hudson, Dave Bautista czy Janelle Monáe. Trudno powiedzieć, kto na 
ekranie wypada najlepiej, bowiem każda osoba z obsady ma tutaj swoje 
5 minut i szansę, by zaprezentować aktorskie umiejętności. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje tu Janelle Monáe, umie niesamowicie grać 
samą mimiką twarzy oraz spojrzeniem w taki sposób, że absolutnie 
nie musi nawet wypowiadać choćby jednego słowa, byśmy dokładnie 
widzieli, co ma nam do przekazania.
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Nie potrafię patrzeć na oba filmy z serii 
„Na noże” w kategoriach lepszy i gorszy. 
Każdy z nich jest inny, choć zawierają 
wiele wspólnych elementów. Reżyser 
jednak nie poszedł na skróty i nie dał 
nam po prostu tradycyjnego sequela, 
gdzie wszystkiego jest znacznie wię-
cej i bardziej. Jednak, podobnie jak 
w poprzedniej części, historia jest tu 
wielowątkowa, a nawet wielowarstwowa. 
Dostajemy wiele ciekawych zabiegów 
fabularnych i zmyłek, które mają uśpić 
naszą czujność. W „Na noże” Johnson 
pokazał, że bardzo dobrze czuje się 
w historiach, które mylą tropy i że chce 
bawić się z nami w kotka i myszkę. Tym 
filmem tylko to potwierdza.

Na ekranie dostrzeżemy również wiele 
nawiązań do innych dzieł popkultury 
oraz ukrytych smaczków, które mogą 
zadowolić nawet tych najbardziej 
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wybrednych. Choć film trwa ponad dwie godziny, to nie daje szansy 
na nudę. Z każdą minutą atmosfera powoli robi się coraz gęstsza, by 
w finale nie dać nam wytchnienia.

Film miał swoją premierę tuż przed świętami, czyli 23 grudnia na platfor-
mie Netflix. To naprawdę doskonała rozrywka, która idealnie sprawdzi 
się jako rodzinny seans. „Glass Onion” jest innym filmem niż „Na noże”, 
ale ma w sobie te elementy, za które pokochaliśmy część pierwszą. Mam 
nadzieję, że Rian Johnson już planuje kolejną odsłonę serii o nowym, 
popularnym detektywie, jakim jest Benoit Blanc.
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Jeden z najlepszych seriali platformy Prime Video powrócił z trzecim 
sezonem i udowodnił, że warto czekać na każdy kolejny, który się 
pojawi. Jack Ryan – postać z powieści Toma Clancy’ego w wykonaniu 
Johna Krasinskiego to człowiek, od którego przygód nie można 
oderwać wzroku.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Jack Ryan – Sezon 3  |  Jan Urbanowicz

Jack Ryan – Sezon 3
Ocena iMagazine
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Pewnie będę w mniejszości, ale bardzo lubię seriale od Amazon. Prze-
mawiają one do mnie częściej niż np. aktualne produkcje od Netflix czy 
AppleTV+. Jednocześnie warto powiedzieć, że te, które tak mi się podo-
bają, to przede wszystkim seriale akcji, sci-fi, szpiegowskie czy policyjne. 
Przypominają mi one bowiem mój ulubiony okres z historii telewizji, czyli 
przełom lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Oczywiście realizacyjnie 
są one na znacznie wyższym poziomie, ale czuć tego starego ducha, który 
po prostu miał dawać nam rozrywkę. Taki właśnie jest „Jack Ryan”.

Na pewno każdy zna tę postać. Na przełomie ostatnich trzech dekad 
mogliśmy zobaczyć kilka ekranizacji powieści, które koncentrowały się na 
przygodach analityka CIA. Do tej pory wcielali się w niego między innymi 
Alec Baldwin, Harrison Ford czy Ben Affleck. Jednak to John Krasinski jest 
moim zdaniem najlepszym i najbardziej wiarygodnym Jackiem Ryanem.

Już dwa pierwsze sezony mnie zachwyciły. Na trzeci przyszło nam czekać 
nieco dłużej z powodu pandemii. Jednak było warto. Każdy z sezonów 
opowiada nam inną historię, lecz oczywiście na przełomie wszystkich 
bohaterowie stale się rozwijają, a ich losy wzajemnie się przeplatają. Jack 
Ryan w każdej serii pracuje nad sprawą zagrożenia dla świata, który musi 
ostatecznie ocalić – schemat znany i powtarzany w kinie i telewizji od lat.

FILM 227



W trzecim sezonie motyw główny jest dość aktualny. Zagrożeniem jest 
bowiem Rosja, a dokładnie jej politycy, którzy chcieliby powrotu siły 
Związku Radzieckiego. Pojawia się również motyw wojsk rosyjskich 
w Ukrainie.

Najnowsze odcinki „Jacka Ryana” są na naprawdę wysokim poziomie realiza-
cyjnym, którego nie odmówiłyby mu największe hollywoodzkie produkcje. 
Zdjęcia, dynamiczny montaż, efektowne sceny akcji – znajdziemy tu absolut-
nie wszystko. Łącznie z dobrą grą aktorską, popisami kaskaderskimi i poczu-
ciem humoru, które wywołuje u nas przyjemny uśmiech.

Niezmiennie serial jest na liście moich ulubionych, do których lubię wracać 
(poprzednie dwa sezony widziałem trzy razy) i na których kolejne odsłony 
czekam, odliczając dni w kalendarzu do premiery. Jeśli jeszcze ktoś nie zna 
tej pozycji od Amazon, to powinien koniecznie nadrobić. Ja premierowe 
odcinki najnowszego sezonu pochłonąłem jednego dnia. I choć nie brak mu 
oczywiście małych dziur w scenariuszu czy naciąganych elementów fabuły, 
bawiłem się na nim przednio.
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Premiery streamingowe 
styczeń 2023JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe styczeń 2023  |  Jan Urbanowicz

Terapia bez trzymanki 
Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, 
jednocześnie będąc ojcem, przyjacielem 
i terapeutą. Postanawia wypróbować 
nową technikę, którą stosuje wobec 
wszystkich: brutalną szczerość bez 
owijania w bawełnę. Czy Jimmy pomoże 
sobie, pomagając innym? Czy dzięki temu 
powróci do życia?

Premiera: 27.01  

The Last of Us
Dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja 
zostaje zniszczona, ocalały Joel zostaje zatrudniony, 
aby przemycić z opresyjnej strefy kwarantanny 
14-letnią dziewczynę, Ellie. Para przemierza wspólnie 
USA, polegając na sobie nawzajem, aby przerwać.

Premiera: 15.01          
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Sexify – Sezon 2 
Natalia, ambitna studentka informatyki, marzy 
o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej 
kluczem do sukcesu ma być innowacyjna 
aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość 
i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem 
w tym, że sama wie dużo o programowaniu, 
ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc 
połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką 
Pauliną i koleżanką z akademika – Moniką. 

Premiera: 11.01         

Bielmo
West Point, 1830 rok. Zmęczony życiem 
detektyw zostaje poproszony o dyskretne 
zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa 
kadeta. Na przeszkodzie staje mu kodeks 
milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy 
jednego z nich – młodego człowieka, którego 
świat pozna jako Edgara Allana Poe.

Premiera: 06.01                     

FILM 230

https://www.netflix.com/pl/title/81140470
https://www.netflix.com/pl/title/81444818


MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Zbliżamy się do końca roku 2022 i wchodzimy z głośnym i mocnym 
przytupem w kolejny, tym razem 2023 r. Pomyślałem, że to dobry czas, żeby 
opisać Wam moją przygodę z szumem. Przygodę, która trwała miesiące, 
a wręcz lata i dopiero niedawno zakończyła się w sposób dla mnie tak 
przewrotny i prosty, że trudno było mi w to uwierzyć.

Oj, chyba coś tu szumi  |  Maciej Szamowski

Oj, chyba coś tu szumi

Muzyka
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Otóż może część z Was wie, a może nie wiecie tego wcale, natomiast od 
czasu do czasu zdarza mi się pobawić w studio nagraniowe, zdarza mi 
się coś tam zaśpiewać i coś tam zagrać. To hobby, pasja, a czasem zawód, 
które sprawiły, że mam totalnego bzika na punkcie dźwięku, dlatego też 
przy moim domowym komputerze znajdują się profesjonalne monitory 
audio i karta dźwiękowa, która jest w stanie z nich skorzystać. Nie lubię 
głośniczków komputerowych i tych wszystkich wymysłów, lubię przy 
komputerze mieć jak najbardziej referencyjne audio. Złożyłem więc swój 
setup i za pomocą interfejsu Focusrite podłączyłem do mojego kompu-
tera monitory Yamahy.

Jakież zdziwienie zakiełkowało w mojej głowie, gdy dwa lata temu po raz 
pierwszy raz usłyszałem z głośników, które powinny być ciche, dźwięki 
przypominające śpiew ptaków… Serio, na początku myślałem, że to ptaki, 
w końcu mieszkam w lesie…

Kolejnym tropem był prąd – może to gniazdka, może to słabe ekranowa-
nie zasilacza, przewodu zasilającego czy też kabli jack, może trzeba kupić 
lepsze kable? Tak też zrobiłem, mimo że już w kilku tekstach na łamach 
iMagazine przekonywałem Was, że to nie ma sensu. Kupiłem dobre prze-
wody TRS, podłączyłem. Było lepiej, ale nie tak, żebym tego szumu nie 
słyszał. Pal sześć, gdy korzystałem z MacBooka Pro, ale gdy przesiadłem 
się na mocnego peceta, ten problem się nasilił. Okazywało się, że moje 
drogie odsłuchy zbierają dźwięki z każdego elektronicznego urządzenia, 
jakie można było znaleźć w najbliższej okolicy. Szczerze Wam powiem, 
że byłem delikatnie załamany. Te monitory grają tak, jak potrzebuję, tak 

Nie lubię głośniczków komputerowych i tych wszystkich 
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jak lubię i tak, że pozwalają być czymś więcej niż tylko głośniczkami, 
gdyż są również narzędziem pracy. Jednak jak pracować z dźwiękiem, 
gdy tam, gdzie powinna być cisza, są szumy, szmery, piski, które nie chcą 
w żaden sposób zniknąć.

Chciałem się z moimi Yamaszkami rozstać, puścić je 
na Allegro i ruszyć dalej… Jednak któregoś dnia wpa-
dłem na artykuł na Reddicie, który poruszał dokład-
nie ten problem. Okazało się bowiem, że nie jestem 
sam, że jest nas więcej. Problem, jak się potem oka-
zało, był z uziemieniem.

Tak, to tylko tyle, albo aż tyle, ale okazuje się, że 
sprzęt, który służy do nagrywania audio w studio, 
w żaden sposób nie jest uziemiony i żeby działał 
poprawnie, wystarczy dokupić dongle USB, który 
zasila nasz interfejs z innego źródła zasilania, które 
jest oddzielne od naszego peceta lub laptopa.

Wystarczy około 200 złotych i mamy problem 
z głowy. Nagle mogę korzystać ze swojego sprzętu. 
Pomyślałem sobie wtedy, jak z pozoru błahe rzeczy, 
mogą zabić w nas radość, którą powinny przynosić. 
Szczerze Wam powiem, że nie cierpiałem już tych 
kolumn. Były moim marzeniem, ale stały się udręką. 
Każde włączenie to było gigantyczne rozczarowanie. 
Okazało się, że to nie one były problemem, a radość 
wróciła albo wręcz dopiero pojawiła się na mojej 
twarzy – dwa lata po wyjęciu ich z pudełek.

Dlatego, jeśli chcecie zainwestować w kable, zróbcie to, nie mnie oce-
niać, czy ma to sens, ale jeśli spowoduje uśmiech na Waszej twarzy 
– zróbcie to.

Po prostu nie oglądajcie się na nic i na nikogo. Dbajcie o pasje i o swoje 
marzenia – tego nam życzę w 2023 r.
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Sałatka z piersią z kurczaka, 
kukurydzą, ananasem i jabłkiemMAŁGORZATA ŁADA

Sałatka z piersią z kurczaka, kukurydzą, ananasem i jabłkiem  |  Małgorzata Łada

Makowa kuchnia
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Skład:
• 1 wędzona lub 

grillowana pierś 
z kurczaka, ok. 250 g

• 1 mała puszka 
kukurydzy

• 1/2 mniejszej puszki 
ananasa w kostce 
lub w plastrach

• 3 łodygi selera 
naciowego

• 1 kwaśne jabłko
• 3–4 łyżki majonezu
• sól, pieprz 
• czerwona papryka

Pierś z kurczaka pokroić w kostkę, kukurydzę odsączyć 
z zalewy, to samo zrobić z ananasem. Jeżeli ananas jest 
w plastrach, to pokroić go w kostkę. 

Selera umyć, obciąć liście i w miarę drobno pokroić.

Jabłko obrać, usunąć gniazda nasienne i również pokroić 
w kostkę.

W salaterce połączyć wszystkie składniki, lekko wymieszać, 
dodać majonez i, jeśli trzeba, posolić i popieprzyć. 

Sałatkę włożyć do lodówki na minimum godzinę. 

Paprykę umyć, pokroić w drobne paseczki i przybrać nią 
sałatkę tuż przed podaniem.

S M A C Z N E G O
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