


02/2023 (146)   /   ISSN 2082-3630   /   imagazine.pl

K O B I E T A  R O K U  2 0 2 3
czerwonykapelusz.pl



WSTĘPNIAK

tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora przeciągnij w prawo

JAK CZYTAĆ 3



Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Bowers & Wilkins to model klasy premium, który 
wyznacza nowy punkt odniesienia pod względem oferowanej jakości dźwięku, designu 
i komfortu użytkowania. Zastosowano w nich innowacyjne rozwiązania techniczne, m.in. 
40-mm przetworniki z karbonowymi membranami inspirowane kolumnami głośnikowymi 
z serii 700, które wynoszą Px8 na jeszcze wyższy poziom pod względem szczegółowości, 
rozdzielczości i przestrzenności brzmienia.

Bezprzewodowe słuchawki
nauszne Px8

Bez hałasu, bez kompromisów.

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-z-redukcja-szumow/bowers-wilkins-px8.html?utm_source=imagazine.pl&utm_medium=display&utm_campaign=PX8
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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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31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
za nami! iMagazine grało z Orkiestrą po raz 11.

W tym roku dzięki Wam udało nam się zebrać 
5252 złotych! W sumie od początku naszej wspól-
nej gry zebraliśmy astronomiczne 70 367 złotych! 
Bardzo wszystkim dziękujemy, a przede wszyst-
kim firmie TCL Polska, Krzysztofowi Wysockiemu 
oraz sympatycznej Pani, która pragnie pozostać 
anonimowa!

Przekazujemy w Wasze ręce najnowsze, lutowe 
wydanie iMagazine pełne nowości od Apple, 
relacji z CES, uterenowionych samochodów, cie-
kawego audio, świetnych felietonów… Oczywi-
ście to nie wszystko, co dla Was przygotowaliśmy 
w numerze.

Zapraszamy!     Dominik Łada
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W polskich sklepach pojawił się nowy system mesh. Mercusys Halo H80X 
sprzedawany jest w zestawach z dwiema lub trzema jednostkami. Urządze-
nia świetnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie występuje problem z zanika-
jącym sygnałem sieci bezprzewodowej - na przykład w dużym mieszkaniu 
czy domu jednorodzinnym. WiFi 6 zapewni natomiast stabilność i wydaj-
ność nieosiągalną dla urządzeń wyposażonych jedynie w WiFi 5.

Produkty z serii Halo pracują w technologii Mercusys Mesh umożliwiają-
cej utworzenie jednolitego systemu sieci bezprzewodowej i zapewnienie 
dostępu do silnego sygnału WiFi 6 w każdym zakamarku mieszkania lub 
dużego domu. System można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mer-
cusys Halo jeśli pojawi się taka potrzeba. 

Urządzenia Halo H80X pozwalają na utworzenie sieci WiFi o tej samej 
nazwie z tym samym hasłem. Dzięki temu mamy nieprzerwany dostęp do 
szybkich i stabilnych połączeń WiFi także w czasie przemieszczania się po 

Mercusys Halo H80X 
– domowy system mesh z WiFi 6

AKTUALNOŚCI 19



domu. Użytkownik nie musi martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie 
danych. Wszystkie urządzenia klienckie (telefony, laptopy, tablety) automa-
tycznie przełączają się między jednostkami systemu tak, aby zawsze korzy-
stać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia. 

Mercusys Halo H80X zapewnia wysoką wydajność pozwalającą na swo-
bodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu, granie online czy też 
streaming multimediów w wysokiej jakości nawet przez wielu użyt-
kowników w tym samym czasie. Standard WiFi 6 i szybkie połączenia 
o sumarycznych prędkościach do 3 Gb/s (do 2402Mb/s w paśmie 5Ghz i do 
574Mb/s w paśmie 2,4 GHz) to najważniejsze zalety produktu.

Nowy system mesh Mercusys wyposażono w szereg przydatnych funkcji 
i technologii. Jedną z nich jest technologia MU-MIMO, która umożliwia 
jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami klienckimi, co zna-
cząco poprawia ogólną wydajności sieci. Z kolei technologia Beamforming 
wspiera zasięg i stabilność połączeń WiFi poprzez kierunkowanie wiązki 
sygnału w stronę podłączonych urządzeń. Dzięki modulacji 1024-QAM 
osiągane prędkości mogą być o 25% wyższe niż przy użyciu 256-QAM. 
Natomiast mechanizm kolorowania BSS sprawia, że Halo H80X oznacza 
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ramki swojej sieci. To rozwiązanie pozwala 
urządzeniom ignorować transmisje 
z sąsiednich sieci, co zmniejsza zakłócenia. 
Technika OFDMA umożliwia transport 
wielu paczek do wielu urządzeń w tym 
samym czasie (w przeciwieństwie do 
WiFi 802.11ac, które umożliwia transport 
tylko jednej paczki na raz). Przyczynia 
się to do znaczącej poprawy zarówno 
wydajności pobierania, jak i przesyłania. 
Funkcja Smart Connect z kolei łączy ze 
sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez 
wspólną nazwę SSID, zapewniając tym 
samym płynną transmisję danych. WiFi 6 
wykorzystuje kanały o szerokości 160 MHz 
(dwukrotnie większej niż WiFi 5), oferując 
szybsze prędkości połączeń pomiędzy 
routerem a urządzeniami. Halo H80X sto-
suje 4 razy dłuższy symbol OFDM, dzięki 
czemu zapewnia większy zasięg sieci 
i prędkości szybsze aż o 11%. W każdą jed-
nostkę Halo wbudowano trzy gigabitowe 

AKTUALNOŚCI 21



porty Ethernet, by mieć możliwość bez 
problemu podłączyć urządzenia niewypo-
sażone w bezprzewodową kartę sieciową. 

Halo H80X wyposażono także w rozbudo-
wane funkcje ochrony rodzicielskiej, która 
pozwala na kontrolowanie przeglądanych 
przez dzieci treści oraz monitorowanie 
czasu spędzonego w sieci.

Co ciekawe, jeśli na jednej z jednostek 
Halo wystąpi błąd, system automatycznie 
przekieruje dane do innego urządzenia, 
aby nie dopuścić do utraty sygnału i prze-
rwy w dostępie do sieci. 

Konfiguracja i zarządzanie systemem 
Halo H80X nie sprawią żadnych pro-
blemów nawet mało zaawansowanym 
użytkownikom dzięki prostej i intuicyjnej 
aplikacji Mercusys. 

Zestaw zawierający dwie jednostki Halo 
H80X kosztuje ok. 620zł, a cena kom-
pletu trzech jednostek to ok. 880zł. 
Podobnie jak wszystkie inne urządzenia 
marki Mercusys, również te objęte są 
trzyletnią gwarancją.

Więcej informacji na temat systemu Halo 
H80X dostępnych jest na stronie. 

AKTUALNOŚCI 22
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Koniec iTunes dla Windows? 
Wciąż macie wybór

Czytaj dalej....

Apple Event, którego nie było

Czytaj dalej....

SkyShowtime 
zadebiutuje 
w lutym, od razu 
z serialami Warner 
Bros. Discovery na 
wyłączność

Czytaj dalej....
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Nie żyje Sim Wong Hoo 
– ojciec Sound Blastera 

i założyciel Creative 
Technologies

Czytaj dalej....
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Wyniki finansowe Apple 
za 1 kwartał fiskalny 2023 
poznamy 2 lutego

Czytaj dalej....

Apple dostało 8 mln USD 
kary od Francji

Czytaj dalej....

Netflix – współdzielenie 
kont bez dopłat, ale 
z weryfikacją

Czytaj dalej....
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SINGAPUR 17 stycznia 2023 r. Firma Creative Technology wprowadza do 
sprzedaży bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Creative Zen Air. Charak-
terystyczną cechą nowego zestawu jest jego konstrukcja, która jest sty-
lowa i zarazem minimalistyczna. Najnowsza odsłona słuchawek z linii ZEN 
posiada szereg funkcji takich jak Aktywna Redukcja Szumów (ANC), Tryb 
Otoczenia i wielokrotnie nagradzaną technologię wirtualizacji dźwięku 
Super X-FI.  W zestawie słuchawkowym Creative Zen Air znajdziemy konfi-
gurowalne sterownie dotykowe i ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”. 
Najważniejszą cechą omawianego zestawu jest jego nie wygórowana cena.

Bezprzewodowe ładowanie i 18 godzin odtwarzania 
Creative Zen Air charakteryzuje się na obecną chwilę całkiem dobrą 
wydajnością akumulatorów względem wielkości słuchawek jak i etui ładu-
jącego. Cały zestaw zapewnia do 18 godzin łącznego czasu odtwarzania 
na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 6 

Creative ZEN AIR Stylowe, lekkie i prawdziwie 
bezprzewodowe słuchawki z Aktywną 
Redukcją Szumów i Trybem Otoczenia 
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godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Etui można 
ładować bezprzewodowo i jest  zgodne ze standardem Qi (zalecana łado-
warka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować za pomocą 
dostępnego w zestawie kabla USB-C.

Jakość dźwięku i technologia SUPER X-FI READY
Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.0, 
kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki neodymowe. Creative 
Zen Air został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY*, 
która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów 
wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio 
do odbiorcy.  Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy 
na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji 
SXFI, która działa jak odtwarzacz.

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

Tryb Ambient i Aktywna Redukcja Szumów
Tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez 
co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół 
nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez 
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konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Funkcja aktywnej reduk-
cji szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej wkładce dousz-
nej, aby redukować szumy z otoczenia. 

Sterowanie dotykowe
Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą 
kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki 
i aktywować asystenta głosowego Siri lub Google Assistant. Słuchawki 
douszne mają również certyfikat odporności na pot IPX4, dzięki czemu 
można ich używać w lekkim deszczu lub w czasie aktywnych sesji na siłowni.

Cztery mikrofony
Słuchawki Creative Zen Air są wyposażone w cztery mikrofony, po dwa na 
każdą wkładkę douszną. Taka liczba mikrofonów ma za zadanie zapewnić 
lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów. Funkcja 
Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asysten-
towi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również  za ciągłe 
monitorowanie dźwięków otoczenia (tryb otoczenia), co pozwala np. na 
bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.

Ceny i dostępność
Creative Zen Air kosztuje 219 zł  i jest dostępny w dobrych polskich skle-
pach: Komputronik.pl, X-Kom.pl, MediaExpert.pl i na Creative.com

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: creative.com/ZenAir
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Restrukturyzacja działu 
usług Apple – kolejne 
odejścia

Czytaj dalej....

Tim Cook z niższą o 40% 
pensją

Czytaj dalej....

Czego Apple nie zamierza 
pokazać w 2023 roku?

Czytaj dalej....
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Oficjalnie: Twitter blokuje 
wszystkie aplikacje 
third-party

Czytaj dalej....

Złote Globy 2023 rozdane. 
Oto wyróżnione tytuły

Czytaj dalej....

Oscary 2023 – znamy 
nominacje „Wszystko 
wszędzie naraz” liderem, 
jest też polski akcent

Czytaj dalej....
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Jak się łata luki 
w narzędziach do Twittera? 
Zaostrzając dostępy? 
Przeprojektowując 
zasady bezpieczeństwa? 
Nie – zmieniając nazwę 
narzędzia

Czytaj dalej....

3 nm procesory Apple 
Silicon są priorytetem

Czytaj dalej....

iPhone’y dostaną Wi-Fi 6E?

Czytaj dalej....
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Nowy raport nt. Apple 
Reality Pro – ma służyć m.in. 
jako ekran dla macOS

Czytaj dalej....

Polestar 2 2024 – większa 
moc, lepszy zasięg 
i SmartZone, nie tylko Tesla 
„wkurza” klientów

Czytaj dalej....

Phil Schiller pojawił się na 
Mastodonie

Czytaj dalej....
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Sennheiser rozszerza kultową serię słuchawek IE i wprowadza całkowicie 
nowy model IE 200. Najnowszy członek rodziny IE posiada wspólne DNA 
ze swoim renomowanym rodzeństwem, ale stara się zapewnić czystą przy-
jemność słuchania szerszej publiczności. Dzięki szczegółowości i przejrzy-
stości dźwięku użytkownicy mogą oczekiwać od IE 200 jakości i funkcji, 
które są zwykle zarezerwowane dla urządzeń z najwyższej półki.

„Sennheiser IE 200 to zaproszenie dla każdego, kto pragnie cieszyć się 
dźwiękiem high-end” — mówi Jermo Koehnke, menedżer produktu Sen-
nheiser Audiophile. „Dzięki zrównoważonej, realistycznej reprodukcji 
dźwięku użytkownicy będą mogli usłyszeć szczegóły, których brakowało 
w zwykłych słuchawkach”.

Sennheiser IE 200 
— szczegółowy audiofilski 
dźwięk w dowolnym miejscu
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Audiofilska jakość 
IE 200 umożliwiają — zarówno wieloletnim entuzjastom hi-fi, jak i nowicju-
szom — doświadczanie nowego wymiaru jakości dźwięku. Oparte na rozwi-
janej od 15 lat technologii Sennheiser TrueResponse, IE 200 są wyposażone 
w 7-milimetrowe przetworniki szerokopasmowe zapewniające wyjątkową 
jakość. Najnowszy model zachowuje cechy rozpoznawcze linii dousznych 
słuchawek IE: doskonale zrównoważony i realistyczny dźwięk w ultrakom-
paktowej obudowie. 

Dzięki IE 200 nic nie stoi na przeszkodzie użytkownikowi, aby odkrywać 
nowe krajobrazy dźwięku. Zniekształcenia harmoniczne niemal nie istnieją, 
a naturalna krzywa odpowiedzi częstotliwościowej jest zwykle spoty-
kana w słuchawkach kosztujących znacznie więcej. Ponadto IE 200 mogą 
odpowiadać różnym preferencjom odsłuchowym dzięki unikalnej funkcji 
podwójnego strojenia. Audiofile mogą zamontować dołączone końcówki 
douszne w jednej z dwóch pozycji, co daje im kontrolę nad równowagą 
doznań dźwiękowych — od głębokiego i emocjonującego basu po bogatą 
w teksturę obecność wysokich tonów.
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Wygodne połączenie
Dzięki wyjątkowo wygodnemu dopasowaniu IE 200 są stworzone do nie-
przerwanych sesji odsłuchowych. Ich niepozorna budowa oferuje spraw-
dzoną ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia szczelność dźwięku 
i trwały komfort. Wkładki douszne z pianki wiskoelastycznej i silikonu 
w wielu rozmiarach blokują dźwięki z otoczenia, jednocześnie maksyma-
lizują reakcję na niskie tony. Zmieniony, pleciony kabel ze złączami MMCX 
zmniejsza hałas podczas obsługi — jest zakończony szeroką wtyczką stereo 
3,5 mm do podłączenia niezliczonych urządzeń audiofilskich.

Cena i dostępność
Sennheiser IE 200 będą dostępne w Polsce w drugiej połowie lutego 
w katalogowej cenie 699 zł.
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U2 ponownie wystąpi na 
Apple Event?

Czytaj dalej....

Dostawy AirPods Max 
opóźnione. Bedą nowe 
kolory?

Czytaj dalej....

Nie będzie nowego 
HomePoda mini, ale będzie 
całkowicie nowy iPad Pro

Czytaj dalej....
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VALL-E – Microsoft 
opracował AI, która podrobi 
głos dowolnej osoby

Czytaj dalej....

Reed Hastings rezygnuje 
z funkcji CEO Netflixa

Czytaj dalej....

iPhone 15 Pro, jak Apple 
Watch Ultra?

Czytaj dalej....
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Netflix otwiera w Polsce 
centrum inżynieryjne, 
szuka pracowników

Czytaj dalej....

Apple Watch Ultra zawsze 
pokazuje godzinę?

Czytaj dalej....

Ekran dotykowy 
w MacBookach? microLED 
za 10 lat.

Czytaj dalej....
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Indyjskie obejście USB-C

Czytaj dalej....

Nowy standard ładowania 
Qi2 ogłoszony

Czytaj dalej....

Nowy Sony Walkman 
NW-A306 – to nie jest 
smartfon

Czytaj dalej....
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Dynamic Island trafi 
do wszystkich modeli 
iPhone’a 15

Czytaj dalej....

Apple porzuci modemy 
Qualcomma do 2025 roku?

Czytaj dalej....

Udziały na rynku SVOD w IV 
kwartale 2022 r.

Czytaj dalej....
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Dziś jest ten jedyny dzień w roku, w którym odbywa się finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra gra po raz 31, a my 
z nią po raz jedenasty.

W tym roku zebraliśmy 5252 PLN!
Tradycyjnie już, do wygrania była nasza lutowa okładka – numer wyjdzie 
w najbliższy wtorek – oraz bonusowo… można było wylicytować jeden 
z największych zestawów jakie są, a w zasadzie były, dostępne w LEGO 
– ponad 5500 klocków – stadion Camp Nou, dom FC Barcelona…  Jest to 
w tej chwili ABSOLUTNY UNIKAT!!!

Bardzo cieszymy się, że udało się zebrać taką kwotę. Sepsa to bardzo 
ciężka choroba, która rocznie zbiera gigantyczne żniwo…

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, 
gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy 

31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – zebraliśmy 5252 PLN!
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w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarzą-
dowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest 
przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi 
na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa 
zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji 
do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Jak wspominaliśmy wcześniej, najbliższe wydanie iMagazine, lutowe, 
będzie szczególne ze względu na okładkę, która będzie wsparciem dla 
WOŚP, tym bardziej, że podwójnym!

Do tej pory udało nam się zebrać w sumie oszałamiająca kwotę 70367 PLN!!!

Dziękujemy bardzo firmie TCL Polska, Krzysztofowi Wysockiemu oraz 
sympatycznej Pani, która pragnie pozostać anonimowa.
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Ostatnie lata zdecydowanie zmieniły świat, jaki znamy. Jedną z branż, 
która najbardziej oberwała w czasie pandemii, jest ta związana z targami 
i eventami. Jednak mamy powrót na stare tory, to dowód na to, że nie 
wszystko jesteśmy w stanie przenieść do świata online. CES 2023 w Las 
Vegas za nami, po raz 10. byłem na miejscu i zapraszam Was na przegląd 
nowości z targów CES 2023.

Viva CES! Viva Las Vegas! 
Święto technologii wróciło

CES 2023 Viva CES! Viva Las Vegas! Święto technologii wróciło  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Jedyne, co jest pewne, to zmiana. Rynek 
się zmienia, świat się zmienia, nasze 
potrzeby się zmieniają, biznes się zmie-
nia. I tak jak w 2012 roku, kiedy po raz 
pierwszy pojechałem na targi CES, to 
w Ameryce królowała gotówka i internet 
przewodowy. W tym roku byłem cały czas 
online, a jedyne miejsce, gdzie rzeczy-
wiście przydaje się gotówka, są maszyny 
w automatach do gier w kasynach. 
Natomiast targi CES ewoluowały z dość 
klasycznej ekspozycji nowości produkto-
wych w świecie telewizorów, komputerów 
i urządzeń mobilnych do futurystycznych 
prezentacji wizji przyszłości, opowiada-
nia o działaniach i wizjach poszczegól-
nych firm czy też prezentacji nowych 
technologii, ale w świecie motoryzacji. 
Nie brakowało oczywiście gadżetów od 
start-upów, nowych produktów ze świata 
Smart Home, rozwiązań na pograniczu 
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technologii i zdrowia (U-scan zrobił targi) czy telewizorów, w tym nowator-
skich micro LED-ów Samsunga.

Niemniej wreszcie bardziej od produktu jako takiego istotne jest to, co 
on potrafi i to, jakie wartości daje nam na co dzień. Nawet gdy mówimy 
o samochodach, to w trakcie CES ważniejsze były możliwości świateł, kom-
fortu w kokpicie, zwiększonego bezpieczeństwa niż samochód. Technolo-
gia i produkty technologiczne mają być dla nas, nie mamy żyć nimi, a lepiej 
żyć dzięki nim. I myślę, że to jest właśnie istota współczesnych innowacji.

Jestem ciekaw, co Wy wychwycicie, przeglądając nowości z CES. Na kolej-
nych stronach iMagazine znajdziecie kilka felietonów związanych z tymi 
targami, moje podsumowanie rynku telewizorów, który wciąż jest moim 
oczkiem w głowie, ale też poznacie liczne newsy, które w pierwszych 
dniach stycznia publikowaliśmy na naszej stronie internetowej, być może 
coś Wam umknęło i teraz jest dobry moment, aby do tych tematów wrócić.
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CES 2023 dał nam przynajmniej ogląd na to, czego należy się spodziewać 
na rynku telewizorów w 2023 roku. Ekranowe show skradł Samsung 
i to pomimo tego, że w halach wystawienniczych próżno było szukać 
ekranów nowej generacji tego producenta. Po raz pierwszy od lat, a może 
i dekad, na CES nowych telewizorów nie zapowiedziało Sony. Rok 2023 to 
QD-OLED, OLED MLA, Mini-LED i to właśnie ekrany w tych technologiach 
warto będzie nabyć.

Jaki telewizor kupić w 2023 roku? 
Wnioski po CES 2023 z rynku telewizorów

Jaki telewizor kupić w 2023 roku? Wnioski po CES 2023 z rynku telewizorów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Jaki telewizor kupić w 2023 roku? Dobry
Sytuacja na rynku telewizorów nieco unormowała się względem początków 
2022 roku. Rok temu przeżywaliśmy kryzys związany z niedoborem kompo-
nentów, problemy z łańcuchem dostaw, a także echo wysokiego popytu na 
telewizory w okresie pandemii. W połączeniu z inflacją i ogólną niepewnością 
gospodarczą otrzymaliśmy wysokie ceny na nowe modele. Niższy niż ocze-
kiwano popyt na ekrany sprawił, że na koniec 2022 roku ceny się ustabilizo-
wały. Oczywiście w złotówkach wciąż są one wyższe niż jeszcze parę lat temu, 
ale biorąc pod uwagę obecną siłę nabywczą i generalnie kondycje złotówki 
– sytuacja jest w normie. Wierzę, że producenci w 2023 roku podejdą do pri-
cingu nowych modeli z rozsądkiem, a być może nawet nieco agresywniej.

Natomiast to, co jest pewne, to dysonans dzielący słabe telewizory od 
topowych. W telewizorach nie obserwujemy obecnie technologicznego 
wodospadu. Rozwiązania z drogich modeli nie są upowszechniane w tanich 
telewizorach. Topowe telewizory stają się coraz lepsze, a te podstawowe, 
po prostu są podstawowymi. Gdy któryś z mniej rozpoznawalnych graczy 
chce to zmienić, wprowadzając jakieś rozwiązanie do średniej półki, szybko 
okazuje się, że produktowi wciąż dużo brakuje. W efekcie mamy telewizory 
budżetowe, średniaki, które bywają mocne tylko pod względem niektórych 
parametrów, oraz ekrany topowe.
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Przy czym jednocześnie dostęp do topowej jakości treści wideo stał się 
powszechny. Teraz, aby cieszyć się obrazem w 4K UltraHD z HDR, szeroką 
paletą kolorów itd. nie potrzebujemy już drogich płyt, wystarczy abona-
ment. Wystarczy nam Apple TV+, aby doświadczać fantastycznej jakości 
obrazu, a inne serwisy streamingowe też serwują nam treści przynajmniej 
w dobrej jakości, czasem bardzo dobrej. Aby w pełni tego doświadczyć 
potrzebujemy dobrej klasy sprzętu.

Telewizory 2023 – przegląd nowości
O konkretnych modelach telewizorów nie wiemy jeszcze zbyt wiele, 
a przynajmniej nie od wszystkich producentów. Dlatego poniżej w telegra-
ficznym skrócie przegląd nowości, informacji, zapowiedzi od wszystkich 
kluczowych na naszym rynku producentów telewizorów.

Hisense – Na CES 2023 chiński Hisense prezentował nowości przede wszyst-
kim na rynek amerykański. Jednakże w tym roku gama telewizorów ma być 
bardziej ujednolicona globalnie. Od firmy przede wszystkim należy ocze-
kiwać różnej klasy ekranów LCD, w tym topowych modeli z bardzo dużą 
jasnością. Pozycja marki po promocji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 
wzrosła, zaangażowanie w Polską dystrybucję również. Dlatego należy ocze-
kiwać, że firma będzie w tym roku chciała jeszcze mocniej zaznaczyć swoją 
obecność. Osobiście liczę, że nowe europejskie telewizory okażą się hitem 
nie tylko sprzedażowym, ale też ogólnie będą godne rekomendacji.

Niższy niż oczekiwano popyt na ekrany sprawił, że na koniec 

2022 roku ceny się ustabilizowały. Oczywiście w złotówkach 

wciąż są one wyższe niż jeszcze parę lat temu, ale biorąc pod 

uwagę obecną siłę nabywczą i generalnie kondycje złotówki 

– sytuacja jest w normie. Wierzę, że producenci w 2023 roku 

podejdą do pricingu nowych modeli z rozsądkiem, a być może 

nawet nieco agresywniej.
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LG – W przypadku LG trudno nie odnieść wrażenia, że firma złapała 
zadyszkę. Nie mniej w 2023 roku telewizory OLED C3 i G3 będą tymi na 
które trzeba będzie zwracać uwagę przy zakupie. Szczególnie model G3, 
z dużo wyższą jasnością niż dotychczas, może okazać się jednym z naj-
lepszych telewizorów tego roku. Na CES 2023 firma pokazała też ekran 
M3 z bezprzewodowym dostarczaniem sygnału wideo i audio do telewizora 
ze wszystkich źródeł – to na razie działający prototyp, ale też jasny sygnał, 
że firma szuka innowacji, szuka nowych rozwiązań, a design i forma telewi-
zora są dla LG jednym z priorytetów.
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Panasonic – Panasonic MZ2000, taką nazwę będzie nosił nowy flagowy 
model tego producenta, który do sprzedaży zawita jesienią 2023 roku. 
Będzie to bezpośredni następca LZ2000, z nową jaśniejszą generacją 
matrycy OLED od LG.Display. Cóż, Panasonic po wycofaniu się z innych 
kontynentów i skupieniu się na rynku rozwiązań B2B, przemysłowych czy 
pompach ciepła, swoich telewizorów nie traktuje w sposób priorytetowy. 
Myślę, że ta linia biznesowa jest utrzymywana głównie z sentymentu. Cieszy 
fakt, że MZ2000 z pewnością będzie modelem dopieszczonym jakościowo 
jak jego poprzednicy. Nie mniej to za mało.

Philips – Telewizory Philips TV & Sound od TPV poznamy w lutym 2023.

Samsung – Koreański producent dokonał na CES 2023 ważnej premiery 
w postaci całej palety telewizorów MicroLED. Ekrany CX jeszcze w tym roku 
trafią do sprzedaży. Jeśli chcecie być pionierami, a 300 tysięcy złotych to 
dla was drobne, to warto już teraz zainteresować się złożeniem zamówienia 
na nowe modele. Jeśli jednak liczy się dla was topowa jakość obrazu, w roz-
miarach 55, 65, 77 cali i chcecie wydać na telewizor dużo, ale jednak nie 
przekraczać 30 tysięcy zamiast 300 tys., to warto poczekać na nowe telewi-
zory QD-OLED od Samsung. Matryca została przeprojektowana i ma ofero-
wać lepszą czerń w każdych warunkach, ekran ma być też jeszcze jaśniejszy. 
Pierwsze demo wygląda bardzo obiecująco. Ponadto Samsung 2023 to 
nowsze wersje telewizorów QLED, Neo QLED oraz Neo QLED 8K (Excellence 
Line) oraz szeroka gama telewizorów lifestyle’owych na czele z The Frame. 
Generalnie w ofercie Samsunga jest w czym wybierać, nawet nie rozgląda-
jąc się na konkurencje. Na razie jednak brakuje konkretnych detali dotyczą-
cych poszczególnych serii ekranów LCD.

Samsung – Koreański producent dokonał na CES 2023 waż-

nej premiery w postaci całej palety telewizorów MicroLED. 
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Sharp – Zapowiedzi nowych telewizorów Sharp na rynek europejski otrzyma-
liśmy już jesienią ubiegłego roku. To czego należy się spodziewać to wejście 
firmy ponownie w rynek średniej półki z modelami z podświetlaniem Mini-
-LED. Zapowiada się to naprawdę ciekawie. Sharp ma szansę na umocnienie 
swojej pozycji na rynku telewizorów budżetowych i podgryzienie nieco śred-
niaków – ta strategia ma sens i jestem ciekaw nowych modeli. Liczę, że przy-
najmniej jedna, dwie serie zasłużą na polecenie do rozsądnego zakupu.

Sony – Na zapowiedź telewizorów Sony 2023 jeszcze chwile poczekamy. Za 
to jest spora szansa na to, że zaraz po oficjalnej premierze modele poja-
wią się już w sklepach. Osobiście wyczekuję przede wszystkim kolejnej 
generacji QD-OLED, czyli następcy A95K, ale też podświetlania Mini-LED 
w następcy X90K. Myślę, że na tegoroczne premiery Sony warto czekać.

TCL – Na targach CES 2023 TCL prezentował swoją ofertę na rynek amery-
kański. Modele na rynek europejski będą się nieco różnić. Natomiast firma 
przede wszystkim skupia się na telewizorach LCD Mini-LED i to się ceni. 
Powinniśmy w tym roku zobaczyć dalszą ofensywę firmy w segmencie 
modeli z średniej i średniej-wyższej półki. Zainteresowanie takimi telewi-
zorami TCL cały czas rośnie, liczę więc, że TCL nie zawiedzie i tegoroczne 
modele będą jeszcze lepsze.

OLED na przeczekanie, Mini-LED do dużego salonu
Producenci mocno stawiają na technologię OLED, czy to w wydaniu od 
LG.Display, czy też Samsung Display. Właściwie wszyscy (poza TCL) jasno 
opowiadają się za siłą tej technologii. Łącznie z Samsungiem, który jeszcze 
niedawno był głównym przeciwnikiem, ale teraz mając swojego asa w ręka-
wie w postaci QD-OLED zmienia ton. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę 
z ograniczeń technologii OLED. Nagła konkurencja zmusiła LG do szuka-
nia innowacji, zwiększenia jasności i po części najprawdopodobniej się to 
udało. Natomiast w przypadku Samsunga ograniczeniem pozostają raptem 
3 warianty rozmiarowe. W efekcie o zaprzestaniu rozwoju czy promocji 
telewizorów LCD nie ma mowy. Jeśli szukamy 75, 85, czy nawet większego 
98-calowego telewizora, to wciąż LCD (z podświetlaniem Mini-LED) jest tym 
pierwszym, często też znacznie rozsądniejszym budżetowo wyborem.
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Wszyscy liczący się gracze pracują obecnie nad rozwojem technologii 
MicroLED, przy czym jej masowa produkcja, w cenie akceptowalnej nawet 
dla zamożnego Kowalskiego, nie jest jeszcze możliwa i pewnie przez wiele 
lat jeszcze nie będzie. Dlatego i w 2023, i w kolejnych latach, należy się 
spodziewać ewolucji, czy też dopieszczania technologii, które już dobrze 
znamy – LCD oraz OLED. W 2023 roku warto kupić telewizor QD-OLED lub 
OLED jeśli cenimy sobie kinowe doświadczenia z seansu, a rozmiary 55, 
65 lub 77 cali nas satysfakcjonują. Mając duży salon i szukając uniwersal-
nego telewizora powinniśmy patrzeć na 75, 85, a być może nawet 98-calowe 
telewizory LCD z podświetlaniem Mini-LED. Przede wszystkim powinniśmy 
aspirować właśnie w te zaawansowane technologie, ekrany z półki wyższej 
średniej i premium, aby móc w pełni doświadczać tego co oferują współ-
czesne treści wideo.
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Volvo EX90 w pełni elektryczny, 7-miejscowy SUV szwedzkiej marki 
wyjedzie na ulice dopiero w 2024. Premiera dla mediów odbyła 
się w listopadzie 2022 roku i nie sądziłem, że do przyszłego roku 
będzie mi dane zobaczyć ten samochód. A jednak na CES 2023 stał 
on, potężny, a zarazem minimalistyczny SUV, który pisze dalszy ciąg 
historii rodziny XC90.

Volvo EX90 pierwsze wrażenia 
– w Las Vegas na CES 2023 spotkałem następcę XC90

Volvo EX90 pierwsze wrażenia – w Las Vegas na CES 2023 spotkałem następcę XC90  |  Paweł Okopień
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@paweloko
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Volvo EX90 do tej pory większość osób widziało tylko na zdjęciach. Świa-
towa premiera oznaczała dostęp do pojazdu dla wąskiej grupy dziennikarzy. 
Wciąż też mowa o statecznej premierze, właściwie nikt jeszcze nie jechał 
tym samochodem. Teraz i ja mogłem zobaczyć ten samochód z zewnątrz, 
ale i też z wewnątrz (choć zdjęcia niestety mam tylko zewnętrzne). To 
pozwala właściwie tylko na ogląd bryły i wykończenia środka. Niewiele 
wciąż jesteśmy w stanie powiedzieć o systemie pokładowym, wszystkich 
nowych funkcjach bezpieczeństwa, sensorach czy właściwościach jezdnych, 
a nawet nowym systemie Hi-Fi audio Bowers & Wilkins z Dolby Atmos.

Volvo za pół miliona złotych
EX90 to Volvo następnej generacji. To następca XC90 i tak dokładnie 
wygląda. Spoglądam na zdjęcia, spoglądam na XC90 I generacji w garażu 
i widzę tu mnóstwo podobieństw. I tak jak na landing page’u Volvo puszcza 
do nas oko emotikoną, tak właśnie twórcy projektu tego samochodu ze 
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swoją konstrukcją idą na przód, tworząc nowoczesny pojazd ale jednocze-
śnie czerpiący garściami z tego co w Volvo jest od lat i co się sprawdziło. 
Są unowocześnione światła z młotem Thora, światła tylnie przypominają 
nieco te z Range Rovera, ale jednak dalej są charakterystyczne dla Volvo, 
z pewnością tak będzie zwłaszcza po zmroku. Od razu będziemy wiedzieć, 
że jedziemy za Volvo. Centralny tablet jest powiększeniem tego, który 
u Volvo gości od premiery XC90 II, podobnie jak kulka głośnika central-
nego Bowers & Wilkins. Jednocześnie „zawieszenie” ekranu na myśl przy-
wołuje kokpity pierwszej generacji XC60.

Nowe Volvo EX90 nie traci na swoim DNA. Choć oczywiście wiemy, że 
właścicielem marki jest Geely, a produkcja nie będzie odbywać się w Gote-
borgu, a w Stanach Zjednoczonych. Volvo EX90 jest elegancki, jest nowo-
czesny, ale jest też minimalistyczny, w przeciwieństwie do wielu innych 
pojazdów nie krzyczy swoim luksusem, prestiżem etc. Nikt nam raczej nie 
zarzuci, że jeździ autem za pół miliona. A przecież to więcej niż bazowa 
konfiguracja Porsche Taycan i porównywalnie chociażby do EQE SUV.
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Pierwsze spotkanie, cze-
kam na kolejne
Po kilku chwilach z EX90 na żywo, jeszcze 
bardziej chce kliknąć na przycisk „skontak-
tuj się z dealerem” na końcu konfiguratora 
ze strony Volvo. Niestety odległy termin 
realnej premiery pojazdu sprawia, że jest 
jeszcze wiele niewiadomych, zwłaszcza 
związanych z systemem i chociażby jego 
integracją z Apple (tak wmawiam sobie, 
że to, a nie cena jest powodem). Niemniej 
te pierwsze spotkanie wydaje mi się, że 
Volvo jest dziś jedną z najlepiej poukła-
danych firm motoryzacyjnych, z jasną 
strategią rozwoju, spójną linią produktową 
i planem płynnego przejścia ze świata aut 
spalinowych na te elektryczne. Zwłaszcza, 
że EX90 będzie produkowany równolegle 
z XC90 II w pierwszych latach.
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Tak bardzo nie Apple’owych targów CES jeszcze nie pamiętam. Wiadomo 
Apple na targach CES nie ma, przynajmniej oficjalnie. Natomiast 
w tle firma zawsze była obecna mniej lub bardziej, wiele produktów 
było tworzonych pod Apple itd. Po CES 2023 mam wrażenie, że wielu 
producentów wręcz unika zamkniętego sadu lub łączenia z nim.

Do nieobecności Apple się 
przyzwyczajaliśmy ale teraz Apple 
spychane jest na boczny tor

Do nieobecności Apple się przyzwyczajaliśmy ale teraz Apple spychane jest na boczny tor  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Apple na największych targach technologicznych nie wystawia się i zwy-
kle nie bierze czynnego udziału w tego typu imprezach. Zawsze jednak 
próbuje być gdzieś obok. I tak 16 lat temu targi CES 2007 zostały „zabu-
rzone” medialnie za sprawą zapowiedzi iPhone’a na MacWorld w San 
Franciso. W 2019 roku tuż obok targów pojawiła się gigantyczna reklama 
„What happens on your iPhone, stays on your iPhone” nawiązująca do 
słynnego sloganu Las Vegas, a będąca szpilką wbitą w Androida. Nato-
miast rok później w 2020 roku Jane Horvath z Apple przemawiała na 
panelu dyskusyjnym odnośnie prywatności. Ale to nie wszystko – wszak 
ważnym elementem nawet prezentacji Samsunga w 2019 roku było 
wprowadzenie AirPlay 2 (jeszcze przed ogłoszeniem przez Apple usługi 
ATV+), zresztą na CES 2019 jednym z głównych tematów był HomeKit.

Na targach CES 2023 sytuacja była zgoła odmienna, wręcz można powie-
dzieć, że „najbliższi” Apple nieco się odsunęli. To właśnie przede wszyst-
kim bolączki HomeKit i brak większego zaangażowania przez Apple 
w inteligentny dom sprawiły, że nikt przesadnie się tą współpracą nie 
chwalił. Owszem Matter tak, ten nowy standard był wszechobecny. Ale 
też na przykład dla Eve targi CES były okazją do pokazania, że nie są już 
firmą Apple-centryczną w tworzeniu swoich akcesoriów do inteligent-
nego domu, a nowe wersje Eve z Matter będą uniwersalne. Owszem 
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pojawiły się już wcześniej zapowiadane wideo dzwonki i zamki od 
Aqara zgodne ze standardami Apple (HKSV i Home Key) ale to też jest 
jakby wyłącznie przy okazji. To naprawdę poważny problem Apple, że 
w momencie, gdy inteligentny dom staje się powszechny, firma znika 
gdzieś w otchłani i jest zepchnięta na boczny tor. Jest to zabawne o tyle, 
że jednak masę nowych urządzeń będzie działać z HomeKit, jeszcze 
nigdy nie było tyle urządzeń zgodnych z Apple Home. Ale rola Apple jest 
tu mocno umniejszona.

Oczywiście pojawiło się kilka akcesoriów, jak dock OWC z Thunderbolt 
4, kubek termiczny z lokalizacją „Znajdź” itd. To wciąż jednak drobnostki, 
gadżety, dodatki, które ginęły w tłumie. CES 2023 to w dużej mierze 
motoryzacja, a tam Apple nie było. Pierwsze samochody z nowym Car-

Play mają być zapowiedziane niestety dopiero na 
koniec tego roku, co niestety też utrudnia podej-
mowanie decyzji o zakupie nowych pojazdów, 
jeśli chcielibyśmy korzystać z tych nowych funkcji 
Apple (pytanie jak to będzie wyglądać poza US).

W tym roku główna reklama, która odbiła się 
echem nie była od Apple, a skierowana prze-
ciw Apple. To Google i jego promocja Androida 
uderzała w brak wdrożenia nowego standardu 
wymiany wiadomości RCS zamiast SMSów.

Najbliższe Apple’owi były nowe monitory, gdzie 
rzeczywiście można mówić o łączeniu ich z Mac-
Bookami czy Mac Mini/Mac Studio. Generalnie 
jednak dużo więcej było chęci pokazania produk-
tów podobnych do Apple’a, alternatywnych (urzą-
dzenia Lenovo Yoga), czy też lepszych (procesory 
AMD mające być szybsze od Apple Silicon). Jednak 
bardziej rzucało się w oczy to, że po prostu świat 
technologii istnieje obok Apple, może się spokojnie 
obyć bez Apple, a i na ewentualne gogle VR/AR od 
Apple też ma już swoje odpowiedzi.

To właśnie przede wszyst-
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Plus jest taki, że moje wrażenia w gruncie rzeczy są spójne także dla 
Google’a i Amazona (choć ten ostatni jednak mocno akcentowany był 
nawet przez BMW). Może więc jest tak, że te systemy stały się nieco nie-
widoczne, integracja sama w sobie przestała być jakimś wyróżnikiem 
czy celem samym w sobie. Wydaje mi się jednak, że Apple stojąc z boku 
i niby próbując tworzyć swój zamknięty ekosystem bez zaangażowania 
innych oddala się od tego co dotyka każdego.

Myślę, że w Apple powinno się jednak zapalić światło ostrzegawcze. Ina-
czej z Apple może być trochę jak z notchem w iPhone’ach z półwyspu 
będącego integralną częścią świata technologii, firma stanie się samotną 
wyspą. Apple potrzebuje partnerów, potrzebuje wzajemnego nakręcania 
się, ale potrzebuje też integracji.
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Nowe LG OLED Evo 
2023 z jaśniejszym 
ekranem

Czytaj dalej....

Nanoleaf prezentuje smart 
oświetlenie zgodne z Matter

Czytaj dalej....

Acer proponuje biurko 
rowerowe dla aktywnych

Czytaj dalej....

Newsy CES 2023 
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Modułowy system 
ładowania BaseLynx 
2.0

Czytaj dalej....

Dwa nowe laptopy 
marki ASUS

Czytaj dalej....

Samsung SmartThings, żyj 
w sposób zrównoważony. 
Co pokazano na 
konferencji Samsunga?

Czytaj dalej....
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Philips Hue Sync będzie 
działać z telewizorami 
Samsung

Czytaj dalej....

Sporo nowości od marki JBL

Czytaj dalej....

Samsung rzuca rękawicę 
Apple i innym – nowe 
monitory firmy pokazane na 
CES 2023 (i zapowiadają się 
świetnie!)

Czytaj dalej....
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Withings U-Scan. Masz 
iPhone’a? Zbadaj swój mocz

Czytaj dalej....

Nowa linia sprzętu smart 
AGD Samsung Bespoke

Czytaj dalej....

CES 2023 – Goodyear 
prezentuje oponę 
wykonaną z 90% materiałów 
z recyklingu

Czytaj dalej....
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Nadgryzieni 397: Nowości 
z CES 2023, Roborock 
zapomniał gdzie mieszka 
i Oreo

Czytaj dalej....

Lenovo Yoga Book 9i, laptop 
z dwoma ekranami OLED 13''

Czytaj dalej....

BMW i Vision Dee 
– samochód, który 
spersonalizujesz 
cyfrowo 
niczym tapetę 
w smartfonie

Czytaj dalej....
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1 lutego to rocznica powstania mojej aplikacji Nozbe – programu, który 
w prosty sposób pomaga przedsiębiorcom ogarniać biznes i sprawy 
prywatne. Czyli już od 16 lat pracuję nad równowagą między życiem 
zawodowym i osobistym, zarówno u siebie, jak i klientów Nozbe. Robię 
to nie tylko dzięki mojej aplikacji, ale również przez testowanie na 
sobie różnych technik i sztuczek z dziedziny produktywności osobistej. 

16 sposobów na produktywność 
z okazji 16 lat Nozbe!MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

16 sposobów na produktywność z okazji 16 lat Nozbe!  |  Michał Śliwiński
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Poniżej dzielę się z Tobą 16 sprawdzonymi metodami na ogarnianie chaosu:

1. Zapisuj rzeczy, a nie zapamiętuj!
Jeśli masz dużo spraw na głowie, to robisz to źle!

Pamięć bywa zawodna. Lepiej więc pamiętać „gdzie”, a nie „co” się zapi-
sało! Od lat się tego trzymam. Sprawy do załatwienia zapisuję w Nozbe. 
Jeśli coś robię regularnie, ale sporadycznie, spisuję notatkę dla samego 
siebie z przyszłości, aby nie musieć za każdym razem na nowo odkrywać 
Ameryki. Kiedy obowiązuje mnie jakiś termin, wpisuję go od razu do 

kalendarza. Dokumenty skanuję, gdy tylko je otrzy-
mam, za pomocą aparatu z telefonu, aby mieć do 
nich dostęp w każdej chwili.

2. Pisz dziennik regularnie!
À propos pisania, we wrześniowym iMagazine 2022 
opisywałem mój Skrót Siri do prowadzenia dzien-
nika. Ja piszę codziennie i polecam to każdemu. 
Dzięki temu rytuałowi czuję, że mam większą kon-
trolę nad każdym dniem i spokojniej wywiązuję się 
z obowiązków.

3. Nie używaj e-maila w pracy 
z zespołem!
W iMagazine z listopada 2022 pisałem o tym sze-
rzej. Firmową komunikację wewnętrzną z zespołem 
prowadzę za pomocą komentarzy w zadaniach 
w Nozbe lub na czacie w Slacku – dzięki temu 
jestem w stanie odseparować to, co jest kluczowe 

od spraw mniej istotnych. Wyprowadzenie komunikacji wewnętrznej 
z e-maila do systemu do zadań i projektów sprzyja skupieniu oraz lep-
szej informacji zwrotnej dla tych, z którymi się codziennie pracuje.

4. Ogranicz powiadomienia do minimum!
Skoro wspominam o mailach i innych aplikacjach na Twoim telefonie, table-
cie lub komputerze, warto poświęcić czas na dostosowanie powiadomień. 
Przez dostosowanie rozumiem raczej wstrzymanie. Większości z nich i tak 

Pamięć bywa zawodna. 

Lepiej więc pamiętać 

„gdzie”, a nie „co” się 

zapisało! Od lat się tego 

trzymam. Sprawy do zała-

twienia zapisuję w Nozbe. 

Jeśli coś robię regularnie, 

ale sporadycznie, spisuję 

notatkę dla samego siebie 

z przyszłości...
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nie potrzebujesz. A sprzęt, który nie domaga się wciąż uwagi, daje dodat-
kowe godziny do pracy w skupieniu i uczy budowania zdrowych nawyków 
sprawdzania poczty lub mediów społecznościowych w regularnych, kilku-
godzinnych odstępach, a nie kompulsywnie – co kilka minut.

5. Wybieraj komputery i gadżety, które spra-
wiają Ci frajdę!
Jak już wspomniałem w październikowym iMagazine z zeszłego roku, 
zamiast iPhone'a 14, postanowiłem korzystać na co dzień z iPhone'a 13 mini, 
bo o wiele bardziej go lubię. Tak samo było przy wyborze sprzętu do pracy 
w biurze i nowego iPada 13". W końcu korzystamy z tych lub innych kom-
puterów wiele godzin dziennie, więc kryterium frajdy powinno być bardzo 
wysoko na naszej liście argumentów. Praca potrafi być żmudna, ale działa-
nie na fajnym sprzęcie może ją znacznie uprzyjemnić.

6. Zwołuj mniej spotkań i zadbaj, by były dobrze 
przygotowane!
Ogranicz spotkania do tych, które są naprawdę niezbędne, a przy oka-
zji wprowadź obowiązek spisywania tematów do omówienia na długo 
przed spotkaniem. Postaraj się, aby obok tematów, przygotowane były już 
dokładne opisów tych zagadnień tak, aby każdy przed rozpoczęciem zebra-
nia był do niego przygotowany. W Nozbe mamy zasadę, że jeśli coś nie 
zostało dobrze opisane przed spotkaniem, nie wchodzi na listę tematów.

7. Jak spotkania, to niech będą regularne 
i opcjonalne!
Planowanie spotkań warto maksymalnie uprościć. U nas spotkanie dyrek-
torów odbywa się co poniedziałek o 10:30 w specjalnym wirtualnym 
pokoju w aplikacji Zoom. Nie trzeba co tydzień od nowa ustalać miejsca 
ani koordynować godziny. Każdy też może zaplanować sobie pracę wokół 

Jak już wspomniałem w październikowym iMagazine z zeszłego 

roku, zamiast iPhone'a 14, postanowiłem korzystać na co dzień 

z iPhone'a 13 mini, bo o wiele bardziej go lubię. Tak samo było 

przy wyborze sprzętu do pracy w biurze i nowego iPada 13". 
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tego spotkania. Jeśli w jakimś tygodniu większa część z nas jest na urlopie 
lub choruje, możemy zdecydować, że spotkanie odwołujemy. Natomiast 
jeśli jakiś temat nie został dobrze przygotowany (patrz wyżej), to wiemy, 
że jest czas na ogarnięcie go do kolejnego spotkania za tydzień.

8. Coś przychodzi trudniej? Znajdź 
sparringpartnera!
Wiele lat temu chciałem zacząć biegać, ale nie wychodziło mi to za dobrze. 
Często wmawiałem sobie, że nie starczało mi na bieganie czasu. Ale gdy 
umówiłem się z kolegą, że co wtorek o 9:00 rano idziemy biegać, nie mia-
łem już wyjścia. W każdy wtorek musiałem być gotowy i wiedziałem, że 
nawet w niezwykle pracowitym tygodniu przynajmniej raz się porządnie 
poruszam. Jak już raz sobie pobiegałem, to każdy dodatkowy bieg w tygo-
dniu był bonusem. I tak się zaczęła moja przygoda z triatlonami.

9. Biegasz lub chodzisz? Słuchaj przy okazji 
audiobooka!
Dzięki słuchaniu audiobooków „czytam” ponad 30 książek rocznie. Kiedy 
biegam, idę sam na spacer czy jadę samochodem, włączam audiobook lub 
podcast i mam wrażenie, że wykorzystuję ten czas podwójnie. Szczególnie 
podczas sportu robię coś i dla ciała, i dla ducha! Polecam takie „wchłania-
nie” treści. Jest niesamowicie skuteczne i daje świetne samopoczucie.

10. Masz trudny temat do ogarnięcia, zablokuj 
sobie 2 godziny!
Przez lata zauważyłem, że kiedy mam do opracowania w pracy trudne 
zagadnienie, muszę wygospodarować 2 godziny bez spotkań i powiado-
mień i wtedy się za to zabrać. Dlaczego 2 godziny? Bo przeważnie potrze-
buję około 30 minut, aby się rozkręcić, kolejnej godziny, aby zgłębić temat 
i kolejnych 30 minut, aby nabrać wiatru w żagle. Potem już jest z górki!

11. Korzystasz z narzędzia? Przeczytaj instrukcję!
Tak, wiem, prawdziwi twardziele nie potrzebują instrukcji obsługi! Jeśli 
jednak z jakiegoś narzędzia korzystasz regularnie, warto zagłębić się 
w jego instrukcję lub obejrzeć tutorial na YouTubie czy nawet zapisać się 
na płatny kurs z jego obsługi. Umiejętności, jakie dzięki temu zyskasz, 
szybko przyniosą wielokrotny zwrot z inwestycji! Ileż to razy namawiałem 
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użytkowników Nozbe, którzy od dawna już korzystają z aplikacji, aby 
poświęcili kilkanaście minut na obejrzenie filmu instruktażowego dla 
zaawansowanych. Dzięki temu odkryją wiele przydatnych funkcji, które 
ułatwiają życie!

12. Multitasking to mit. Załatwiaj sprawy jedna 
po drugiej!
Nie próbuj robić wielu rzeczy naraz. Dziesiątki badań naukowych udo-
wodniły już to, co wszyscy czuliśmy od dawna, czyli że dużo szybciej jest 
zrobić jedną rzecz i potem dopiero zabrać się za drugą, niż ciągnąć na 
przemian dwie sprawy równocześnie. Koszt ciągłego przestawiania kon-
centracji z jednej sprawy na drugą mierzony jest nie tylko w narastającym 
zmęczeniu, ale także w straconych minutach i godzinach.

13. Na każdy dzień wybierz sobie jedną rzecz!
W książce Gary'ego Kellera „Jedna rzecz” autor namawia czytelników do 
tego, aby codziennie zadać sobie pytanie: „Jaką jedną rzecz możesz zrobić 
dzisiaj, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze 
albo nieistotne?”.

Codziennie zadaję sobie to pytanie. I skupiam się na tej jednej rzeczy! 
Namawiam Cię do tego samego!

14. Śpij więcej. Sen to zdrowie!
Kiedyś myślałem, że sen jest dla mięczaków. Kombinowałem z szybkim 
wstawaniem i spaniem tylko kilka godzin dziennie. Teraz już wiem, że to 
był błąd. Przemęczenie dało mi w kość.

Przez lata zauważyłem, że kiedy mam do opracowania w pracy 

trudne zagadnienie, muszę wygospodarować 2 godziny bez spotkań 

i powiadomień i wtedy się za to zabrać. Dlaczego 2 godziny? Bo prze-

ważnie potrzebuję około 30 minut, aby się rozkręcić, kolejnej godziny, 

aby zgłębić temat i kolejnych 30 minut, aby nabrać wiatru w żagle.
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Obecnie śpię co najmniej 7 godzin na dobę, a w weekend nawet 9. Ekspe-
rymentuję też z krótkimi drzemkami w środku dnia. W każdym razie śpię 
więcej i pracuję dzięki temu lepiej. Sen to produktywność!

15. Regularnie przeglądaj swój system 
produktywności!
W październiku 2021 na łamach iMagazine pisałem o „Piąteczkach” 
w Nozbe, czyli o tym, jak w piątki unikamy tego dnia bieżącej pracy, 
a skupiamy się na przeglądzie tygodnia, planowaniu kolejnego, a następ-
nie – na rozwoju osobistym. Nie każdy piątek jest idealny, ale za każdym 
razem, kiedy poświęcę 2–3 godziny na przejrzenie wszystkich projek-
tów i zadań oraz zaplanowanie nowych, kolejny tydzień jest naprawdę 
owocny!

16. Czas poświęcony na rozwój osobisty nie jest 
stracony, lecz zainwestowany!
Rozwijając się, stajemy się lepszą wersją siebie. To inwestycja w przy-
szłość. Trzeba nieustannie trenować, rozwijać się, doszkalać i ćwiczyć. 
Nauka nie skończyła się w szkole. Dlatego właśnie w piątki staramy się 
w Nozbe nie wykonywać bieżącej pracy, ale skupić na rozwoju. Czytając 
ten artykuł i korzystając z moich 16 porad, przyczyniasz się do własnego 
rozwoju osobistego – gratulacje!

Życzę Ci samych sukcesów w roku 2023 i mam nadzieję, że porady z tego 
artykułu pomogą osiągnąć to, co sobie zaplaujesz lub wymarzysz. Przy 
okazji dziękuję, że mogliśmy w ten sposób wspólnie uczcić 16 lat istnie-
nia Nozbe!

Nie próbuj robić wielu rzeczy naraz. Dziesiątki badań nauko-

wych udowodniły już to, co wszyscy czuliśmy od dawna, czyli że 

dużo szybciej jest zrobić jedną rzecz i potem dopiero zabrać się 

za drugą, niż ciągnąć na przemian dwie sprawy równocześnie. 
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Zobacz wydania specjalne 

https://imagazine.pl/2022/09/27/imag-fitness-2-2022/
https://imagazine.pl/2021/10/24/imag-audio-4-2021/
https://imagazine.pl/2022/06/15/imag-atmos-1-2022/
https://imagazine.pl/2021/07/26/imag-bikemountain-2-2021/


Lifestyle

Do zobaczenia na stoku! 
Columbia przedstawia najnowszą 
kolekcję Wintersports
Najnowsza kolekcja Wintersports od ame-
rykańskiej marki oferuje szereg produktów, 
takich jak kurtki, spodnie, bluzy, bielizna 
termoaktywna i akcesoria. W takim zesta-
wie nie zmarzniesz nawet w mroźny dzień! 
Oprócz praktycznych rozwiązań, produkty 
te zostały wyposażone w zaawansowane 
technologie, gwarantujące oddychalność, 
wodoodporność i wiatroszczelność. W wielu 
z nich zastosowano najnowszą technologię 
termorefleksyjną od Columbii -  Omni-Heat™ 
Infinity, do której inspiracją były technologia 
odblaskowa stosowana przez NASA oraz nie-
zwykłe właściwości ratunkowych, aluminio-
wych koców termicznych. 
 
Modele z kolekcji Wintersports są dostępne 
m.in. w sklepach stacjonarnych: Columbia 
w Zakopanem (Krupówki 37), Alpin Sport, 
Trekker Sport, Martes Sport, Fitanu, Sportano, 
A4A oraz online: modivo.pl, sklep-columbia.pl, 
 8a.pl, answear.com, fitanu.com, sportano.pl, 
a4a.pl

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik ŁadaLifestyle
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JCPAL FolioKeys Keyboard Case + AccuPen 
Capacitive Stylus
Ależ ładna para. Absolutna nowość! Klawiatura, przeznaczona do iPadów 
Pro 11" oraz Air 10,9". Do tego rysik rozpoznający nachylenie. Materiały naj-
wyższej jakości, świetne wykonanie. Obowiązkowe dodatki do naszych 
iPadów w bardzo atrakcyjnych cenach. Pełny test nowych produktów znaj-
dzie się w kolejnym wydaniu, bo chcieliśmy je dokładniej sprawdzić w boju. 
Tymczasem już teraz polecamy.

JCPAL FolioKeys Keyboard Case – 549 PLN
JCPAL AccuPen Capacitive Stylus – 249 PLN
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Xiaomi Smart Pet Food Feeder
Automatyczny podajnik, dyspenser karmy dla naszych czworonogów. 
Bardziej dla kotów, ale psy też możemy przyuczyć, choć psa raczej na 
dłużej samego nie zostawimy, tak jak kota. W każdym razie sterowany 
z aplikacji, a jakże. Minimalistyczny, biały.

Cena: 499 PLN 
Do kupienia np. w Mi-Store.pl
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Ooni Karu 16 Multipaliwowy Piec do Pizzy
Ooni Karu 16 to pierwszy i jedyny piec do pizzy, który został polecony do 
użytku domowego przez Associazione Verace Pizza Napoletana, auto-
rytet w dziedzinie prawdziwej pizzy neapolitańskiej. Upiecze nie tylko 
prawdziwą włoską pizzę, ale świetnie sprawdzi się też jako piec do chleba 
opalany drewnem, a także zrobi wspaniałe mięso pieczone i warzywa. Co 
ważne, przystosowany jest przede wszystkim do drewna, ale można w nim 
używać też węgla lub gazu (trzeba dokupić dodatkowy, akcesoryjny palnik). 
500°C osiąga w ~15 minut, dzięki czemu pizzę upieczemy ~60 sekund!

Cena: 3449 PLN 
Dostępny na  Amazon.pl
ooni.com

LIFESTYLE 80

https://amzn.to/3wBU8CL
https://ooni.com/pages/explore-karu-16


IKEA ogłasza współpracę ze znaną fotografką 
Annie Leibovitz
IKEA zaprezentowała swój nowy raport „IKEA. Życie w domu”. Wnioski 
z raportu staną się inspiracją dla Leibovitz, która stara się tworzyć pełne 
niuansów portrety rzucające światło na to, jak dziś mieszkają ludzie. 
Podczas kadencji jako artystka rezydentka IKEA Leibovitz będzie podró-
żować po całym świecie, fotografując ludzi w ich domach w siedmiu 
różnych krajach: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, 
Indiach, Szwecji i Anglii. Stworzy serię 25 portretów, które naświetlą niu-
anse „życia w domu", realizując potężny dokument fotograficzny inspi-
rowany raportem „IKEA. Życie w domu”.

IKEA
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Wszyscy korzystają, korzystam i ja! Z czego? Z czata ze sztuczną inteligencją. 
A dokładnie – ChatGPT. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

ChatGPT i technologie w kulturze   |  Ania Gabryś

ChatGPT i technologie 
w kulturze

Pomyślałam sobie – jak pewnie wielu – że skoro powstał taki czat, to już 
nikt nie będzie miał ochoty czytać tego, co piszę o technologiach w kul-
turze. W ogóle już nikt nie będzie miał ochoty na rozmowę z człowie-
kiem, skoro można rozmawiać z inteligentną maszyną. Tymczasem… 

Zapytałam czat o to, jak będzie wyglądało w przyszłości zastosowanie 
technologii w kulturze, jakie technologie będą wykorzystywane w muze-
ach, w szkołach muzycznych i w szkołach plastycznych. Odpowiedzi (ory-
ginały, kopiuj–wklej) zamieszczam poniżej. Pytałam po polsku i po polsku 
uzyskałam odpowiedzi, nie chciało mi się rozmawiać w innych językach. 

Do jakich refleksji doszłam po tym kilkunastominutowym doświadcze-
niu? W sumie… nijakich. Jestem pod wrażeniem tego, jak ChatGPT spraw-
nie porusza się w języku polskim. Z zamierzchłej przeszłości wspominam 
próby spolszczenia gier, na jakieś wczesne pecety, w których zadawało 
się pytania i uzyskiwało odpowiedzi. Raził brak odmiany rzeczowników, 
czasowniki w przypadkowej liczbie i osobie, dowolnie traktowane wiel-
kie i małe litery. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo nie gram, niemal 

30 lat temu przysięgłam sobie, po kolejnej nocy 
z Wolfensteinem, że już nie zagram i, si, zgadza się, 
nie gram. Wtedy to było przykre, takie kaleczenie 
języka. Potem doświadczenie z Siri utwierdziło 
mnie w przekonaniu, że tzw. sztuczna inteligencja 
to głupia inteligencja. Nawet biurowe żarty o „inte-
ligentnych drukarkach, które mają IQ wyższe niż 
niektórzy nielubiani szefowie” mnie nie bawiły, bo 
z drukarkami miałam tylko same problemy. A Siri 

Jestem pod wrażeniem 

tego, ChatGPT czat spraw-

nie porusza się w języku 

polskim.

Technokultura
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tylko potwierdza, że inteligencja maszyn szwankuje w porównaniu z tą, 
którą prezentują ludzie. Szczególnie że nadal nie gada do mnie po pol-
sku, tylko męczymy się ze sobą na zmianę po angielsku i po francusku. 

Widzę więc, że algorytmy ChatGPT potrafią przeszukać zasoby internetu 
i podać nam odpowiedź na zadane pytanie w naszym ojczystym języku. 
Przypominam sobie jednakowoż zdanie z podręcznika do historii nowo-
żytnej Polski autorstwa Władysława Konopczyńskiego (cytuję z pamięci, 
z pewnością parafrazując i wybaczcie brak odniesienia do strony): „król 
Michał Korybut Wiśniowiecki władał ośmioma językami, w żadnym z nich 
jednak nie miał nic interesującego do powiedzenia”. ChatGPT ma bar-
dzo dużo do powiedzenia, nie zrozumcie mnie źle, ale… to wszystko już 
zostało powiedziane. 

Wprawdzie żyjemy w kulturze remiksu – czego dowodem jest mój 3,5-
letni syn, który z naturalnym wdziękiem przechodzi od improwizacji na 
cymbałkach przypominających wczesnego Pendereckiego do wybijania 
na bębenku rytmu kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, a następnie do 
wariacji na temat słowa „Chwała” powtarzanego wielokrotnie w refrenie 
tej kolędy, w stylu tym razem Yoko Ono z przełomu lat 60. i 70. (podpo-
wiem: wrzask) – ale od twórców domagamy się jednak czegoś nowego. 
Nie, to nieprawda, że lubimy tylko te piosenki, które znamy. Do przodu 
pchają nas – ludzkość – te piosenki, które poznajemy, te, które oferują 
coś do tej pory niespotykanego. To te Grechutowskie „Dni, których jesz-
cze nie znamy”. One są ważne, je też lubimy i na nie czekamy. ChatGPT 
też czeka. 

Ryzykuję trochę, ale tym jedynym, co mnie, przeciętną odbiorczynię, 
zaskoczyło w zetknięciu z ChatGPT, jest biegłość w polszczyźnie. Fakty 

Widzę więc, że algorytmy ChatGPT potrafią przeszukać 

zasoby internetu i podać nam odpowiedź na zadane pytanie 

w naszym ojczystym języku.
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podane nieco na kształt Wikipedii (nawet trochę lepiej…). I tu znajduję 
zastosowanie takiego narzędzia na razie. Adepci studiów dziennikar-
skich, zamiast tłuc te depesze prasowe, będą pisać bardziej wymaga-
jące teksty, a owe depesze prasowe (czy to pojęcie w ogóle jeszcze 
ciągle funkcjonuje???) będzie tłukła jakaś sztuczna inteligencja. Czat 
będzie też pisał notki na Wikipedii. Zadania domowe w różnych języ-
kach. Na razie, podkreślam, na razie. 

A za chwilę nauczy się pisać z polotem, tzw. lekkim piórem (określenie cią-
gle spotykane w ogłoszeniach o pracy), i następnie nas wykosi. Poczekamy, 
zobaczymy… Przecież ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. 

Oto moje pytania do ChatGPT, pozwalam sobie ich nie redago-

wać, bo parę przecinków (i nie tylko) bym poprawiła chętnie. 

AG: Jak będzie wyglądało zastosowanie technologii w kulturze 
w przyszłości? 
Technologia będzie mieć coraz większy wpływ na kulturę w przy-
szłości, zarówno w zakresie tworzenia, jak i dystrybucji treści. 
Możemy spodziewać się rozwoju technologii wirtualnej i roz-
szerzonej rzeczywistości, które pozwolą na tworzenie nowych 
form sztuki i rozrywki. Technologia ta będzie również umożliwiać 
łatwiejszy dostęp do treści kulturalnych z różnych zakątków 
świata. W konsekwencji, możemy spodziewać się zwiększenia 
dostępności i różnorodności treści kulturalnych dla społeczeństwa.

AG: Jakie technologie będą wykorzystywane w muzeach 
w przyszłości? 
W przyszłości, muzea będą wykorzystywać różne technolo-
gie, aby ulepszyć doświadczenie zwiedzających i udostępnić 
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im różnorodne formy interakcji z eksponatami. Oto kilka 
przykładów:
1. 1. Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości: 

pozwolą zwiedzającym na zanurzenie się w historii i przeży-
cie interaktywnych doświadczeń związanych z eksponatami.

2. Technologie bezprzewodowe: pozwolą zwiedzającym na 
uzyskanie dostępu do dodatkowych informacji o ekspo-
natach za pośrednictwem ich urządzeń mobilnych.

3. Technologie automatyzacji: pozwolą na automatyzację 
procesów zarządzania i udostępniania eksponatów.

4. Technologie umieszczenia w przestrzeni: pozwolą na 
interaktywne prezentowanie eksponatów w rzeczywistej 
przestrzeni, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich kontek-
stu historycznego i kulturalnego.

5. Technologie sztucznej inteligencji: pozwolą na udostęp-
nienie interaktywnych przewodników i asystentów zwie-
dzającym, którzy pomogą im lepiej zrozumieć eksponaty.

AG: Jakie technologie będą wykorzystywane w szkołach 
muzycznych w przyszłości? 
W przyszłości, szkoły muzyczne będą wykorzystywać różne 
technologie, aby ulepszyć proces nauki i udostępnić stu-
dentom różnorodne formy interakcji z muzyką. Oto kilka 
przykładów:
1. 1. Technologie nauki zdalnej: pozwolą na udział w zajęciach 

muzycznych z dowolnego miejsca, co ułatwi dostępność 
nauki dla studentów z różnych części kraju lub nawet 
z innych krajów.

2. Technologie automatyzacji: pozwolą na automatyzację 
procesów nauczania, takich jak generowanie indywidual-
nych planów nauki dla studentów lub automatyczne oce-
nianie ich postępów.

3. Technologie wirtualnej rzeczywistości: pozwolą na inte-
raktywne doświadczenie z muzyką poprzez symulację róż-
nych instrumentów i stylów muzycznych.
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4. Technologie rozpoznawania głosu i analizy dźwięku: 
pozwolą na automatyczną ocenę umiejętności wokalnych 
i instrumentalnych studentów.

5. Technologie sztucznej inteligencji: pozwolą na udostęp-
nienie interaktywnych przewodników i asystentów dla 
studentów, którzy pomogą im lepiej zrozumieć muzykę 
i udoskonalić swoje umiejętności.

AG: Jakie technologie będą w przyszłości zastosowane w szko-
łach plastycznych? 
W przyszłości, szkoły plastyczne będą korzystać z różnych 
technologii, aby ulepszyć proces nauki i umożliwić studentom 
korzystanie z różnych narzędzi i metod tworzenia sztuki. Oto 
kilka przykładów:
1. Technologie nauki zdalnej: pozwolą na udział w zajęciach 

plastycznych z dowolnego miejsca, co ułatwi dostępność 
nauki dla studentów z różnych części kraju lub nawet 
z innych krajów.

2. Technologie druku 3D: pozwolą na drukowanie trójwymia-
rowych modeli, co umożliwi studentom tworzenie przed-
miotów i prototypów bez konieczności posługiwania się 
tradycyjnymi narzędziami rzemieślniczymi.

3. Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości: 
pozwolą na interaktywne doświadczenie z projektowa-
niem i tworzeniem sztuki, pozwalając na symulację róż-
nych materiałów i narzędzi.

4. Technologie skanowania 3D: pozwolą na skanowanie 
różnych przedmiotów i tworzenie cyfrowych kopii, co 
pozwoli na ich późniejsze modyfikowanie i przetwarzanie.

5. Technologie sztucznej inteligencji: pozwolą na generowa-
nie automatycznych projektów, które pomogą studentom 
w tworzeniu sztuki i pozwolą na automatyczne ocenianie 
prac studentów.
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Jaki rower 
wybrać, 
by bezpiecznie 
przewozić 
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przewozu dzieci?

Jak jeździć 
z dzieckiem na
rowerze?
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#bikewithkids
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https://edzitron.medium.com/there-is-simply-too-much-internet-7ed232938709


Jestem przekonany, że żyjemy w złotych czasach audio. Wszystko 
dlatego, że mamy wybór. Możemy swobodnie dobierać źródła dźwięku, 
możemy też korzystać ze sprzętu zestrojonego pod nasze potrzeby. 
Nowość Japończyków – Denon DCD-1700NE – to przykład na to, 
że krążki wcale nie muszą odejść w zapomnienie, a płyty CD mogą 
brzmieć fenomenalnie.

Jak odtwarzać CD, to na nowym Denon DCD-1700NE  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jak odtwarzać CD, to na 
nowym Denon DCD-1700NE

Audio
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Dziś to my wybieramy, jak chcemy odtwarzać muzykę. I jedni będą robić to 
na telefonie, oglądając teledyski z YouTube’a, inni z Apple Music i dźwięku 
Dolby Atmos, ktoś sięgnie po płyty winylowe. Niektórzy wybierają nawet 
kasety magnetofonowe. Dla innych jednak tą atrakcyjną formą odtwarza-
nia muzyki będą płyty CD oraz SACD. I właśnie z myślą o tych odbiorcach 
oraz ludziach, którzy chcą uzupełnić swój domowy system audio także 
o to źródło, powstał DENON DCD-1700NE. To flagowy odtwarzacz CD/SACD 
z oferty japońskiego Denona, którego inżynierowie od ponad 100 lat pró-
bują dostarczać najwyższej klasy sprzęt audio.

Najważniejszym elementem nowego urządzenia jest technologia Advanced 
AL32 Processing Plus – to zaawansowane algorytmy, które mają zapewnić 
dźwięk wierny oryginalnemu nagraniu. Chodzi o zapewnienie jak najwyż-
szej jakości procesowania dźwięku. Technologia ta wykorzystuje algorytmy 
interpolacji danych, upsampling i rozszerzenie bitów do obsługi dźwięku 
o wysokiej rozdzielczości.
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W odtwarzaczu wykorzystano autor-
ski, opatentowany przez Denona napęd 
dysków. Napęd dysków jest zbudowany 
dzięki wysokiej klasy mechanizmowi S.V.H. 
(Suppress Vibration Hybrid). Nowe, skró-
cone ścieżki sygnałowe i obwody, które 
kontrolują odbiór i dekodowanie szumów, 
zostały zminimalizowane, aby zapobiec 
niepożądanym zakłóceniom i zachować 
jakość dźwięku. Hybrydowa konstrukcja 
S.V.H. zapewnia stabilność napędu dys-
ków, pozwalając na dekodowanie i odczyt 
sygnału z najwyższą dokładnością. Nisko 
położony środek ciężkości mechanizmu 
tłumi drgania zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz konstrukcji. Dzięki eliminacji 
nadmiernych wibracji operacje związane 
z serwomechanizmem są zminimalizo-
wane. Redukcja zbędnych elementów 
sterujących i poboru prądu pozwala 
na odczyt sygnałów cyfrowych z płyty 
z optymalną dokładnością.
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Co istotne, nowy flagowy odtwarzacz CD od Denon odtwarza znacz-
nie więcej niż tylko standardowe płyty CD i SACD. Działają na nim także 
płyty DVD-R/RW. Odtwarzacz radzi sobie też z plikami MP3, WMA, AAC, 
WAV, FLAC, ALAC, AFF i DSD. Do wyboru mamy trzy wejścia. Głównym jest 
oczywiście analogowe RCA cinch, ale jeśli ktoś ma potrzebę sięgnięcia po 
cyfrowe wyjścia optyczne i koaksjalne, to te również są na pokładzie.

Sama konstrukcja sprzętu i jego możliwości są pewną formą ascetyzmu 
i minimalizmu. To sprzęt wyrafinowany, adresowany do wymagających 
użytkowników, którzy chcą cieszyć się najwyższą jakością nagrań z płyt 
zgromadzonych w swojej kolekcji. Jednocześnie DENON DCD-1700NE nie 
próbuje być kombajnem multimedialnym, sprzętem do wszystkiego – to 
po prostu odtwarzacz CD i wszystkich pokrewnych formatów. Piękny, 
solidny, sprzęt, dający pełną satysfakcję z muzyki w tym klasycznym 
i ostatnimi czasy nieco zapomnianym wydaniu.
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Audio Pro nie jest jeszcze szczególnie rozpoznawalne, a szkoda. Sprzęt 
tej firmy pozytywnie zaskakuje jakością brzmienia i funkcjami, a przy 
tym dostępny jest w bardzo rozsądnej cenie. Nie inaczej jest z A15 
– nowym głośnikiem multiroom, który w razie potrzeby możemy 
zabrać na zewnątrz.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Audio Pro A15 – tarasowy grajek  |  Paweł Hać

Audio Pro A15 
– tarasowy grajek
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Głośnik outdoorowy to zdecydowanie za mocne określenie – A15 ma 
klasę szczelności IPX2, co oznacza, że wytrzyma mżawkę, gdy zapomnimy 
zabrać go z balkonu czy tarasu, ale już mocniejszy deszcz czy zalanie 
mogą go uszkodzić. Producent nie testował też odporności na pył, a ta 
jest dyskusyjna, biorąc pod uwagę obecność otworu bass reflex. Otwór 
ten zaprojektowano bardzo pomysłowo, bo jest jednocześnie uchwytem 
do przenoszenia urządzenia. Wraz z grubą, gumową podstawą stanowi 
elementy świadczące o przystosowaniu do użycia poza salonem, jednak 
więcej takich detali nie ma. Boki pokryto mocną tkaniną w kolorze jasnej 
lub ciemnej szarości, na górze mamy natomiast płaski, aluminiowy panel 
z mnóstwem przycisków (dokładniej zaś jest ich 13). W niewielkim wgłębie-
niu umieszczono też zestaw portów: gniazdo ładowania (ze standardowej 
„ósemki”), wejście mini Jack (3,5 mm) i wyjście subwoofera. Jest tu też przy-
cisk do resetowania urządzenia. Jakość wykonania A15 stoi na bardzo wyso-
kim poziomie, obudowa jest zwarta, a przyciski mają dobrze wyczuwalny, 
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przyjemny skok. Waga jest jednak nieprzesadnie duża – wynosi 3,4 kg, co 
pozwala na w miarę wygodny transport (uprzedzam jednak, w komplecie 
nie ma żadnego etui).

Niewiele jest głośników smart, które aż tak bardzo uzależnione są od apli-
kacji. W przypadku A15 jest ona niezbędna nie tylko do skonfigurowania 
połączenia z Wi-Fi, ale też do późniejszego ustawienia innych kluczowych 
funkcji. Apka Audio Pro Control obsługuje wszystkie produkty tego produ-
centa, konfiguracja A15 nie przebiegła jednak gładko. Na początku zostałem 
poproszony o wciśnięcie przycisku na obudowie, który nazywa się zupełnie 
inaczej (Wi-Fi zamiast Reset), później parowanie zakończyło się błędem, ale 
po opuszczeniu konfiguracji głośnik był prawidłowo dodany i skonfiguro-

wany. Po wyłączeniu A15 i włączeniu go ponownie nie mógł 
połączyć się z Wi-Fi. Musiałem go powtórnie konfigurować 
i tym razem otrzymałem w końcu powiadomienie o prawi-
dłowym zakończeniu procesu. Później było nieco łatwiej, 
choć interfejs aplikacji nie należy do nowoczesnych. 
Niemniej spełnia swoją funkcję całkiem nieźle. Podzie-
lono ją na trzy zakładki, pozwalające przeglądać źródła 
dźwięku (czyli wybrane serwisy streamingowe, w tym 
Spotify, Tidal, TuneIn czy Amazon Music), a także przełą-
czać się pomiędzy streamingiem a innymi źródłami, czyli 
Bluetooth i wejściem liniowym. Na liście pojawiają się też 

skróty skonfigurowane przez użytkownika i przypisane do przycisków na 
obudowie. Ich tworzenie nie jest jednak intuicyjne, bo nie można przypisać 
ich do wszystkich, a jedynie wybranych elementów. Bez trudu zapiszemy 
w ten sposób stację radiową z TuneIn czy playlistę ze Spotify, ale już nie 
przypiszemy nic w Apple Music czy w pamięci urządzenia. Mimo tego skróty 
bardzo się przydają, bo przyciski do ich wywołania są też umieszczone na 
obudowie, uważam je za jeden z wyróżników sprzętu Audio Pro.

Większość głośników multiroom zaprojektowanych jest z myślą o stacjo-
narnym użyciu. Na pierwszy rzut oka A15 również do nich należy, w końcu 
główną metodą łączenia się z innymi urządzeniami jest Wi-Fi, a więc 
musimy pozostawać w jego zasięgu. Tymczasem wbudowana bateria 
pozwala na ponad 10 godzin odsłuchu (producent zakłada 11 godzin przy 
50% maksymalnej głośności). To naprawdę dużo, zważywszy na rozmiar 

Wbudowana bateria 

pozwala na ponad 10 

godzin odsłuchu.
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głośnika i jego stosunkowo niewielką wagę. A15 obsługuje trzy standardy 
multiroom. Pierwszym jest autorski system Audio Pro, w którym w apli-
kacji dodajemy do systemu kolejne urządzenia. Dwa następne rozwią-
zania, czyli AirPlay 2 oraz Google Cast, nie wymagają właściwie żadnej 
konfiguracji i działają dokładnie tak, jak powinny. Do sterowania odtwa-
rzaniem możemy korzystać z aplikacji na smartfonie czy innego źródła 
podłączonego bezprzewodowo lub po kablu, ale oprócz tego możemy też 
skorzystać z licznych przycisków na górze obudowy. Poza przełączaniem 
utworów służą do regulacji głośności, zmiany źródła oraz wywoływania 
wspomnianych już skrótów. Nad nimi umieszczono diody sygnalizujące 
poziom naładowania akumulatora, na dole mamy natomiast wskaźnik 
aktualnie połączonego źródła.

Konstrukcja A15 nie jest przesadnie skomplikowana, mamy tu jeden głośnik 
wysokotonowy i jeden niskotonowy. To słychać, dźwięk nie jest oczywiście 
zbyt przestrzenny, ponadto zauważalnie (ale nie przesadnie) brakuje mu 
środka. Góra wypada bardzo przyzwoicie nawet przy dużej głośności, sły-
chać znacznie więcej detali niż można spodziewać się po tak niewielkim 
urządzeniu. Na środku detali jest trochę mniej, separacja wypada nieźle, 
ale w bardzo złożonych utworach już jej brakuje. Dobrze brzmi za to wokal. 
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Dół jest zdecydowanie najbardziej zróżnicowany, potrafi dobrze odwzoro-
wać zarówno krótkie i mocne uderzenia bębna, jak i miękki, rozciągnięty 
w czasie bas w muzyce klubowej. Gdybym miał potraktować A15 jako 
sprzęt do stosowania na zewnątrz, takie brzmienie byłoby satysfakcjonu-
jące. Z uwagi na to, że został on jednak zaprojektowany głównie z myślą 
o stosowaniu wewnątrz, dźwięk można uznać co najwyżej za dobry. Z całą 
pewnością to nie sprzęt do analizowania utworu, nadaje się za to dobrze 
do rekreacyjnego odsłuchu, a nawet nagłośnienia spotkania w kilka osób.

Ocena Audio Pro A15 zależy przede wszystkim do oczekiwań, a jest tym 
trudniejsza, że sprzęt ten nie jest jednoznacznie pozycjonowany jako gło-
śnik do salonu (którym notabene jest). Na zewnątrz wytrzyma niewiele, 
aczkolwiek lekki deszcz mu niestraszny. Wbudowana bateria daje radę, 
a obsługa Bluetooth i przewodowych źródeł uniezależnia od Wi-Fi. Z dru-
giej jednak strony dźwięk nie jest aż tak dobry, jak można by tego oczeki-
wać po sprzęcie stojącym w salonie.

Audio Pro A15    

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 3/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• przyciski skrótów
• obsługa kilku systemów multiroom

 Minusy:
• problemy z konfiguracją
• przeciętny środek brzmienia

Cena: 1799 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Przewodnictwo kostne rzadko stosowane jest w słuchawkach 
konsumenckich. Philips zaryzykował z modelem TAA6606BK/00 
i stworzył słuchawki sportowe, które nie dość, że świetnie sprawdzają 
się na zewnątrz, to biją na głowę produkty producentów, którzy 
specjalizują się w takim sprzęcie.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Philips TAA6606BK – mocne (w swojej klasie)  |  Paweł Hać

Philips TAA6606BK 
– mocne (w swojej klasie)
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Decydując się na słuchawki wykorzystujące przewodnictwo kostne, należy 
mieć z tyłu głowy, że jakość brzmienia nie będzie porównywalna z tą ofe-
rowaną przez jakiekolwiek słuchawki, z których dźwięk trafia bezpośred-
nio do kanału słuchowego. Ich zasada działania jest bowiem inna: drgania 
przetwornika wprawiają w ruch kosteczki słuchowe, pozostawiając odsło-
nięte ucho, a więc dając pełną słyszalność otoczenia. W praktyce więc 
wszystko wokół słychać dokładnie tak samo, natomiast do innych osób 
mogą dotrzeć dźwięki generowane przez nasze słuchawki. Ważne jest, by 
przetworniki dokładnie przylegały do głowy, dlatego też osadzone są na 
elastycznym, ale dociskającym je do skóry pałąku, który w TAA6606BK/00 
wykonano z tytanu. Zauszniki zrobiono z matowego, niezłego plastiku, 
podobnie jak obudowy przetworników. Pozostałe elementy pokryto bar-
dzo przyjemną w dotyku gumą. Zbiera dość łatwo kurz, ale też nie ociera 
skóry nawet podczas dłuższego treningu.

Słuchawki są bardzo lekkie i wygodne, ważą tylko 35 g. Dobrze trzymają 
się głowy, mimo tego, że nie ściskają jej tak mocno, jak konkurencyjne 
Aftershokz Trekz OpenMove, z których regularnie korzystam. To nie 
koniec przewag: mają też znacznie wygodniej działające przyciski – wciąż 
wymagają jednak trochę więcej siły niż w innych konstrukcjach z uwagi na 
uszczelnienie obudowy do IP67. Do ładowania wykorzystywane jest USB-C, 
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a w komplecie dostajemy odpowiedni kabel. Oprócz niego otrzymujemy 
też woreczek oraz piankowe zatyczki do uszu, gdybyśmy jednak potrze-
bowali izolacji (nie są jednak zbyt skuteczne). Sterowanie odtwarzaniem 
możliwe jest dzięki przyciskowi wielofunkcyjnemu na lewym przetworniku 
oraz dwóm przyciskom regulacji głośności na prawym zauszniku. Oprócz 
tego mamy jeszcze przycisk do parowania i włączania. Przez chwilę zasta-
nawiało mnie, czemu nie mogę wcisnąć dwóch przycisków na tyle każdego 
zausznika – dopiero przeglądając opis, znalazłem, że są to… diody. To sprzęt 
sportowy, stworzony z myślą o używaniu na zewnątrz, nic więc dziwnego, 
że dodano ten element zwiększający bezpieczeństwo.

Do sterowania diodami wymagana jest aplikacja na smartfona. Pozwala 
zaktualizować oprogramowane (na dzień dobry dostałem wersję V0.0.2.9), 

Nie ma się co oszukiwać, dźwięk nie jest przesadnie dobry, ale nie 

on jest tu najważniejszy.
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sprawdzić stan baterii czy wyświetlić kodek, jaki jest wykorzystywany. 
Tu jednak wyboru nie ma – obsługiwany jest tylko SBC, choć biorąc pod 
uwagę oferowaną jakość dźwięku, jest wystarczający. Sterowanie diodami 
sprowadza się do wyboru częstotliwości migania lub ustawienia światła 
stałego (albo ich wyłączenia). Kojarzy mi się to z tylną lampką do roweru 
i w sumie jej zadanie jest dokładnie takie samo, jak tych LED-ów – ma 
uczynić nas bardziej widocznymi na drodze. Diody dobrze sobie z tym 
radzą, choć nie są zbyt jaskrawe, na nieoświetlonej drodze czy chodniku 
dadzą radę, ale nie rezygnowałbym z odblasków.  Świecą wyłącznie na 
biało, niczego innego jednak nie potrzebuję (i nie chcę) w takim produkcie. 
Apka pozwala ustawić też korekcję dźwięku, ale ta ostatecznie okazuje 
się mało przydatna. Ukryto ją pod nazwą „efekt dźwiękowy”, a do wyboru 
mamy raptem trzy konfiguracje. Przy wyłączeniu korekcji dźwięk jest 
przeciętny, brakuje mu głębi, a to i tak najlepsze ustawienie. Ustawienie 
„głos” podbija wokal zbyt mocno, co utrudnia odbiór, i to nawet podczas 
słuchania audiobooków czy podcastów. Myślałem, że może ustawienie 
niskich tonów coś zmieni. Przy tej konfiguracji jednak wszystko się obniża, 
ale nadal dołu nie ma za wiele, przez co finalnie tracimy na szczegóło-
wości. Ostatecznie wyłączyłem korekcję, by uzyskać najlepsze brzmienie. 
Prócz tego apka ma też prosty kontroler odtwarzania i pozwala wyświetlić 
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instrukcję obsługi. To niewiele, ale nie potrzeba więcej, no może poza dają-
cym się konfigurować ręcznie korektorem.

TAA6606BK/00 wyróżnia nie tylko nazwa, ale i technologia. Przewodnic-
two kostne jest rzadko stosowane w sprzęcie konsumenckim z uwagi na 
przeciętną jakość brzmienia i skomplikowanie konstrukcji. Nie ma się co 
oszukiwać, dźwięk nie jest przesadnie dobry, ale nie on jest tu najważniej-
szy. To, że uszy nie są zasłonięte, pozwala bowiem na słyszenie otoczenia 
dokładnie tak samo, jak bez słuchawek, co znacząco poprawia bezpieczeń-
stwo. Jest to największa zaleta tego typu słuchawek i jednocześnie jeden 
z powodów, by zdecydować się właśnie na ten typ. Owszem, wymagają 
głośniejszego słuchania z uwagi na brak jakiejkolwiek izolacji pasywnej, nie-
mniej nie na tyle głośnego, by męczyło. TAA6606BK/00 są do tego niezwy-
kle lekkie i wygodne, mają też solidną baterię. Pozwala na około 9 godzin 
pracy, a ładuje się w około 2 godziny. 15 minut ładowania słuchawek daje 
około godziny słuchania, to niezły wynik.

Testy odsłuchowe tego typu słuchawek są zupełnie inne niż klasycznych 
konstrukcji. Za ogólną jakość brzmienia nie zbiorą bowiem wysokich 
ocen, ich konstrukcja to po prostu uniemożliwia. Pod uwagę biorę więc, 
jak wypadają na tle podobnych konstrukcji (jak choćby wspomnianych 
już AfterShokz). Słuchałem przy wyłączonej korekcji i ustawiłem wysoką 
głośność, oscylującą w okolicach 80–90% maksymalnej. W muzyce góra 
była niezbyt agresywna, środek zdecydowanie dominował, a wrażenie 
to potęgował niemal całkowity brak niskich tonów. Detali było mało, 
a ponadto brzmienie było mocno skupione, przestrzeni momentami nie 
dało się wręcz odczuć. Wszelkie media mówione wypadały znacznie lepiej 

Sterowanie diodami sprowadza się do wyboru częstotli-

wości migania lub ustawienia światła stałego (albo ich 

wyłączenia).
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– sprawdzają się świetnie w odsłuchu podcastów czy audiobooków, osta-
tecznie używam ich właściwie tylko do tego. Dobra jest też jakość rozmów 
i to zarówno po stronie naszej, jak i rozmówcy. Mikrofony nie radzą sobie 
jednak z szumem wiatru na tyle, by korzystać z nich na rowerze (ale już 
podczas biegu wszystko jest w porządku).

Tych słuchawek nikt nie kupi ani dla nazwy, ani dla jakości brzmienia. 
TA6606BK/00 są jednak świetne w tym, do czego zostały stworzone. Mają 
lekką obudowę i doskonale leżą na głowie, a wbudowanie w nie diod było 
bardzo dobrym pomysłem. Zdecydowanie się tym wyróżniają, ale też ich 
brzmienie nie jest złe, jeśli zestawimy je z innymi słuchawkami wykorzystu-
jącymi przewodnictwo kostne. Z pewnością nie trafią do szuflady i zastąpią 
mi podczas jazdy rowerem mniej komfortowe AfterShokz.

Philips             
TAA6606BK    

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

 Plusy:
• elastyczny pałąk, nie uciska głowy
• dobra słyszalność wokali

 Minusy:
• brak bardziej zaawansowanego 

korektora dźwięku
• bardzo przeciętne brzmienie 

muzyki

Cena: około 430 PLN
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Apple dzisiaj zaprezentowało odświeżonego Maca Mini (early 2023) 
z niespodzianką w środku – dostępny jest nie tylko z Apple M2, ale 
również M2 Pro.

Sprzęt

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mac Mini (early 2023) – co nowego, polskie ceny i pełna specyfikacja techniczna  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Mac Mini (early 2023) 
– co nowego, polskie ceny i pełna 
specyfikacja techniczna
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Co nowego?
• Apple M2, wyposażone w 8-rdzeniowy CPU (w konfiguracji 4+4).
• Apple M2 Pro w dwóch wydaniach – 10-core CPU z 16-core CPU lub 

12-core CPU i 19-core GPU.
• M2 ma dodatkowy sprzętowy koder/dekoder ProRes, w odróżnieniu od 

M1, oraz sprzętową akcelerację odtwarzania ProRes i ProRes RAW.
• Do 32 GB RAM i do 8 TB SSD.

Konstrukcja
• Konstrukcja pozostaje prawie niezmieniona jeśli chodzi o wymiary 

zewnętrzne względem wielu poprzednich generacji – zmniejszyła się 
jedynie wysokość komputera o 0,02 mm (spadek z 3,60 na 3,58 mm).

• Waga modelu M2 spadła o 20 g względem M1, z 1,2 kg na 1,18 kg.
• Waga modelu z M2 Pro wzrosła o 80 g względem M1, z 1,2 kg na 1,28 kg.

Porty / łączność
• Model z M2 ma dwa porty Thunderbolt 4.
• Model z M2 Pro ma cztery porty Thunderbolt 4.
• Złącze HDMI wspiera (tylko M2 Pro) wielokanałowe audio oraz…
• jeden wyświetlacz przy 8K / 60 Hz, do 4K / 120 Hz,
• dwa wyświetlacze – maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt i 4K / 144 Hz po HDMI,
• trzy wyświetlacze – dwa maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt i jeden maks. 

4K / 60 Hz.
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• Wi-Fi 6E zastąpiło Wi-Fi 6 z poprzednika.
• Opcjonalnie można zamówić Ethernet 10 Gb.

Pamięć flash
Model M2 z 256 GB SSD prawdopodobnie używa jednego układu pamięci 
flash, więc będzie wolniejszy niż w poprzedniej generacji. Warto rozważyć 
model 512 GB.

Model z M2 Pro wspiera do 8 TB pamięci flash.

Audio
Złącze audio 3,5 mm (mini jack) teraz wspiera słuchawki z wysoką 
impedancją.

SoC
Apple do nowego Maca Mini oferuje nowe SoC, w dwóch odmianach 
– M2 lub M2 Pro. Oba zbudowano w oparciu o proces 5 nm. Dodatkowo, 
oba te SoC dostępne są w różnych konfiguracjach.

M2
• Wersje M2:
• 8-core CPU | 10-core GPU | 16-core Neural Engine.
• 8-core CPU jest w konfiguracji 4+4, czyli 4 rdzeni wydajnościo-
wych i 4 rdzenie oszczędnościowe.
• RAM – przepustowość do 100 GBps.
• RAM – 16 lub 24 GB.
• Media engine:
• sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,
• silnik enkodujący i dekodujący wideo,
• silnik enkodujący i dekodujący ProRes.

M2 Pro
• Wersje M2 Pro:
• 10-core CPU | 16-core GPU | 16-core Neural Engine
• 12-core CPU | 19-core GPU | 16-core Neural Engine
• 10-core CPU jest w konfiguracji 6+4, czyli 6 rdzeni wydajnościowych 

i 4 rdzenie oszczędnościowe.
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• 12-core CPU jest w konfiguracji 8+4, czyli 8 rdzeni wydajnościowych 
i 4 rdzenie oszczędnościowe.

• RAM – przepustowość do 200 GBps.
• RAM – 16 lub 32 GB.
• Media engine:
• sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,
• silnik enkodujący i dekodujący wideo,
• silnik enkodujący i dekodujący ProRes. 

Mac Mini SoC CPU GPU Neural Engine RAM SSD Cena

early 2020 M1 8-core 8-core 16-core 8 GB 256 GB 3699 PLN

early 2020 M1 8-core 8-core 16-core 8 GB 512 GB 4699 PLN

early 2023 M2 8-core 10-core 16-core 8 GB 256 GB 3499 PLN

early 2023 M2 8-core 10-core 16-core 8 GB 512 GB 4699 PLN

early 2023 M2 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 512 GB 7499 PLN

 Mac Mini Opcja Dopłata

 early 2020 16 GB RAM 1000 PLN

 early 2020 512 GB SSD 1000 PLN

 early 2020 1 TB SSD 1000 / 2000 PLN

 early 2020 2 TB SSD 3000 / 4000 PLN

 early 2023 16 GB RAM 1200 PLN

 early 2023 24 GB RAM 2400 PLN

 early 2023 32 GB RAM (dla M2 Pro) 2400 PLN

 early 2023 512 GB SSD 1200 PLN

 early 2023 1 TB SSD 2400 PLN

 early 2023 2 TB SSD 3600 / 4800 PLN

 early 2023 4 TB SSD (dla M2 Pro) 7200 PLN

 early 2023 8 TB SSD (dla M2 Pro) 14400 PLN

 early 2023 10 Gigabit Ethernet 600 PLN

Dwie ceny w przy jednej pozycji oznaczają różną dopłatę zależnie od wybranego modelu podstawowego.

Dopłaty

Podstawowe konfiguracje
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Dostępność
Przedsprzedaż rozpoczęła się już dziś, natomiast MacBooki Pro early 2023 
w sklepach pojawią się za tydzień, 24 stycznia.

Przemyślenia
To akurat uważam za solidny upgrade względem poprzednika, ale mar-
twi mnie trochę fakt, że M2 Pro trafił do tego komputera. Nie wiemy czy 
chłodzenie zostało poprawione, więc może wyć niemiłosiernie pod obcią-
żeniem – trzeba to będzie sprawdzić. Szkoda trochę, że konstrukcja Mac 
Studio jednak nie otrzymała M2 Pro, obok M2 Max i Ultra. Miłym akcentem 
jest niższa cena modelu z M2, ale obniżka powinna być większa niż o 200 zł 
względem ceny, w której debiutował model z M1.

Ludzie nazywają model z M1 lub M2 „komputerem biurowym” – nic 
bardziej mylnego. Ten maluch ma zaskakującą wydajność i potrafi zde-
cydowanie więcej niż tylko obsługiwać przeglądarkę internetową oraz 
Office’a. Spokojnie można na tym wykonywać cięższe prace. Wadą jest 
niestety domyślne 8 GB RAM, które należy rozszerzyć do 16 GB jeśli 
rzeczywiście chcemy robić więcej niż tylko przeglądać internet czy uru-
chamiać Office’a do napisania listu do kogoś. Polecam przy okazji model 
z 512 GB SSD lub większym – 256-tka prawdopodobnie będzie oparta na 
jednym czipie 256 GB zamiast dwóch 128 GB, więc będzie wolniejsza niż 
w Mini poprzedniej generacji z M1. Realnie rzecz biorąc, mówimy więc 
o bazowej cenie 5899 PLN, z 16 GB RAM i 512 GB SSD – to mało i dużo, 
zależnie od przeznaczenia.

Zapewniam jednak, że ten maluch Was zaskoczy. Ale poczekajcie na testy, 
żeby sprawdzić temperatury i system chłodzenia.

Miłym akcentem jest niższa cena modelu z M2, ale obniżka 

powinna być większa niż o 200 zł względem ceny, w której 

debiutował model z M1.
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Apple dzisiaj, trochę z zaskoczenia, bo pierwsze konkretne informacje 
o potencjalnej premierze dzisiaj pojawiły się wczoraj, zaprezentowało 
nowe MacBooki Pro 14” i 16” (early 2023) wyposażone w M2 Pro 
i M2 Max, obok nowego Maca Mini z M2 i M2 Pro.

MacBook Pro 14” (early 2023) i MacBook Pro 16” 
(early 2023) z M2 Pro i M2 Max – co nowego, 
polskie ceny i pełna specyfikacja techniczna

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Pro 14” (early 2023) i MacBook Pro 16” (early 2023) z M2 Pro i M2 Max – co nowego, polskie ceny i pełna specyfikacjatechniczna  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Co nowego?

Konstrukcja
• Nie ma żadnych istotnych zmian w konstrukcji względem poprzednika 

z M1 Pro i M1 Max.
• MacBook Pro 14” wyposażony w M2 Max jest o 30 g cięższy od modelu 

z M2 Pro. Ten ostatni waży tyle samo co model z M1 Pro.
• MacBook Pro 16” z M2 Max jest o 10 g cięższy od modelu z M2 Pro. Ten 

ostatni jest o 50 g cięższy od poprzednika z M1 Pro.

Ekran
• Brak różnic względem MacBooków Pro (late 2021) z M1 Pro i M1 Max.
• Liquid Retina XDR 14,2” – oznacza to podświetlenie mini-LED i zaokrą-

glone rogi.
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• XDR w nomenklaturze Apple określa również maksymalną stałą jasność 
podświetlenia na poziomie 1000 nitów oraz szczytową na poziomie 1600 
nitów – HDR będzie na tym wyraźnie zauważalne.

• Ekran ma ramkę o grubości 3,6 mm od brzegu i wycięcie na górze, w któ-
rym umieszczono kamerę. Ekran ma jednak zmienione proporcje, dzięki 
czemu nie tracimy przez nią przestrzeni. Zielony prostokąt powyżej 
to ekran 13,3” (2560x1600px, 16:9 / 1:1.778) porównany do nowego 14,2” 
(3024×1964 px, 756:491 / 1:1,539). Oznacza to, że zyskujemy dokładnie 263 
piksele w pionie, w których mieści się wycięcie i pasek menu. Oczywiście, 
gdyby nie było wycięcia, to miejsca byłoby jeszcze więcej.

• Ekran wspiera szeroki gamut – P3 – oraz True Tone.
• Ekran odświeżany jest częstotliwością do 120 Hz, co Apple nazywa Pro-

Motion. Zmieniana jest dynamicznie i wspierane są dodatkowo 47,95 Hz, 
48 Hz, 50 Hz, 59.94 Hz i 60 Hz.

• Ekran nie ma Face ID.
• Kamera FaceTime HD, zaszyta w wycięciu / notchu, ma teraz 1080p 

zamiast 720p i jej obraz jest przetwarzany przez ISP w SoC.

Porty / łączność
• Modele early 2023 wyposażono w Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 oraz rozsze-

rzone HDMI 2.1 – poza tym brak istotnych różnic względem MacBooków 
Pro (late 2021) z M1 Pro i M1 Max.
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• Złącze HDMI wspiera wielokanałowe audio oraz następujące monitory 
zewnętrzne:

• M2 Pro – wbudowany wyświetlacz w MacBooka Pro oraz…
• 2 wyświetlacze – maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt,
• 2 wyświetlacze – 1x maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt i 1x maks.  

4K / 144 Hz po HDMI,
• 1 wyświetlacz – maks. 8K / 60 Hz lub 4K / 240 Hz.

• M2 Max – wbudowany wyświetlacz w MacBooka Pro oraz…
• 4 wyświetlacze – 3x maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt i 1x maks. 

4K / 144 Hz po HDMI,
• 3 wyświetlacze – 2x maks. 6K / 60 Hz po Thunderbolt i 1x maks. 

8K / 60 Hz lub 4K / 144 Hz po HDMI.
• Po lewej stronie nowych MacBooków Pro znajdziemy nowy MagSafe 

(technicznie nazwany MagSafe 3). Przewód ma końcówkę USB-C od strony 
zasilacza i jest wymienialny, dzięki czemu nie trzeba będzie kupować 
nowego zasilacza, jeśli uszkodzimy kabel. Nadal można ładować MacBo-
oki za pomocą USB-C.

• W ofercie Apple pojawił się 2 m pleciony przewód MagSafe 3 do USB-C, 
w cenie 249 zł.

• Są też dwa porty Thunderbolt 4 ze złączem USB 4, wspierające 
DisplayPort.

• Złącze audio 3,5 mm (mini jack) teraz wspiera słuchawki z wysoką impe-
dancją. Nie znalazłem bardziej szczegółowych informacji technicznych na 
ten temat.

• Po prawej stronie otrzymujemy złącze HDMI wspierające wielokanałowe 
audio.

• Obok znajduje się trzeci port Thunderbolt 4 ze złączem USB-C.
• Na końcu jest slot na karty SDXC.
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Klawiatura
• Brak różnic względem MacBooków Pro (late 2021) z M1 Pro i M1 Max.
• Z klawiatury, z górnej rzędu, zniknął Touch Bar. Zastąpiono go pełnowy-

miarowymi klawiszami funkcyjnymi z powiększonym Esc po lewej stronie.
• Touch ID umieszczono po prawej stronie, w górym rogu klawiatury.
• Zachowano układ odwróconej litery ”T” dla strzałek, którego wprowa-

dzono w 2019 roku w MacBookach, ale którego nie ma w nowych wolno-
stojących Magic Keyboards, dostarczanych m.in. z iMakami z M1.

• Wnęka dla klawiatury, którą Apple nazywa „studnią”, jest teraz anodyzo-
wana na czarno.

• Na klawiaturze pojawiły się nowe skróty funkcyjne dla Siri, Spotlight, Dyk-
towania i trybu Nie przeszkadzać.

• Nie wiemy, jaki mechanizm zastosowano dla klawiatury, czy ten 
poprawiony-poprawiony-poprawiony-i-chyba-jeszcze-raz-poprawiony 
motylkowy, czy stary dobry nożycowy.

Pamięć flash
• Brak różnic względem MacBooków Pro (late 2021) z M1 Pro i M1 Max.
• SSD w MacBookach Pro early 2023 wykorzystując PCIe 4.0, dzięki czemu 

potrafią osiągnąć prędkości dochodzące do 7,4 GB/s. Nie, nie pomyliłem 
gigabitów z gigabajtami!
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• Podstawową pojemnością jest 512 GB dla modelu 14” i 1 TB dla 16”, które 
można rozszerzyć do 8 TB w obu przypadkach.

Audio
• Brak różnic względem MacBooków Pro (late 2021) z M1 Pro i M1 Max.
• Nowy system audio składający się z 6 głośników – 4 tweeterów i 2 

wooferów.
• Wsparcie dla wide stereo.
• Wsparcie dla Spatial Audio przy wideo i muzyce z Dolby Atmos, gdy 

korzystamy z wbudowanego systemu audio.
• Dynamiczne śledzenie ruchów głowy podczas wykorzystywania AirPods 

3, AirPods Pro lub AirPods Max.
• Trzy mikrofony „studyjne”, w których trzykrotnie obniżono poziomy 

szumów.
• Złącze audio 3,5 mm (mini jack) teraz wspiera słuchawki z wysoką impe-

dancją. Nie znalazłem bardziej szczegółowych informacji technicznych na 
ten temat.

Bateria i zasilacz
• MacBook Pro 14”:

• do 12h (+1h) przeglądania internetu na Wi-Fi,
• do 18h (+1h) odtwarzania wideo przez Apple TV app,
• zintegrowana 70 Wh bateria,
• zasilacz 67 W dla modelu z M2 Pro z 10-core CPU i 96 W dla modelu 

M2 Pro lub M2 Max z 12-core CPU.
• MacBook Pro 16”:

• do 15h (+1h) przeglądania internetu na Wi-Fi,
• do 22h (+1h) odtwarzania wideo przez Apple TV app,
• zintegrowana 100 Wh bateria (maksymalny dopuszczalna pojem-

ność na pokładzie samolotu) ,
• zasilacz 140 W dla wszystkich odmian.

SoC
Apple do nowych MacBooków Pro 14” i 16” oferuje nowe SoC, w dwóch 
odmianach – M2 Pro lub M2 Max. Oba zbudowano w oparciu o proces 5 
nm. Dodatkowo, oba te SoC dostępne są w różnych konfiguracjach.
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M2 Pro
• Wersje M2 Pro:
• 10-core CPU | 16-core GPU | 16-core Neural Engine (tylko w MacBook Pro 

14”),
• 12-core CPU | 19-core GPU | 16-core Neural Engine
• 10-core CPU jest w konfiguracji 6+4, czyli 6 rdzeni wydajnościowych 

i 4 rdzenie oszczędnościowe.
• 12-core CPU jest w konfiguracji 8+4, czyli 6 rdzeni wydajnościowych 

i 4 rdzenie oszczędnościowe.
• RAM – przepustowość do 200 GBps (porównaj z M1 Max).
• RAM – 16 lub 32 GB dla M2 Pro.
• Media engine:
• sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,
• silnik enkodujący i dekodujący wideo,
• silnik enkodujący i dekodujący ProRes.
• Nowy ISP względem M1 Pro/Max.
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M2 Max
• Wersje M2 Max:
• 12-core CPU | 30-core GPU | 16-core Neural Engine
• 12-core CPU | 38-core GPU | 16-core Neural Engine
• 12-core CPU jest w konfiguracji 8+4, czyli 8 rdzeni wydajnościowych 

i 2 rdzenie oszczędnościowe.
• RAM – przepustowość do 400 GBps.
• RAM – 32, 64 lub 96 GB dla M2 Max.
• Media engine:
• sprzętowa akceleracja H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,
• dwa silniki enkodujące i dekodujące wideo,
• dwa silniki enkodujące i dekodujące ProRes.
• Nowy ISP względem M1 Pro/Max.
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MacBook Pro 14'' SoC CPU GPU Neural Engine RAM SSD Cena

late 2021 M1 Pro 8-core 14-core 16-core 16 GB 512 GB 10799 PLN

late 2021 M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 1 TB 13299 PLN

late 2021 (w 2022 r.) M1 Pro 8-core 14-core 16-core 16 GB 512 GB 11399 PLN

late 2021 (w 2022 r.) M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 1 TB 14399 PLN

early 2023 M2 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 512 GB 11999 PLN

early 2023 M2 Pro 12-core 19-core 16-core 16 GB 1 TB 14999 PLN

early 2023 M2 Max 12-core 30-core 16-core 32 GB 1 TB 18599 PLN

MacBook Pro 14'' – Podstawowe konfiguracje

MacBook Pro 14'' – Dopłaty

 MacBook Pro 14'' Opcja Dopłata

 late 2021 M1 Pro | 10-core CPU | 14-core GPU 1000 PLN

 late 2021 M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU 1500 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU 1000 / 2500 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU 2000 / 3500 PLN

 late 2021 32 GB RAM 2000 PLN

 late 2021 64 GB RAM (wymaga M1 Max za min. 1000 lub 2500 PLN) 2000 PLN

 late 2021 1 TB SSD 1000 PLN

 late 2021 2 TB SSD 3000 PLN

 late 2021 4 TB SSD 6000 PLN

 late 2021 8 TB SSD 12000 PLN

 late 2021 Zasilacz USB-C o mocy 96 W (tylko dla M1 Pro 8-core) 100 PLN

  Nowe ceny na 2022 r. dla M1 Pro/Max    

 late 2021 M1 Pro | 10-core CPU | 14-core GPU 1200 PLN

 late 2021 M1 Pro | 10-core CPU | 16-core GPU 1800 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU 1200 / 3000 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU 2400 / 4200 PLN

 late 2021 32 GB RAM 2400 PLN

 late 2021 64 GB RAM (wymaga M1 Max za min. 1200 lub 3000 PLN) 2400 PLN   

 late 2021 1 TB SSD 1200 PLN

 late 2021 2 TB SSD 3600 PLN

 late 2021 4 TB SSD 7200 PLN

 late 2021 8 TB SSD 14400 PLN

 late 2021 Zasilacz USB-C o mocy 96 W (tylko dla M1 Pro 8-core) 80 PLN
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MacBook Pro 16'' SoC CPU GPU Neural Engine RAM SSD Cena

late 2021 M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 512 GB 13299 PLN

late 2021 M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 1 TB 14299 PLN

late 2021 M1 Max 10-core 32-core 16-core 32 GB 1 TB 18299 PLN

late 2021 (w 2022 r.) M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 512 GB 14399 PLN

late 2021 (w 2022 r.) M1 Pro 10-core 16-core 16-core 16 GB 1 TB 15599 PLN

late 2021 (w 2022 r.) M1 Max 10-core 32-core 16-core 32 GB 1 TB 20399 PLN

early 2023 M2 Pro 12-core 19-core 16-core 16 GB 512 GB 14999 PLN

early 2023 M2 Pro 12-core 19-core 16-core 16 GB 1 TB 16199 PLN

early 2023 M2 Max 12-core 38-core 16-core 32 GB 1 TB 20999 PLN

MacBook Pro 16'' – Podstawowe konfiguracje

MacBook Pro 14'' – Dopłaty

 MacBook Pro 14'' Opcja Dopłata

 early 2023 M2 Pro | 12-core CPU | 19-core GPU 1800 PLN

 early 2023 M2 Max | 12-core CPU | 30-core GPU 1200 / 3000 PLN

 early 2023 M2 Max | 12-core CPU | 38-core GPU 1200 / 2400 / 4200 PLN

 early 2023 32 GB RAM 2400 PLN

 early 2023 64 GB RAM (wymaga M2 Max) 2400 PLN

 early 2023 96 GB RAM (wymaga M2 Max 12/38-core CPU/GPU) 4800 PLN

 early 2023 1 TB SSD 1200 PLN

 early 2023 2 TB SSD 2400 / 3600 PLN

 early 2023 4 TB SSD 6000 / 7200 PLN

 early 2023 8 TB SSD 13200 / 14400 PLN

 early 2023 Zasilacz USB-C o mocy 96 W (tylko dla M2 Pro 10-core) 80 PLN

Dwie ceny w przy jednej pozycji oznaczają różną dopłatę zależnie od wybranego modelu podstawowego.

SPRZĘT 118



MacBook Pro 16'' – Dopłaty

 MacBook Pro 16'' Opcja Dopłata

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU 1000 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU 2000 PLN

 late 2021 32 GB RAM 2000 PLN

 late 2021 64 GB RAM (wymaga M1 Max za min. 1000 PLN) 2000 PLN

 late 2021 1 TB SSD 1000 PLN

 late 2021 2 TB SSD 2000 / 3000 PLN

 late 2021 4 TB SSD 5000 / 6000 PLN

 late 2021 8 TB SSD 11000 / 12000 PLN

  Nowe ceny na 2022 r. dla M1 Pro/Max.

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 24-core GPU 1200 PLN

 late 2021 M1 Max | 10-core CPU | 32-core GPU 2400 PLN

 late 2021 32 GB RAM 2400 PLN

 late 2021 64 GB RAM (wymaga M1 Max za min. 1200 PLN) 2400 PLN

 late 2021 1 TB SSD 1200 PLN

 late 2021 2 TB SSD 2400 / 3600 PLN

 late 2021 4 TB SSD 6000 / 7200 PLN

 late 2021 8 TB SSD 13200 / 14400 PLN

 early 2023 M2 Max | 12-core CPU | 30-core GPU 1200 PLN

 early 2023 M2 Max | 12-core CPU | 38-core GPU 2400 PLN

 early 2023 32 GB RAM 2400 PLN

 early 2023 64 GB RAM (wymaga M2) 2400 PLN

 early 2023 96 GB RAM (wymaga M2 Max 12/38-core CPU/GPU) 4800 PLN

 early 2023 1 TB SSD 1200 PLN

 early 2023 2 TB SSD 2400 / 3600 PLN

 early 2023 4 TB SSD 6000 / 7200 PLN

 early 2023 8 TB SSD 13200 / 14400 PLN

Dwie ceny w przy jednej pozycji oznaczają różną dopłatę zależnie od wybranego modelu podstawowego.
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Akcesoria (do MacBooków Pro z M1 Pro/Max i M2 Pro/Max)
• Zasilacz USB-C o mocy 67 W – 319 PLN
• Zasilacz USB-C o mocy 140 W – 499 PLN
• Przewód z USB-C na MagSafe 3 (2 m) – 249 PLN

Dostępność
MacBooki Pro early 2023 w sklepach pojawiły się 24 stycznia.

Przemyślenia
Pierwszy problem z nowymi MacBookami Pro jest chyba jasny… Kurs dolara 
spadł względem szczytu, kiedy Apple podniosło ceny w 2022 roku, a tym-
czasem nowe modele poszły do góry u nas. Osoby kupujące prywatnie 
oszczędzą kupując za granicą, i to bez żadnych promocji.

Drugi problem jest z M2 Pro i M2 Max. Po Apple M2 w MacBookach Air 
13,6” wiemy, że te SoC pracują zdecydowanie cieplej niż seria M1. Mac-
Booki Pro mają co prawda bardzo wydajne chłodzenie, ale M2 Pro i Max 
też są odpowiednio większe. Bardzo ciekawy jestem jak i czy to rozwią-
zano względem M2 w MacBookach Pro 13” i Air 13,6”, bo rzecz, za którą 
najbardziej cenię MacBooka Pro 14” z M1 Pro/Max, to możliwość pracy 
pod pełnym obciążeniem bez słyszalnych wentylatorów. To zweryfiku-
jemy testami.
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Teraz pozostaje trzymać kciuki, żeby te modele dorównały niesamowito-
ścią serii z M1 Pro i Max oraz żeby Apple jednak zrewidowało ceny.

Jeśli chodzi o wydajność, to Apple często podaje słupki, które nie są dla 
wielu osób przydatne. Przy okazji MacBooków Pro otrzymaliśmy powyższe 
dane, gdzie różnica względem Intela Core i9 jest bardzo imponująca, ale 
musimy pamiętać, że to już „wiekowy” procesor z 2019, który dzisiaj ma 
odpowiednika w postaci 14-rdzeniowego i9-13900HK, oferującego zdecydo-
wanie wyższą wydajność (w ofercie jest też jeszcze szybszy, 24-rdzeniowy 
CPU i9-13900HX). Porównanie do M1 Pro jest zdecydowanie ciekawsze 
i tutaj widzimy spodziewamy wzrost o około 20-30% (na podstawie różnic 
pomiędzy M1 i M2). To niestety może wskazywać też na około 30% wyższy 
pobór prądu, co oznacza wyższą temperaturę.

Szczerze dzisiaj myślałem, że zobaczymy obniżkę cen, a tymczasem taki 
bazowy MacBook Pro 14”, który kosztował 10799 PLN na koniec 2021 roku, 
podskoczył do 11399 PLN w 2022, gdy był najgorszy możliwy kurs złotego, 
a teraz, kiedy kurs spadł, cena wzrosła do 11999 PLN za model early 2023. 
Nie uważam, żeby przepłacanie było dobrym pomysłem… tym bardziej, że 
mówimy tutaj o dodatkowych 10% za nic.

To jak? Jakie podejmujecie decyzje?
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Apple dzisiaj zaprezentowało nowego dużego HomePoda 2. generacji, 
który ma za zadanie dostarczać „akustykę następnego poziomu, 
w pięknym i ikonicznym stylu”. Jest wsparcie dla Spatial Audio, jest 
Matter… zobaczmy co jeszcze się tam kryje…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy duży HomePod 2. generacji zaprezentowany!  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Nowy duży HomePod 2. 
generacji zaprezentowany!
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Od razu powiem, że HomePoda 2. gen. 
można zamawiać dzisiaj, a dostępny 
będzie od 2 lutego 2023 w następujących 
krajach: Australii, Kanadzie, Chinach, Fran-
cji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Hisz-
panii, UK i USA. Dostępność w 11 innych 
krajach/regionach, o których jeszcze nie 
wiemy, rusza 3 lutego 2023. Nie wygląda 
natomiast, żeby zaliczała się (na chwilę 
pisania tych słów) Polska.

Kolory będą dwa – biały i północ (Midni-
ght) – a jedną z nowości w designie, którą 
widać na zdjęciu nagłówkowym, to w pełni 
podświetlany panel/ekran dotykowy na 
górze głośnika.

W środku znaleziono miejsce dla custo-
mowego woofera, który potrafi poruszać 
membraną o 20 mm, wbudowanego 
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mikrofonu z korektorem basów i pięciu 
tweeterów, okalających woofer, grających 
w 360°. Ciekawostką jest fakt, że HomePod 
1. gen. miał aż 7 tweeterów… Tym wszystkim 
zarządza układ Apple S7, który odpowiada 
również za computational audio.

HomePod 2. gen. dodatkowo rozpo-
znaje odbicia dźwięku z okolicznych 
powierzchni, dzięki czemu wie czy stoi 
przy ścianie, czy ma wokół siebie wolną 
przestrzeń, co pozwala mu się dostosowy-
wać w czasie rzeczywistym do warunków 
zastanych. Tweetery, dzięki beamfor-
mingowi, precyzyjnie kierują dźwięk 
bezpośrednio do naszych uszu oraz nie-
bezpośrednio, otaczając nas nim.

Spatial Audio wspierane jest zarówno przy 
jednym, jak i przy sparowanych dwóch 
HomePodach. Dodatkowo, para HomePo-
dów może być wykorzystana jako system 
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audio dla Apple TV 4K, do naszego kina domowego. W przypadku większej 
liczby HomePodów oczywiście mamy dostęp do multiroomu i możemy 
również wykorzystywać je jako domofon, aby kontaktować się osobami 
w innych pomieszczeniach.

Nowy HomePod 2. gen. wspiera również Ultra Wideband, dzięki czemu 
można bezproblemowo przekazywać muzykę z iPhone’a do głośnika 
poprzez zbliżenie tych dwóch urządzeń do siebie.

Dodatkową funkcją HomePoda jest możliwość nasłuchiwania alarmów 
czujników dymu czy czadu, po których wykryciu wysyła nam na iPho-
ne’a stosowne powiadomienie. 2. generacja ma też wbudowany termometr 
oraz czujnik wilgotności powietrza, która można wykorzystywać w auto-
matyzacjach w HomeKit. Jest też oczywiście Siri i wsparcie dla Matter, 
gdzie służy jako hub.

HomePod 2. gen. można już zamawiać w cenie 299 USD w USA, 299 GBP 
w UK lub 349 EUR w DE.
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Dwa tygodnie temu trafił do mnie iPhone 14 Plus. Tak. Tak długo 
po premierze. Wszyscy już napisali wszystkie możliwe recenzje, 
uwzględniające prędkość procesora, poprawki w aparacie foto, 
specyfikacje techniczne, porównania z poprzednimi generacjami… Co 
tu opisywać? Ot, kolejna, nowsza, lepsza generacja iPhone’a. A może 
jednak coś więcej niż tylko to? 

iPhone 14 Plus 
– ewolucja małymi krokamiNAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

iPhone 14 Plus – ewolucja małymi krokami  |  Napoleon Bryl
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Tak się akurat złożyło, że ostatnio na zajęciach ze studentami pokazywa-
łem fragmenty prezentacji Steve’a Jobsa przedstawiającego pierwszego 
iPhone’a. Patrzę na 14 Plus i 12 Pro Max leżące obok i widzę, ile się od tam-
tego czasu zmieniło. Czy różnica pomiędzy 12 a 14 iPhone’em jest na miarę 
rewolucji, jaką zaprowadziła pierwsza generacja iPhone’a w 2007 roku? Na 
pierwszy rzut oka – Nie! A może jednak…? Zmieniło się tempo wprowadza-
nia nowości oraz typ nowości. Mamy więcej i szybciej, bo wszystko pędzi 
coraz bardziej, ale stopnie, po których wspina się technologia, są coraz niż-
sze. To metoda małych, ale częstszych kroków. Co się więc zmieniło i po co 
wymieniać iPhone’a na nowszy? 

W 2007 roku Steve Jobs zapowiadał: iPoda z ekranem dotykowym, rewolu-
cyjny telefon komórkowy i przełomowy komunikator internetowy. Zapo-
wiedział trzy urządzenia, a pokazał jedno łączące te wszystkie cechy. iPhone 
od 2007 roku bardzo się zmienił, ale bardziej zmieniło się nasze korzystanie 
z niego. Dwie pierwsze funkcje z zapowiedzi Steve’a Jobsa zeszły na dalszy 
plan – telefon w tradycyjnym znaczeniu i odtwarzanie muzyki są kolej-
nymi funkcjami iPhone’a, ale już od dawna nie najważniejszymi. Najbardziej 
rozwija się przełomowy komunikator internetowy – nieważne z kim lub 
czym się komunikujemy. Może to być rozmowa za pomocą iMessages ze 
znajomym, z mamą przez Facetime, ale też „rozmowa” – komunikacja – ze 
smartpralką, o której ma skończyć pranie i włączyć suszenie. iPhone stanowi 
bramę do dużej części naszej komunikacji ze światem. 
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Coraz szybsze są procesory, lepszy aparat fotograficzny, jednak w sferze 
sprzętu te skoki są raczej… skoczkami. Używam równocześnie 12 Pro Max 
i 14 Plus, i… sprzętowo nie widzę różnicy, poza brakiem teleobiektywu (ale 
to rozgraniczenie serii Pro i „zwykłej”, a nie generacji) i prawie niezauwa-
żalną różnicą w prędkości. No dobra, najbardziej ją widać przy rendero-
waniu filmów, tylko… Kto renderuje filmy na iPhone??? Aha, no właśnie, 
wszyscy! Dobra, prawie wszyscy, konkretnie ci, którzy wrzucają storiesy na 
FB, filmiki na TikTok etc.

Zmienia się przede wszystkim sfera oprogramowania. iOS dostaje coraz 
więcej funkcjonalności, aplikacje firm trzecich, usługi dostępne za 
pomocą jednego dotknięcia ekranu. Oczywiście nowe funkcjonalności 
wymagają więcej mocy, ale znowu, różnice w wymaganiach są niewiel-
kie – po tej drabinie wspinamy się powoli, nie skaczemy po kilka stopni. 
Zazwyczaj, bo takim skokiem są np. nowe funkcje wprowadzane w iOS. 
Najnowsza iteracja obsługuje w pełni klucze sprzętowe MFA do logo-
wania iCloud oraz Tryb blokady. Tylko to są funkcje dostępne w iPho-
ne’ach wspierających iOS 16, a nie tylko w najnowszym modelu 14 Plus. 
Gdzie zatem leży różnica? 
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Kilka pytań powstało we mnie, gdy tak się nad tym zastanawiałem. 
• Czy warto wymienić iPhone 13 na 14 Plus? – Nie (przepraszam dział mar-

ketingu Apple, produkujecie za dobre rzeczy).
• Czy iPhone 14 Plus jest bardzo dobrym smartfonem? – Tak.
• Czy iPhone 14 jest lepszym smartfonem od iPhone’a 13? – Tak.

Dla kogo zatem jest iPhone 14 Plus? Prawie dla każdego. Wyjątkiem są 
użytkownicy, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji filmowych i foto-
graficznych – dla nich jest wersja Pro. Ale ci, którzy preferują mniejsze 
smartfony – dla nich iPhone 14 będzie idealny. 

Mimo że jestem Apple geekiem i śledzę każdą premierę, iPhone’a zmie-
niam co dwie–trzy generacje. Jeżeli system operacyjny i funkcje – przede 
wszystkim te z zakresu bezpieczeństwa – są wspierane, nie widzę powodu 
do zmiany. Po iPhonie 12 Pro planowałem przyszłą wersję 15. 14 Plus mi 
popsuł zamiary i teraz nie mam pewności. Hej Apple, czekam na skok 
o kilka szczebli, ale małe kroczki też są ważne, o ile nie ważniejsze. 
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Choć różnice pomiędzy smartfonami ze średniej i najwyższej 
półki się zacierają, to wciąż producenci potrafią dość wyraźnie 
rozgraniczyć swoje urządzenia. Wydajność OnePlus 10T 5G pozwala 
sugerować, że to topowy model, jednak pozostałe parametry 
skutecznie pozycjonują go niżej.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

OnePlus 10T 5G - aż za mocny  |  Paweł Hać

OnePlus 10T 5G 
- aż za mocny

SPRZĘT 130



Design współczesnych smartfonów coraz rzadziej przykuwa uwagę. Front 
praktycznie zawsze wypełnia ekran z wąskimi ramkami, układ przycisków 
jest standardowy, a zaokrąglony mniej lub bardziej tył „upiększa” wyspa 
z aparatami. OnePlus 10T 5G robi wszystko trochę inaczej, bo o ile front 
faktycznie nie wnosi niczego nowego, to już sposób, w jaki zaprojekto-
wano obszar z obiektywami, czyni go naprawdę przykuwającym wzrok. 
Trzy obiektywy i diodowy pierścień, imitujący czwarty, wyróżniono czar-
nym, kontrastującym zwłaszcza z jasną obudową, błyszczącym plastikiem. 
Obszar ten jest grubszy niż reszta obudowy, ale tworzy łagodne wznie-
sienie, a nie ordynarnie wystającą wyspę, przez co wizualnie wydaje się 
on znacznie mniejszy, niż faktycznie jest. Dodatkowo tylna obudowa jest 
elegancko zaokrąglona i świetnie leży w dłoni, czuć co prawda, że góra 
urządzenia jest cięższa, ale nie na tyle, by to przeszkadzało. Waży 203,5 g, 
czyli nieźle, jak na tak duży smartfon. Tył łapie jednak dość łatwo odciski 
palców, a ponadto jest śliski. W komplecie dostajemy silikonową obudowę, 
która znacznie poprawia chwyt, niemniej urządzenie jest tak ładne, że 
szkoda pakować go do jakiegokolwiek etui. Dziwi mnie, że ramkę zrobiono 
z błyszczącego, naśladującego polerowaną stal plastiku. Szkoda, ale to 
jedna z tych rzeczy, która odróżnia OnePlus 10T 5G od flagowców. Telefon 
też nie jest wodoszczelny, co również nie dziwi. Układ przycisków jest stan-
dardowy, blokada znalazła się po prawej, a regulacja głośności po lewej 
stronie obudowy. Zabrakło tu suwaka trybu cichego, znanego z topowych 

SPRZĘT 131



modeli, to jeden z wyróżników urządzeń OnePlus. Do ładowania służy port 
USB-C, to jedyne fizyczne złącze. W komplecie z telefonem dostajemy 
wspomniane już etui, prócz niego mamy też mocną, 120-watową łado-
warkę, kabel (czerwony, oczywiście) oraz folię na ekran. Mój egzemplarz 
jej nie miał, ale nie byłem pierwszym użytkownikiem urządzenia. Zestaw 
zadowala, a obecność ładowarki o dużej mocy zasługuje na pochwałę. 
Telefon można kupić w kolorze czarnym lub jasnozielonym, osobiście 
jestem zachwycony tą drugą wersją (taką testowałem), zieleń jest subtelna, 
mocno wpada w szarość, co czyni ją bardzo uniwersalną.

Wyświetlacze smartfonów na średniej i wysokiej półce właściwie się 
między sobą nie różnią. Ekran OnePlus 10T 5G jest świetny i do pełni 
szczęścia brakuje wyłącznie adaptacyjnego odświeżania. Ma przekątną 
6,7 cala i rozdzielczość 2412 × 1080 pikseli. Jest płaski, jedynie narożniki 
mocno zaokrąglono. Niewielkie oczko przedniej kamery znalazło się 
symetrycznie na środku, przy górnej krawędzi, otwór głośnika rozmów 
wkomponowano w dość wąską ramkę (aczkolwiek widać, że te na górze 
i na dole są szersze od bocznych). Ekran charakteryzuje się świetną 
ostrością i odwzorowaniem kolorów, a także wysoką jasnością maksy-
malną. Odświeżanie z częstotliwością 120 Hz czyni korzystanie z niego 
czystą przyjemnością. Alternatywnie można też obniżyć je do 60 Hz, ale, 
tak jak już wspomniałem, nie da się ustawić automatycznego doboru 
częstotliwości odświeżania. W wyświetlacz wbudowano szybki i sku-
teczny skaner odcisku palca, podobnie jednak jak w wielu innych smart-
fonach, znajduje się trochę niżej niż miejsce, w które intuicyjnie trafiam 
kciukiem, trzymając urządzenie w jednej dłoni. Ekran ma tryb always-on 
i jest on jednym z najlepszych, jakie widziałem w telefonie. Oprócz usta-
wień dotyczących harmonogramu włączania czy reakcji na ruch urzą-
dzenia, daje też możliwość bardzo szerokiej personalizacji wyświetlanej 

Sposób, w jaki zaprojektowano obszar z obiektywami, czyni go 

naprawdę przykuwającym wzrok.
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zawartości. Podobnie jest zresztą z dostosowaniem treści podczas 
korzystania z urządzenia. Mamy do wyboru profile kolorów, ustawienia 
temperatury, niezależną od nich konfigurację trybu ocieplania kolorów 
po zmierzchu i tryb nocny. Wachlarz ustawień godny jest telefonu z naj-
wyższej półki. W parze z jakością ekranu nie idzie jednak wydajność gło-
śników. Co prawda są dwa i grają w układzie stereo, ale ich brzmienie jest 
płaskie (aczkolwiek głośne). Znacznie ogranicza to multimedialne zasto-
sowania smartfona, ten ekran aż prosi się o coś lepszego.

Mam wrażenie, że obecnie wydajność smartfonów przestała być pro-
blemem, natomiast trudność w zaprojektowaniu urządzenia polega na 
zapewnieniu mu odpowiedniego odprowadzania ciepła. OnePlus 10T 
5G wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, układ gra-
ficzny Adreno 730 i skromne 16 GB pamięci RAM LPDDR5. To dokładnie 
tyle, ile mam w swoim laptopie. Do tego mamy też 256 GB pamięci ROM 
UFS 3.1. To wystarcza zupełnie do wszystkiego, nie sposób wskazać czyn-
ności, która by spowolniła ten smartfon. Nawet Diablo Immortal dało 
się uruchomić w maksymalnych detalach i działało płynnie. Tym, z czym 
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jednak OnePlus 10T ma zauważalny problem, jest zarządzanie tempera-
turą. W codziennej eksploatacji tego nie czuć, ale wystarczy włączyć na 
dłużej nagrywanie wideo czy wspomniane już Diablo (lub inny wyma-
gający tytuł), by poczuć dyskomfort spowodowany znacznie za ciepłym 
tyłem obudowy. Warto mieć to na uwadze, wybierając OnePlus 10T 5G 
właśnie w celu wykorzystywania go w ten sposób. Niemniej szkoda, że 
producent oszczędził na chłodzeniu, specyfikacja robi wrażenie, ale ten 
aspekt ogranicza wykorzystanie pełnej mocy urządzenia.

W porównaniu z procesorem i pamięcią moduł aparatów wypada 
dobrze, ale nie wybitnie. Z tyłu mamy trzy obiektywy. Aparat główny ma 
matrycę Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP i obiektyw z przysłoną f/1,8. 
Ma też optyczną stabilizację obrazu. Kolejny jest obiektyw szerokokątny 
o przysłonie f/2.2 i polu widzenia 119,9 stopni, połączony z 8-megapik-
selową matrycą. Ostatnim, a jednocześnie najmniej użytecznym obiek-
tywem, jest makro, o efektywnej odległości robienia zdjęć w przedziale 
od 2 do 4 cm. Współpracuje z matrycą o skromnej rozdzielczości 2 MP, 
co ogranicza znacząco to, co można wyciągnąć z tego typu zdjęć. Chęt-
nie wymieniłbym go za obiektyw tele, bo taki niestety tu się nie zna-
lazł (niemniej oferowany zoom cyfrowy do dwukrotnego powiększenia 
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daje radę). Zestaw aparatów jest w porządku, robi bardzo dobre zdjęcia 
w dobrym świetle, przy gorszym oświetleniu stopniowo zniekształcane 
są kolory, niemniej ostrość wypada zawsze satysfakcjonująco. Podejrze-
wam, że duża w tym zasługa AI, które bardzo sensownie ulepsza zdjęcia, 
ingerując tylko po to, by poprawić jakość, ale już nie sztucznie wygła-
dzić obraz czy wzmocnić sztucznie kolory. Ponadto w standardowym, 
a więc automatycznym trybie pracy, smartfon świetnie dobiera wszelkie 
ustawienia, przez co różnica między zdjęciami wykonywanymi w trybie 
nocnym i bez niego jest widoczna tylko w naprawdę słabych warunkach. 
Nie brakuje też innych trybów, znanych z innych smartfonów – nie ma tu 
jednak też niczego wyjątkowego. Jest przewidywalnie, tylko i aż. Obsługa 
nagrywania wideo również wypada przyzwoicie, maksymalną obsłu-
giwaną jakością jest 4K przy 60 FPS. Przedni aparat nagrywa już tylko 
1080p przy 30 FPS, ale ma też niższą specyfikację (16 MP, f/2.4).

Jeśli producent wprowadza swoje topowe rozwiązanie w modelu ze 
średniej półki, to bardzo dobrze o nim świadczy. Dokładnie tak jest 
w przypadku szybkiego ładowania w OnePlus. Brakuje co prawda łado-
wania bezprzewodowego (za te pieniądze można już go oczekiwać), ale 
mamy za to po kablu. Bateria ładuje się od zera do pełna w 20 minut. 
Ponadto w komplecie mamy ładowarkę o mocy 120 W, która to umoż-
liwia. Akumulator ma pojemność 4800 mAh i wystarcza z powodze-
niem na cały dzień pracy, gdy go kończyłem, miałem jeszcze około 20% 
ładunku. Nie korzystałem jednak przez cały czas z always-on display 
(aktywował się w harmonogramie) i używałem tylko jednej karty SIM 
(OnePlus 10T 5G ma fizyczny dual SIM), co mogło mieć wpływ na akumu-
lator. Sam system nie zapewnia żadnych niestandardowych opcji oszczę-
dzania energii, mamy tu oczywiście tryb oszczędny, ale nie używałem 
go – ani razu nie miałem takiej potrzeby. Urządzenie działa na Andro-
idzie 12 z nakładką Oxygen OS 12. Bardzo ją lubię, daje ogromne możli-
wości personalizacji (od rozmiaru i kształtu ikon, przez rozmiar tekstu 

Ekran OnePlus 10T 5G jest świetny i do pełni szczęścia brakuje 

wyłącznie adaptacyjnego odświeżania.
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i wszelkie możliwe animacje, po kształt przycisków w centrum stero-
wania) i wprowadza drobne, ale przydatne narzędzia, jak na przykład 
szuflada z widgetami wysuwana z prawego górnego rogu. Jednocześnie 
system pozostaje przejrzysty i czytelny, obecnie chyba tylko z nakładki 
Samsunga korzysta mi się równie dobrze.

Testuję OnePlus 10T 5G już jakiś czas po premierze. W tym czasie jego cena 
spadła o około 20%, co czyni go znacznie bardziej atrakcyjnym wyborem 
na średniej półce. Telefon nie udaje flagowca, oszczędzono zarówno na 
materiałach, jak i na niektórych funkcjach, jednak jedyną rzeczą, która 
może na co dzień przeszkadzać, jest niewystarczające odprowadzanie cie-
pła. Z drugiej jednak strony trzeba się wysilić, by go przegrzać. Jest to też 
jeden z najlepiej wyglądających smartfonów, jakich używałem – niewiele 
jest obecnie urządzeń, które są równie rozpoznawalne.

OnePlus 10T 5G 

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

 Plusy:
• szybkie ładowanie (i odpowiednia 

ładowarka w zestawie)
• bardzo wysoka wydajność
• przykuwający wzrok design

 Minusy:
• brak ładowania bezprzewodowego
• przegrzewanie się pod obciążeniem

Ceny: 8 GB RAM/256 GB ROM 
– około 3000 PLN 16 GB RAM/256 
GB ROM – około 3400 PLN
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ViewSonic ma wiele różnych monitorów i jedną z serii wartej uwagi 
jest ColorPro, która przeznaczona jest dla różnych twórców i firma 
stara się każdy model dostosować do odpowiedniej podgrupy wśród 
tych użytkowników. Na warsztat wzięliśmy model VP3256-4K. 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

ViewSonic ColorPro VP3256-4K – certyfikowany przez Pantone  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

ViewSonic ColorPro VP3256-4K 
– certyfikowany przez Pantone
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To monitor, który ma 31,5-calowy matowy 
panel IPS LED z paroma specyficznymi 
cechami. Po pierwsze, odzwierciedla 128% 
sRGB i pokrywa jej 100%. Ponadto oferuje 
odwzorowanie/pokrycie DCI-P3 95/90%, 
REC709 128/100%, Adobe RGB 95/82% i kilka 
innych. Po drugie, ma 3840 × 2160 px, 10-bit 
(8+FRC), 60 Hz, 350 nit i obrotowy stojak, 
więc można korzystać z ekranu w pionie, 
bez dokupowania innego wieszaka. Na deser 
zostaje wsparcie dla Windows i macOS, złącza 
1x HDMI 2.0 z HDCP 2.2, 1 × DisplayPort, 2 × 
USB-A (downstream), 1 × USB-C (downstream) 
i 1 × USB-C z DisplayPort Alt Mode (upstream, 
ładowanie 60 W). To umożliwia bezproble-
mowe podłączanie iPadów z portami USB-C. 
Aha – są też wbudowane głośniki 3 W.

Obudowa i noga VP3256-4K są plastikowe 
i sprawiają przyzwoite wrażenie, a ramka 
wokół samego ekranu jest cienka. Sam moni-
tor i stojak są dosyć stabilne na biurku tra-
dycyjnym, ale gorzej sobie radzą przy biurku 
stojącym, jeśli mamy pod nim aktywnie uży-
waną bieżnię. Do tego zastosowania zawsze 
polecę wieszak na ścianę w standardzie VESA 
100 × 100 mm, co ten ViewSonic wspiera. Są 
przewidziane odpowiednie miejsca na popro-
wadzenie kabli, więc całość można schludnie 
zgrać z naszym otoczeniem. Ekran można też 
odpowiednio pochylać, przekrzywiać, wychy-
lać, obracać, podnosić i opuszczać – zakres 
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jest całkiem przyzwoity, dzięki czemu mogłem spokojnie podnieść monitor 
na maksymalną wysokość i umieścić przed nim MacBooka Pro 14”, który 
ekranu nie zasłaniał. Analogicznie iPad Pro 12,9” mieści się bez problemu.

ViewSonic VP3256-4K jest kalibrowany w fabryce i ma załączony raport z tej 
kalibracji, dzięki czemu oferuje DeltaE <2, co oznacza, że nikt poza najlep-
szymi specjalistami nie zauważy gołym okiem odchyleń od prawidłowych 
odcieni wyświetlanych barw. To monitor przeznaczony przede wszystkim dla 
osób, które żyją w przestrzeni sRGB, gdzie wymagają dokładnego odwzoro-
wania kolorów, nad czym tutaj czuwa Pantone z ich certyfikacją potwierdza-
jącą taki stan rzeczy. Lekkim zaskoczeniem była dla mnie więcej niż przyjazna 
cena tego monitora, w rejonie 5000 PLN – zależnie od sprzedawcy znajdzie-
cie sklepy, które sprzedają je ciut drożej lub ciut taniej. Jeśli wymagamy wyż-
szej specyfikacji, to niestety będzie to zdecydowanie większa inwestycja…

Testowałem ten model ViewSonica zarówno z MacBookiem Pro 14” M1 Pro, 
jak i iPadami Pro 12,9” M2 i 11” M1. W każdym przypadku komputery nie 
miały żadnych problemów, aby go napędzić odpowiednio, nie demon-
strowały żadnych spadków FPS-ów na wbudowanych ekranach i potrafiły 
wykorzystać wsparcie dla HDR w VP3256-4K w ograniczonym stopniu. Real-
nie do codziennej pracy w macOS HDR wyłączycie poprzez menu wbudo-
wane w monitor. A skoro już o nim mowa, to właśnie to menu jest chyba 
jego największą wadą, bo przyciski schowane są na tylnej ściance i po 

ViewSonic VP3256-4K jest kalibrowany 

w fabryce i ma załączony raport z tej kali-

bracji, dzięki czemu oferuje DeltaE <2, co 

oznacza, że nikt poza najlepszymi specjali-

stami nie zauważy gołym okiem odchyleń 

od prawidłowych odcieni 

wyświetlanych barw.
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prostu niewygodnie się je obsługuje. Poza tym nie miałem żadnych zastrze-
żeń. Osobom, którym wydaje się, że port 60 W to za mało, aby zapewnić 
odpowiednie ładowanie najbardziej potrzebującym laptopom, podpowiem 
jedynie, że jeśli nie obciążacie go godzinami, to spokojnie sobie radzi. 
U mnie nawet przy sporym obciążeniu kompresją setek grafik, renderem 
wideo i obróbką audio w trzech różnych programach nie było sytuacji, 
w której komputer szybciej zużywał prąd, niż go dostawał. Wyjątkiem tutaj 
będą laptopy gamingowe, które potrafią pożerać rzeczywiście ogromną 
liczbę elektronów, podczas długich sesji gamingowych.

W pudełku otrzymujemy komplet kabli, w tym odpowiedni USB-C do USB-
C, który nie tylko zapewnia ładowanie, ale również przesył odpowiedniej 
liczby danych, dzięki czemu porty USB w monitorze służą jako hub. To 
upraszcza życie ludziom z notebookami, bo część rzeczy mogą zostawić po 
prostu podłączone do monitora i te staną się widoczne w systemie opera-
cyjnym, gdy sam komputer wróci na biurko i zostanie podpięty do ekranu.

Korzystam z tego monitora przez ostatni tydzień w dwóch różnych kon-
figuracjach – jako drugi ekran dla iPada i dla MacBooka Pro 14”. Mniejsze 
ekrany potrafią niektóre czynności utrudniać, szczególnie prace nad zdję-
ciami, wideo czy innymi, które po prostu lepiej się wykonuje, gdy mamy do 
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dyspozycji gigantyczną przestrzeń. Byłem zaskoczony, jak bardzo iPad zwięk-
szył swoją funkcjonalność przy takim setupie. W obu sytuacjach korzystałem 
z klawiatur i trackpadów komputerów, a iPad i MacBook były umiejscowione 
centralnie przed ViewSonikiem. Jak już wspominałem, szeroki zakres regu-
lacji stojaka pozwolił mi podnieść go na tyle wysoko, że nie był zasłonięty. 
Nowy Stage Manager w iPadOS ładnie w takiej sytuacji się zachowuje – zde-
cydowanie lepiej niż na małych ekranach iPadów Pro – i potrafi zdecydo-
wanie zwiększyć wydajność. Nadal jest to jednak niekompletne rozwiązanie 
i dopiero macOS potrafi w pełni rozwinąć skrzydła, aby tak zagospodarować 
dodatkową przestrzeń, aby ją optymalnie wykorzystać.

Osobom, dla których 100% pokrycia sRGB to za mało, polecam zerknąć na 
pozostałe modele w ramach linii ColorPro – znajdziecie tam monitory od 
przenośnych OLED-ów aż po ekrany szerokokątne z wbudowanymi ether-
netowymi KVM.

ViewSonic ColorPro VP3256-4K
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Stojak na iPada, żeby móc go ustawiać w najbardziej nietypowych 
miejscach i pozycjach?! Tak, proszę!

Twelve South 
HoverBar TowerWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Twelve South HoverBar Tower  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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HoverBar Tower to kolejny produkt z serii 
HoverBar, ale jak wskazuje drugi człon nazwy 
– Tower (Wieża) – jest to produkt ciut większy 
niż inne z rodziny.

Konstrukcja
Podstawa jest solidna, ciężka i cienka, przez 
co trudno przewrócić stojak, a całość można 
wsunąć pod meble, np. niską kanapę czy 
łóżko. Waga całkowita to 3,95 kg, a sama 
podstawa waży 3,05 kg. Do podstawy wkręca 
się trzy aluminiowe rury, a do nich z kolei 
uchwyt. Wymiary bazy to 300 × 278 mm, 
wysokość uchwytu na iPada można regulo-
wać pomiędzy 914,4 mm a 1587,5 mm, a sam 
uchwyt przyjmuje urządzenia, których mak-
symalna wysokość i szerokość wynoszą odpo-
wiednio 220 mm i 133 mm.

Ale do czego tego używać?
Testuję HoverBara Tower z dwoma iPadami 
Pro – modelem 11-calowym i 12,9-calowym. 
Jak można się spodziewać, wygodniej mieć 
model z większym ekranem. Oczywiście nie 
musimy się ograniczać do iPadów – ktoś pew-
nie wykorzysta ten produkt do czegoś kom-
pletnie niespodziewanego, ale sam takich 
eksperymentów nie prowadzę.

Jak się okazuje, HoverBar Tower sprawdza 
się znakomicie w wielu różnych miejscach, 
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a najlepiej sprawdza się jako drugi ekran 
do komputera, wyświetlacz np. z notat-
kami, gdy robię coś innego na innym 
urządzeniu, albo po prostu jako przenośny 
telewizor, na którym oglądam YouTube’a, 
Apple TV+, HBO Max czy Amazon Prime.

Stawiałem go już obok biurka, bieżni, 
kanapy, obok wioślarza i nawet obok 
wanny. A jak nadejdzie wiosna, to posta-
wię go nawet obok hamaka. Wszędzie 
spisuje się znakomicie. Moje ulubione 
miejsce to jednak obok wioślarza, gdzie 
w końcu mogę mieć ekran stosunkowo 
blisko twarzy, a nie patrzeć na ekran wiel-
kości znaczka pocztowego, stojącego na 
szafce kilka metrów dalej.

Sam uchwyt automatycznie ściska nam 
iPada, więc dosyć łatwo się go w nim 
montuje lub z niego wyciąga – wystar-
czy całość naciągnąć jednym z brzegów 
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tabletu, a druga strona również się rozsze-
rza. Ramię można też regulować na wyso-
kość i odległość, a całość można obracać. 
Największą wadą jest jednak podstawa, 
która stanowi dodatkową przeszkodę 
dla robota odkurzającego – musiałem 
naprawdę głęboko kopać, aby coś wymy-
ślić, żeby nie było samych zachwytów.

HoverBar Tower dostępny jest w dwóch 
kolorach – biały mat lub czarny mat 
– kosztuje 149,99 EUR, można go kupić 
bezpośrednio od TwelveSouth, a wysyłka 
jest darmowa.

TwelveSouth HoverBar Tower 
– 149,99 EUR
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Uwielbiałem swojego MacBooka Pro 13” late 2016. Lekki design, 
sensowny ekran, „szybki” procesor, który nie uruchamia zbyt często 
wentylatorów. Przygotowałem go nawet do sprzedaży, ale nigdy do 
niej nie trafił.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Czy da się wrócić z MacBooka Pro 14” z Apple Silicon na MacBooka Pro 13” z Intelem?  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Czy da się wrócić z MacBooka Pro 14” 
z Apple Silicon na MacBooka Pro 13” 
z Intelem?
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To tani komputer
MacBook Pro 14” w mojej konfiguracji był pioruńsko drogi, zanim Apple 
podniosło ceny. Dzisiaj kosztuje już absurdalne pieniądze. Moja 13-tka, 
w porównaniu, jest supertania. Używane dzisiaj chodzą w rejonie 2500–4000 
PLN, a nowe kosztowały w rejonie 7000–9000 PLN, zależnie od konfiguracji. 
Sam chyba zapłaciłem dokładnie 7600 ze zniżką, a mam 16 GB RAM, 256 GB 
pamięci flash oraz Intela i5. Jeśli chciałbym dzisiaj coś podobnego kupić, ale 
nowego, to mam do wyboru trzy opcje – MacBooka Pro 13” z TouchBarem 
i Apple M2, MacBooka Air z Apple M2 lub MacBooka Air z M1. Ten pierwszy to 
prawie dokładnie taka sama konstrukcja jak mój komputer, ale ma TouchBara 
(którego nienawidzę) oraz… starą technologię, pomijając procesor. Gdybyśmy 
mówili o rejonie 6000 PLN, to uważałbym to za sensowną opcję, ale mówimy 
o prawie 9000 PLN, a to zdecydowanie za dużo za konstrukcję sprzed sze-
ściu lat. Analogicznie podchodzę do MacBooka Air z M1, który również jest 
poprzedniej generacji. Fakt, że M1 to świetny SoC i cena jest atrakcyjniejsza, 
bo kosztuje 6999 PLN w wersji z 16 GB RAM i 256 GB SSD, ale to nadal bar-
dzo dużo. Na polu bitwy zatem zostaje MacBook Air z M2, który ma nowy 
13,6-calowy ekran, nową konstrukcję i w bazie z 16 GB RAM kosztuje 8199 PLN. 
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Nadal bardzo drogo, ale pomimo problemów z thermal throttlingiem M2-ki 
pod obciążeniem, to świetna maszyna.

Jak widać, trudno dzisiaj kupić nowego Maca, który nadawałby się jako 
drugi komputer, w moim przypadku jako maszyna do pisania w podróży, 
kiedy nie chcę zabierać ze sobą MacBooka Pro 14”. A dlaczego nie chcę? Bo 
jeżdżąc polską koleją, obawiam się o to, czy z nim dojadę do celu. Nie zna-
lazłem też ubezpieczenia, które obejmuje kradzież przenośnych kompute-
rów, jeśli jesteśmy poza miejscem zamieszkania, hotelem czy podobnym 
niepublicznym miejscem. Niestety, iPad z klawiaturą i trackpadem nadal 
nie zastępuje mi wszystkich możliwości dostępnych w macOS.

Klawiatura
Pierwszym problemem MacBooka Pro 13” late 2016 i kolejnych trzech wydań 
jest ich klawiatura, która lubiła przestać działać, klawiszom czasami zdarzało 
się odpaść, a okruszki czy pył blokowały ruch klawiszy. Czasami też wstawiały 
niektóre znaki dwukrotnie. To był okropny okres, po którym na szczęście 
otrzymaliśmy genialnego MacBooka Pro 14” z M1 Pro/Max, ale w międzycza-
sie mój egzemplarz 13-tki załapał się na chyba trzy wymiany klawiatury ze 
względu na akcję serwisową Apple’a. W moim przypadku niektóre klawisze 
po naciśnięciu wstawiały znaki dwukrotnie. Wymiana tego podzespołu zaj-
muje kilka godzin, jeśli technik akurat ma czas i wiąże się z wymianą baterii 
oraz głośników, które są częścią top-case’u. Stara zostaje więc dolna część 
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obudowy, górna pokrywa i ekran. Ostatnią taką operację miałem przepro-
wadzaną w 2018 lub 2019 roku i wtedy też wymieniono mi ekran ze względu 
na mikroryski na nim, o których istnieniu nawet niespecjalnie wiedziałem. Ta 
ostatnia operacja, w której otrzymałem kolejny raz poprawioną technologicz-
nie klawiaturę, całkowicie rozwiązała problemy z nią związane. Dodatkowo 
oznacza ona, że oryginalna została już tylko dolna aluminiowa pokrywa oraz 
płyta główna – reszta komputera ma tylko trzy lata.

Sama klawiatura nadal ma ten sam bardzo krótki skok, który tak mocno 
podzielił użytkowników. Pisze mi się na niej dobrze, ale dłuższe, wielo-
godzinne sesje, powodują szybsze zmęczenie palców niż na nowej kla-
wiaturze w MBP 14” czy tych starszych. Nie miałem jednak problemów 
z powrotem do niej, poza tymi cholernymi strzałkami, gdzie lewa i prawa 
mają pełną wysokość. Zdecydowanie preferuję układ, do którego Apple 
wróciło w nowych MacBookach, czyli do odwróconej litery T.

Ekran
Jak się okazuje, człowiek szybko się do nowego i dobrego przyzwyczaja. 
Różnica pomiędzy mini LED-em w modelu 14-calowym a tradycyjnym LCD 
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w przypadku modelu 13-calowego przy pracy biurowej nie jest gigantyczna, 
ale rozmiar ekranu oraz dodatkowe piksele w pionie, które umożliwiają cią-
głe widzenie paska menu, to świetna sprawa. No i ramki w 13-tce są gigan-
tyczne. Niby niewielka różnica, ale w praktyce i na co dzień bardzo ważna, 
zdecydowanie ułatwiająca pracę na ograniczonej przestrzeni.

Najbardziej bolesny jest jednak powrót do 60 Hz ze 120 Hz w 14-tce 
(ProMotion).

Bateria
No i tutaj nie ma niestety czego porównywać. Tak, MacBook Pro 13” z Inte-
lem wytrzyma mi pełny dzień „pracy”, ale nie mylmy tego z pełnym dniem. 
Raczej mówię też tutaj głównie o pisaniu, przygotowaniu zdjęć (kompresja, 
itp.) i podobnej biurowej pracy. Dla porównania czasami rano siadam przy 
MBP 14 z M1 Pro i po paru godzinach lekkiej pracy mam ponad 90% na licz-
niku. Na wyjazdy 2–3 dniowe nie muszę nawet ładowarki zabierać…

CPU/GPU
Tutaj też nie ma porównania. Oba MacBooki Pro obecnie pracują pod 
kontrolą macOS Monterey 12.6.2 i różnica jest kolosalna nawet przy naj-
prostszych czynnościach. Częściowo wpływ ma to na 60 Hz ekran, który 
powoduje, że animacje wydają się mniej płynne. Co ciekawe, nie ma 
szarpania czy utraty klatek – po prostu 60 Hz to nie jest 120 Hz… A dzisiaj 
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mamy już przecież monitory 500 Hz. Poza wrażeniem, widać to przy nie-
których aplikacjach czy stronach internetowych. Discord, dla przykładu, 
to aplikacja Electron, która nie jest specjalnie lekka i na Intelu to czuć. 
Nie działa płynnie, nawet otwarta w Safari i w pasku często pojawia się 
informacja, że „ta zakładka zużywa dużą ilość energii”. 1Password 7 dla kon-
trastu, jako natywna aplikacja, działa piorunująco szybko, co mnie wręcz 
zaskoczyło. Wszystkie inne operacje, jak np. tworzenie wielomegabajto-
wych zipów do wydania czy wspomniana kompresja zdjęć nie są natych-
miastowe, więc wszystko trwa ciut dłużej. Przynajmniej jest czas na napicie 
się kawy podczas oczekiwania na zakończenie kolejnej operacji…

Zostawiać czy sprzedawać?
Szczerze, to nie wiem. Z jednej strony nie kupię nawet porządnego iPada 
Pro za te 3000 PLN, ale z drugiej strony – „mieć trzy tysiące i nie mieć 
trzech tysięcy, to razem sześć tysięcy”, parafrazując Esterada Thyssena 
w rozmowie z Dijkstrą w „Wieży Jaskółki” A. Sapkowskiego. Realnie będę 
miał bardzo wysokiej jakości maszynę do pisania, której nic nie dolega, 
której pełną historię znam i wiem, że nie miała „delikatnie przerysowanego 
boku”. No i gdyby (odpukać) najgorsze się stało, to strata będzie zdecydo-
wanie mniej bolesna.

Chyba więc zostanie…
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MacBooki nie należą do najtańszych sprzętów. Dlatego nie powinno 
nikogo dziwić, że ich właściciele chcą jakoś ochraniać te laptopy. 
Jednym z produktów do tego przeznaczonych jest wsuwka Envoy 
Laptop Sleeve od firmy Mujjo.

Mujjo Envoy Laptop Sleeve 
– wsuwka dla MacBookaMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Mujjo Envoy Laptop Sleeve – wsuwka dla MacBooka  |  Maciej Skrzypczak
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Produkty tej holenderskiej firmy towarzyszą użytkownikom nadgryzionych 
sprzętów już od dawna. Jej akcesoria słyną z niesamowitej dbałości o szcze-
góły, wykorzystywania najlepszej jakości materiałów i świetnego wyglądu.

W przypadku wsuwki Envoy Laptop Sleeve nie jest inaczej. Przygotowano 
ją z myślą o dwóch rozmiarach MacBooków – 14- i 16-calowych. Dostępna 
jest także w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz granato-
wym. W moje ręce wpadł czarny model dla mniejszego laptopa od Apple.

Już od wyjęcia z pudełka widać, że mamy do czynienia z produktem pre-
mium. Wsuwka jest w większości wykonana z wysokiej jakości wodood-
pornej, wegańskiej skóry. Po obu stronach produktu wytłoczone jest logo 
firmy. Główna komora jest wyściełana od środka materiałem, który chroni 
przed zadrapaniami naszego sprzętu.

Co ciekawe, nigdzie nie znajdziemy w tym produkcie zamków czy zatrza-
sków. Mujjo postawiło na magnesy. Te znajdziemy wszyte niemal po całej 
długości górnej części oraz przy jednej z kieszeni. Dzięki temu nie musimy 
się martwić, że jeśli przypadkowo całość się przewróci po wsadzeniu Mac-
Booka, to laptop na pewno się nie wysunie.
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Envoy ma trzy płaskie kieszenie. Dwie z przodu oraz jedną z tyłu. Być może 
zastanawiacie się, co się do nich zmieści, skoro nie wyglądają na pojemne. 
Na przykład, choć najnowsze MacBooki są bardzo energooszczędne, to i tak 
od czasu do czasu potrzebują dostępu do prądu. To wiąże się z konieczno-
ścią podłączenia ładowarki. Mając to w pamięci, Mujjo specjalnie zaprojek-
towało lewą przednią kieszeń. Jeśli z niej nie korzystamy, to ściśle przylega 
do całości. Ale wystarczy użyć nieco siły, by rozszerzyć ją poprzez odłącze-
nie magnesu z jednego boku. W ten sposób powstanie wystarczająco dużo 
przestrzeni, by zmieścić oryginalną ładowarkę z kablem.

Również prawa kieszeń skrywa w sobie na pierwszy rzut oka niewidoczny 
dodatek. Nie jest rozszerzalna, jak jej „sąsiadka”, ale ma w środku wszyty 
elastyczny pasek. Ten przewidziano z myślą o wsadzeniu weń naszego 
smartfona. Dzięki temu na pewno nam nie wyleci z kieszeni. Oprócz 
tego zmieścimy w tej kieszeni jakieś mniejsze drobiazgi, jak choćby przej-
ściówkę, coś do pisania, może kabel.

Tylna kieszeń jest najzwyklejsza ze wszystkich, choć jest na tyle głęboka, że 
bez trudu włożymy tam zeszyt lub niezbyt grubą książkę.
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Warto poświęcić jeszcze jeden akapit spe-
cjalnej budowie głównej komory. Lub może 
bardziej górnej jej części przy zamknięciu. 
Jeden z niezaszytych boków ma większe 
wcięcie od drugiego. Nie jest to żaden błąd 
produkcji, ale sprytnie przemyślane miej-
sce. Znajduje się ono dokładnie na wysoko-
ści złącza MagSafe. Dzięki temu nawet we 
wsuwce możemy ładować naszego MacBo-
oka. Sprzęt nie musi się wtedy kurzyć.

Oczywiście Envoy Laptop Sleeve nie 
będzie się nadawał na jakieś dłuższe 
podróże, gdybyśmy mieli go trzymać 
w ręku. Ale na oficjalne spotkania, do 
przewożenia w samochodzie będzie 
w sam raz.

Producent i sklep: Mujjo 
Cena: ok. 460 zł (darmowa przesyłka)

Ocena iMagazine   
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Strefa HomeKit  |  Dominik ŁadaHomeKit+Somfy

Eve Motion – inteligentny czujnik ruchu (Tech-
nologia Thread)
Czy chcemy zabezpieczyć nasz dom, czy też zautomatyzować jakieś 
funkcje, Eve Motion będzie nieodzowny. Eve Motion jest wodoodporny, 
dzięki czemu możemy go umieścić zarówno w pomieszczeniach, jak 
i poza nimi, np. w ogrodzie. 120-stopniowe pole widzenia, zasięg 9 m 
oraz brak jakichkolwiek przewodów – mamy pełną swobodę wyboru 
miejsca, w którym zainstalujemy nasz czujnik. Od teraz wspiera Thread.

Cena: 249 PLN
Do kupienia w Corner
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Yale Smart Cabinet Lock

Niestety chyba każdy spotkał się z tym, że potrzebował kiedyś 
zamknąć jakąś szafkę czy szufladę w domu, tak aby niepowołane 
osoby nie miały do niej dostępu. Dzieci są wścibskie. Maluchy 
w okamgnieniu potrafią przejrzeć różne miejsca, a my się o tym 
dowiemy już po fakcie. Leki, alkohol, dokumenty – wszystko to 
warto trzymać zamknięte. Właśnie w tym celu Yale opracował 
inteligentny zamek. Absolutna nowość, dopiero zaprezentowany. 
Do sklepów trafi na początku lutego i wtedy dopiero będzie znana 
jego cena. Więcej o nim napiszemy w kolejnym wydaniu iMagazine, 
bo właśnie do nas jedzie.

STREFA HOMEKIT 157



O telewizorach OLED Philips 2022 pisałem wiele na łamach iMagazine oraz 
w innych miejscach. Jednak nie miałem okazji w pełni zrecenzować, wydać 
swojej dłużej opinii na temat najbardziej uniwersalnego ekranu z tej 
rodziny. Mowa o OLED807 w przyjaznym i popularnym rozmiarze 55 cali. 
Czy warto się tym telewizorem zainteresować? Co przemawia za zakupem 
OLED807? Ja znalazłem kilka argumentów, by wybitnie się z nim polubić.

Styl w wersji OLED 
– Philips 55OLED807

Styl w wersji OLED – Philips 55OLED807  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TV

TV 158



Jeszcze w tym miesiącu Philips zaprezentuje 
swoją tegoroczną ofertę telewizorów. Jednak 
to nie oznacza, że ani OLED 807, ani żaden 
inny model z siódemką na końcu i logotypem 
Philipsa będzie z miejsca przestarzały. Przede 
wszystkim zanim nowości trafią na sklepowe 
półki, minie jeszcze trochę czasu, a na start ich 
ceny nie będą pewnie tak atrakcyjne, jak tych 
zadomowionych już na rynku modeli. OLED 
807, podobnie jak inne ekrany Philipsa, nie 
należą do najtańszych. Na szczęście nie należą 
też do najdroższych. Za to mają kilka cech, 
które dodają im wartości i przewagę konku-
rencyjną, a konkurencja w segmencie OLED 
jest bardzo duża. Philips OLED 807 konkuruje 
przecież z innymi panelami OLED od LG.Di-
splay montowanymi w szeregu modeli, ale też 
telewizorami QD-OLED oraz całą masą telewi-
zorów LCD. Na rynku jest ponad 200 różnych 
wariantów telewizorów 55-calowych. Klienci 
mają więc w czym wybierać i można mieć 
spory dylemat.

Moim zdaniem w przypadku OLED 807 to 
wyciągnięcie tego ekranu z pudełka, zamon-
towanie na podstawie i postawienie na szafce 
RTV oraz pierwsze uruchomienie rozwiewa 
już dużo wątpliwości. Ten telewizor Philipsa 
jest po prostu bardzo solidnie zbudowany, 
z dbałością o detale i z fajnych jakościowo 
materiałów, zwłaszcza jeśli chodzi o pod-
stawę, ale i sama konstrukcja ekranu odbiega 
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od tego, czego doświadczamy dziś w wielu modelach konkurencji. Nawet 
wtedy, gdy za oszczędnością i odchudzaniem telewizorów idą kwestie eko-
logii, to jednak ta jakość w produkcie za kilka tysięcy złotych wydaje się dla 
mnie kluczowa. Telewizor jest meblem i chcę, aby prezentował się on we 
wnętrzu jak najlepiej. Dlatego smukła metalowa ramka i podstawa z pole-
rowanego aluminium do mnie bardzo przemawiają. 

Podobnie jest zresztą z pilotem. Choć jest on tradycyjny, ze zdecydowanie 
zbyt dużą liczbą przycisków i mało intuicyjnym rozmieszczeniem klawiszy, 
to jednak należy do sprzętów stylowych, eleganckich, dobrze leżących 
w dłoni, a detale ze skóry ekologicznej też robią swoje. 

Zwieńczeniem stylu telewizora OLED 807 z pewnością jest Ambilight. I, co 
istotne w tym modelu, mamy do czynienia z 4-stronnym podświetleniem. 
Bardzo żałuję, że nie mam okazji powiesić 77-calowego wariantu tego 
telewizora na ścianie, bo to by dało fantastyczny efekt i polecam rozwa-
żenie takiego zakupu do dużego salonu. Natomiast 55 cali i Ambilight na 
szafce RTV z czarną ścianą za telewizorem dało świetne efekty, między 
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innymi podczas oglądania mundialu. Wtedy korzystałem z „trybu flagi”, 
dynamiczny Ambilight doskonale sprawuje się też w grach. Wiele osób 
zapomina o jednym ważnym aspekcie tej funkcji. To podświetlanie można 
dostosować do swoich wymagań i wybrać jeden z kilkunastu trybów dzia-
łania, ale można też wyłączyć, a do zarządzania Ambilight mamy przycisk 
na pilocie. W efekcie, gdy chcemy mieć klimat stricte kinowy, to go otrzy-
mujemy, wyłączając podświetlanie. Nie ma obowiązku korzystania z Ambi-
light, za to jego obecność jest atutem i niepodważalnym wyróżnikiem 
oferty telewizorów Philipsa.

Także to, że telewizor ten ma aż 30 W subwoofer oraz 4 głośniki 10 W jest 
wręcz niespotykane w tej klasie. Oczywiście, jeśli rzeczywiście chcecie 
mieć idealny dźwięk bez użycia zewnętrznych głośników, to rekomenduję 
zainteresowanie się serią 9 z oferty Philipsa z głośnikami sygnowanymi 
przez Bowers & Wilkins. Nadal też polecam zewnętrzne soundbary czy 
zestawy kina domowego. Natomiast jest grupa osób, która chce mieć tele-
wizor, tylko telewizor, a dźwięk nie jest tak istotny. I tu otrzymuje bardzo 
przyzwoity dźwięk, wychodzący poza ramy większości telewizorów (nie 
licząc tych stworzonych z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości audio, jak 
właśnie OLED 937).
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Najważniejszym elementem telewizora jest jednak obraz i jego jakość. 
W przypadku tego modelu otrzymujemy matrycę OLED EX od LG.Display, 
pracującą przy akompaniamencie procesora Philips P5 AI. Daje nam to 
fantastyczną czerń, niesamowity kontrast, bardzo dobre odwzorowanie 
kolorów, przyzwoite efekty HDR, dobrą płynność obrazu. Generalnie jest 
to jakość obrazu, która zdecydowanie należy do tych z czołówki. To jest 
telewizor, który cieszy oczy i każdy nabywca będzie z tego, co oferuje 
Philips OLED 807, zadowolony. Ja jestem trochę niepocieszony jasnością 
oraz wciąż uważam, że są procesory na rynku lepiej radzące sobie z upsca-
lingiem czy przedstawianiem treści z gorszych jakościowo źródeł. Myślę, 
że dużo tu zależy od własnych preferencji i tego, z jakiego trybu obrazu 
chcemy korzystać. 99% pokrycie kolorów DCI P3, szerokie opcje ustawienia 
upłynniacza czy cała gama rozwiązań dla graczy z pełnym wsparciem dla 
HDMI 2.1 sprawiają, że to bardzo atrakcyjny i ciekawy telewizor zarówno dla 
filmów i seriali w 4K Ultra HD, jak i grania oraz transmisji sportowych. Co 
istotne, jeśli tylko nie pada na niego światło słoneczne, to nadaje się także 
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do jasnych pomieszczeń, ta jasność jest już dzięki panelowi EX akcepto-
walna także dla treści SDR.

Bardzo lubię to, co oferuje OLED 807, jeśli chodzi o jakość obrazu. Jedno-
cześnie te klasyczne telewizory OLED na tle topowych telewizorów mini 
LED, a także QD-OLED nie są w stanie jakoś szczególnie mnie zachwycić. To 
jednak bardziej problem mój, recenzenta, osoby będącej w stałym kontak-
cie z nowościami niż samego telewizora. To wciąż telewizor klasy wyższej, 
może nie premium, ale wyższej. Dlatego ten poprawny, taki jak powinien 
być, cieszący oczy, wysokiej jakości obraz jest godny rekomendacji i nie 
będziecie nim zawiedzeni. Ten ekran będzie cieszył Was przez lata, będąc 
słusznym wyborem.

Łyżka dziegciu związana z obsługą tego telewizora to kwestia mechani-
zmów ochrony matrycy OLED. Podczas jednego dnia w okresie mundialu 
używałem ekranu intensywnie od wczesnego popołudnia aż do godzin 
późnowieczornych. I telewizor postanowił wymusić odświeżenie matrycy 
i wyłączyć się na 10 minut. Gdyby to nie było w trakcie meczu, z pewnością 
bym to zlekceważył i zaakceptował. Natomiast w takim przypadku było to 
dość niefortunne. Jednocześnie zdecydowanie lepsze są takie rozwiązania, 
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niż gdyby panel uległ uszkodzeniu. W dodatku była to dość ekstremalna 
sytuacja, która przy codziennym użytkowaniu nie powinna się wydarzyć. 

Philips OLED 807 działa pod kontrolą Android TV 11. System chodzi bardzo 
szybko i sprawnie. Choć osobiście żałuję, że nie jest to Google TV i że brak 
tu wsparcia dla AirPlay czy HomeKit. Niemniej trudno się przyczepić do 
działania systemu, nawigacji po nim czy też zawartości biblioteki aplikacji. 
Android TV to sprawdzony i pewny system, który przy wydajnym proceso-
rze tego telewizora pozwala na szybkie i stabilne działanie.

Philips OLED 807 oprócz testowanego wariantu 55-calowego dostępny jest 
też w wersjach 48, 65 i 77 cali. Osobiście polecam Wam sięgać właśnie po 
takie telewizory jak ten lub lepsze! OLED 807 jest doskonałym sprzętem, 
pozwala w pełni cieszyć się współczesnymi treściami. Do tego jest świetnie 
wykonany jakościowo oraz ma bardzo dobry dźwięk, a Android TV zapew-
nia bogactwo multimediów. To wszystko mu wystarcza, by być uniwersal-
nym, współczesnym telewizorem klasy wyższej.
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Nowy Defender (L663) produkowany jest od 2019 roku i niedawno 
został zaprezentowany jego najdłuższy wariant – 130 – który mieści 8 
osób w trzech rzędach. Taka konfiguracja oznacza 5,4 m długości, więc 
najpierw zweryfikujcie, czy zmieścicie go do garażu.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Land Rover Defender 130  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Mobilność

Land Rover Defender 130
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Ikona
Defender to ikona. Model L316 był produkowany i usprawniany od 
1983 roku aż do 2012. To oczywiście niesamowity samochód na bez-
droża, ale nie był to komfortowy samochód na co dzień, a podróż 
z domu na te bezdroża była sama w sobie męcząca. Nowy L663 
w 2019 roku całkowicie to zmienił, po raz pierwszy w historii diametral-
nie łamiąc zasady. To nowoczesna konstrukcja, która nadal ma niesamo-
wite możliwości terenowe, wbrew temu, co niektórzy mówią lub piszą. 
Zdania są oczywiście podzielone, ale to było prawdopodobnie najtrud-
niejsze zadanie przez Land Roverem – przeobrazić samochód tak, aby 
odnalazł się w XXI w. i jednocześnie zachował duszę Defendera. Począt-
kowo, gdy oglądałem pierwsze filmy z modelami przedprodukcyjnymi, 
miałem wątpliwości, ale dzisiaj jest to jedno z tych aut, które chciałbym 
widzieć w swoim garażu, oczywiście odpowiednio wyposażone, aby 
sprawnie się poruszać w terenie.

Teren czy asfalt
Kupując Defendera, trzeba się zastanowić, który wariant chcemy, a są 
trzy – dwudrzwiowa 90-tka, „normalna” pięciodrzwiowa 110-tka oraz 
5,4-metrowa i ośmioosobowa 130-tka. Potem należy określić, gdzie i jak 
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będzie użytkowany. Jeśli ktoś zdecyduje 
się na wersję V8 z 22-calowymi felgami, 
to nie powinien raczej jeździć nim po 
bezdrożach. Wersja na „pola” może mieć 
nawet stalowe felgi i opony A/T. Jeśli ktoś 
chce jednak trochę więcej hardcore’u, to 
będzie musiał się udać do wybranych firm 
trzecich po odpowiednio dobrane felgi 
i ogumienie oraz w przypadku 33-calo-
wych lub większych opon M/T, również 
podnieść zawieszenie o przynajmniej 
1,5 cala. To jest jednak najpiękniejsze 
w tym aucie – liczba konfiguracji jest 
niesamowita, a auto można przystoso-
wać dokładnie do swoich potrzeb, czy to 
chcemy po prostu zjechać z równej polnej 
drogi na polanę nad jeziorem, czy poko-
nywać najtrudniejsze trasy offroadowe na 
świecie.

Pamiętajcie też o liście opcji i dostęp-
nych pakietach. Można zamawiać nie 
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tylko dodatkowe pomoce do pokonywania terenu – np. Terrain Response 
2 – ale również system kamer, bagażniki ekspedycyjne, snorkle, aby silnik 
miał dostęp do czystszego powietrza i wiele więcej. Standardowe pneu-
matyczne i regulowane na wysokość zawieszenie można też zastąpić 
sprężynami stalowymi, ale tutaj uwaga – auto może nie zmieścić się do 
niektórych garaży.

To naprawdę duże auto!

Land Rover Defender 130 – pierwsze wrażenia
Defender z daleka wygląda rozmiarowo jak większość innych dużych 
SUV-ów na rynku, jednak z bliska od razu widać, że jest o te 20% większy 
w każdym wymiarze. A model 130 ma dodatkowo 5,4 m długości, więc 
parkowanie nim trzeba naprawdę zaplanować wcześniej. Mieści jednak 
osiem osób i pozwala pokonywać przeszkody, z którymi inne samochody 
mogą mieć problemy. Testowana sztuka nie była wyposażona we wszyst-
kie opcjonalne dodatki terenowe, ale standardowo już ma na tyle duże 
możliwości, że powinna sobie poradzić nawet w zaskakująco trudnych 
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warunkach (na odpowiednich oponach). Konfiguracja drogowa jednak 
pozwoliła mi zweryfikować, jak auto sprawuje się w codziennym życiu, 
czyli jeżdżąc po mieście, po nieutwardzonych drogach w jego okolicach, 
a nawet na autostradzie.

Pod maską umieszczono diesla o mocy 250 KM, który zapewnia przyspie-
szenie do setki w nieco ponad 8 s. To nie jest wyścigówka, a jednak całość 
jest tak zestawiona, że ten kolos wydaje się zdecydowanie żwawszy, niż 
moc sugeruje. Co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, nie ma też tragedii 
w kwestii spalania – średnio przez 6 dni zużycie wynosiło 11,4 l na 100 km 
i podejrzewam, że udałoby mi się zejść niżej (jeżdżąc normalnie), gdybym 
zresetował licznik, odbierając auto (poprzedni użytkownik nabił 12 l na 100 
km). Zaskoczeniem były też hamulce, które wymagają przyzwyczajenia 
– nie są tak natychmiastowe, jak w typowych sportowych SUV-ach klasy 
Porsche Cayenne czy BMW X5. Pneumatyczne zawieszenie z kolei zestro-
jono bardzo fajnie – nie jest za twardo, ale również nie buja, a kierowca 
wie, co dzieje się z przednimi kołami i całym autem. Defender 130 może 
i wymiarami przypomina mały autobus, ale nim zdecydowanie nie jest.
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Trzy rzędy siedzeń oznaczają, że zmie-
ścimy osiem osób, w konfiguracji 2 + 3 + 
3. Zostaje nam wtedy 389 l przestrzeni 
w bagażniku. Po złożeniu trzeciego rzędu 
trochę jej odzyskujemy, bo do dyspo-
zycji wtedy będzie 1232 l, ale podłoga 
nie będzie idealnie płaska. Jeśli jednak 
zamówimy auto bez trzeciego rzędu (wer-
sja 5-osobowa), to przestrzeń wzrasta 
do 1329 l, a podłoga nie będzie już miała 
garba. Finalnie, po złożeniu drugiego 
rzędu, uzyskamy odpowiednio 2291 l lub 
2516 l, dla modeli 8- i 5-osobowych. Fotele 
w drugim rzędzie można regulować i prze-
suwać na wiele sposobów, w tym odsuwać 
je do przodu, aby dostać się do trzeciego 
rzędu. Niezbyt wysocy dorośli również 
powinni się tam zmieścić. 
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Najnowszym Nissanem X-Trail e-4orce, topowym SUV-em japońskiej 
marki w Europie, miałem okazję pokonywać górskie, niekoniecznie 
asfaltowe szlaki w okolicach Szklarskiej Poręby. Pogoda dopisała, bo 
warunki były typowo zimowe i raczej dalekie od lubianych przez 
zwykłych kierowców. Jednak właśnie silny, kilkunastostopniowy mróz 
i duże ilości śniegu na bezdrożach były tym, co pozwoliło ujawnić 
offroadowy potencjał nowego, elektrycznego napędu e-4orce.

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

Nissan X-Trail e-4orce – elektryczne tour de force  |  Dariusz Hałas

Nissan X-Trail e-4orce 
– elektryczne tour de force
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Zanim jednak przejdziemy do pokonywa-
nia bezdroży, kilka słów o samym modelu. 
Nissan X-Trail to samochód od lat ceniony 
przez klientów japońskiej marki. Udowad-
niają to liczby. Dotychczas, od początku 
istnienia tego modelu (pierwsza generacja 
zadebiutowała na rynku w 2001 roku), do 
nabywców na całym świecie trafiło prawie 
8 mln egzemplarzy Nissana X-Trail wszyst-
kich generacji. 

Nissan X-Trail – rodzinny 
SUV pełną gębą
Wizualnie X-Trail to pełnoprawny SUV. Od 
poprzedniej generacji, którą sam Nissan 
pozycjonował jako raczej crossovera, nowy 
X-Trail jest większy. W każdą stronę: dłuż-
szy, szerszy, wyższy, ma większy rozstaw 
osi i duży (ok. 20 cm) prześwit. Wewnątrz 
jest bardzo przestronnie. Także w drugim 
rzędzie. Jeżeli masz ok. 180 cm wzrostu, 
bez obaw możesz usiąść za wysokim 
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kierowcą czy pasażerem z przodu. I dla Ciebie miejsca też wystarczy. Jedy-
nie w opcji siedmioosobowej Nissan uczciwie postawił sprawę, informu-
jąc, że w trzecim rzędzie miejsca są przeznaczone dla osób o wzroście do 
160 cm. Umówmy się, wyższy (próbowałem, mam 177 cm) też się tam zmie-
ści, ale zdecydowanie wygodniej było mi w dwóch bliższych rzędach. 

Rodzinny charakter tego wozu podkreśla nie tylko raczej łagodna, nieco 
muskularna, ale nieociężała sylwetka, ale też funkcjonalność. Tylne drzwi 
otwierają się niemal pod kątem prostym, co to oznacza? Każdy rodzic wie: 
wpakowanie fotelika z naszą pociechą staje się prostsze. Do tego mnóstwo 
schowków i przydatnych zakamarków na drobiazgi. Stylizacja kabiny, ergo-
nomia kokpitu użyte materiały, ich spasowanie czy montaż nie budziły 
najmniejszych zastrzeżeń. Dodam, że nic nie trzeszczało. Także na offro-
adzie, a to już nie jest takie oczywiste. To też zasługa tego, że korzystałem 
z topowej wersji Tekna ze skórzaną tapicerką, wentylacją, podgrzewaniem, 
wielostrefową klimą, roletkami w oknach i innymi wygodami.
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Elektryczny SUV, którego 
nie musisz ładować
Ja miałem przyjemność (to właściwe 
słowo) prowadzić egzemplarz najnowszej, 
czwartej generacji modelu i to dodat-
kowo wyposażony w najnowocześniejszy 
w gamie tego wozu napęd e-4orce. Co to 
właściwie znaczy? Przede wszystkim to, 
że X-Trail e-4orce jest hybrydą, ale trochę 
nietypową, bo szeregową. To odmienny 
napęd od tego, z jakiego korzystają tak 
liczne na naszych ulicach klasyczne 
hybrydy Toyoty. W przypadku Nissana 
X-Trail e-4orce oznacza to, że wszystkie 
cztery koła tego auta (stały napęd na 
obie osie) napędzane są wyłącznie przez 
silniki elektryczne. Jest też odmiana 
przednionapędowa z analogicznym, 
hybrydowym rozwiązaniem, zwana 
e-Power, o nieco niższej mocy. Owszem, 
silnik spalinowy również tu jest, ale ma 
on tylko jedno zadanie: produkcję prądu, 
który – w zależności od chwilowych 
potrzeb układu napędowego – trafia do 
silnika i/lub akumulatora trakcyjnego.

Moc i wydajność jest w kontekście rodzin-
nych zastosowań, które zdecydowanie są 
tu stawiane priorytetowo, zdecydowanie 
wystarczająca. Układ napędowy Nissana 
X-Trail e-4orce przekazuje na koła moc 
maksymalną 213 KM, pochodzącą wyłącz-
nie z silników elektrycznych. Spalinowa, 
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wolnossąca, czterocylindrowa jednostka 
benzynowa o pojemności 1,5 l to nowocze-
sna, ciekawa konstrukcja wyróżniająca się 
zmiennym stopniem sprężania. Ponieważ 
silnik spalinowy nie ma w opisywanej wer-
sji w ogóle połączenia z kołami, może on 
pracować w optymalnym zakresie obro-
tów, produkując energię elektryczną efek-
tywnie i przy niskim zużyciu paliwa. Jego 
moc jest niższa niż układu napędowego, bo 
wynosi 163 KM, ale tyle wystarcza, by nigdy 
nie zabrakło energii do silników elektrycz-
nych napędzających obie osie. 

Nie sprawdzałem dynamiki tego wozu, bo 
warunki dalekie były od bezpiecznych do 
prób dynamicznych. Nissan zapewnia, że 
auto nie jest ślamazarne i w takim stopniu, 
w jakim miałem okazję to sprawdzić, nie 
łamiąc przepisów na górskich szlakach 
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w okolicach Szklarskiej Poręby, mogę to potwierdzić. Nissan X-Trail pro-
wadzi się świetnie. Mówiąc wprost, Nissan X-Trail e-4orce jeździ jak auto 
elektryczne, którym w istocie ten samochód jest. Reakcja na wciśnięcie 
pedału gazu jest natychmiastowa, żadnej zwłoki, żadnego „namyślania się” 
skrzyni biegów. To po prostu elastyczny i bezpośredni napęd elektryczny, 
tylko zamiast pokaźnego pakietu ciężkich akumulatorów trakcyjnych, 
które długo trzeba ładować, tu mamy nieduży akumulator i silnik spali-
nowy generujący prąd. Nissan obiecuje, że pierwsze 100 km/h auto osiąga 
w nieco ponad 7 s. Od rodzinnego SUV-a dostępnego nawet w 7-miejsco-
wej wersji (unikalna oferta w Polsce, jeżeli chodzi o hybrydowe SUV-y) nie 
oczekuję więcej.

Przepraszam, mam pojechać tędy?!
Jednak największym dla mnie zaskoczeniem okazała się przydatność tego 
wozu w warunkach dalekich od „rodzinnych”. Nissan przygotował trasę 
w głębokim, kopnym śniegu z licznymi przewężeniami czy wzniesieniami, 
pod które nawet trudno było podejść, a co dopiero podjechać. I co? I nic. 
X-Trail „łykał” całą trasę offroadową niczym strawną przekąskę. Powiem 
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Wam, za pierwszym razem, gdy przejechałem testową trasę, w umyśle mia-
łem jedno pytanie: „Jak?!”. Poszukując odpowiedzi, namówiłem organizato-
rów, by pozwolili mi pokonać tę trasę jeszcze raz… A potem jeszcze raz. Po 
trzykrotnym przejeździe offroadowego odcinka byłem bardziej zmęczony 
niż auto. Nissan X-Trail „wciągał” trasę raz za razem bez zająknięcia, szarp-
nięcia choćby czy jakiegokolwiek zawahania. Inżynierowie Nissana, projek-
tując ten elektryczny napęd na obie osie, wykonali kapitalną robotę. To, 
w jaki sposób X-trail e-4orce radził sobie w trudnym terenie, mogę określić 
jednym słowem: majstersztyk.

To auto tak naprawdę nie ma konkurencji
Ale, ale! Przy tym wszystkim to bardzo wygodne, rodzinne auto. Nie ma 
w nim nic z surowości offroadowych weteranów z konstrukcją opartą na 
ramie. Nowy Nissan X-trail to pojazd skonstruowany na zupełnie nowej 
platformie aliansu Nissan-Renault-Mitsubishi, CMF-C. Zapewnia ponad-
przeciętną wygodę, elastyczność i komfort podczas pokonywania codzien-
nych tras, a na pokładzie czeka na kierowcę i pasażerów pokaźna porcja 
wygód i nowoczesnej techniki. Jego możliwości offroadowe to wisienka na 
torcie. Ale naprawdę, przepyszna to wisienka. 

Ile kosztuje to auto? W cenniku w Polsce model X-Trail startuje od 
kwoty 181 500 zł za odmianę wyposażeniową N-Connecta z silnikiem 
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benzynowym i napędem na przednią oś. Jeżeli chcecie mieć to, z czego 
miałem okazję korzystać, czyli topowy napęd e-4orce i topową wersję 
wyposażenia Tekna, cena rośnie do 224 550 zł za wersję 5-miejscową. 
Siedmiomiejscowa startuje od 228 550 zł. Drogo? Bezwzględnie to spora 
kwota, ale sęk w tym, że patrząc na konkurencję (rodzinne SUV-y), 
nie widzę modelu, który dysponowałby potencjałem napędu (chodzi 
o uniwersalność, a nie dynamikę) choćby zbliżonym do tego, co oferuje 
Nissan X-Trail e-4orce. Według Nissana (ku zaskoczeniu przedstawi-
cieli marki) X-Trail e-4orce stanowi 80% nowych zamówień. Ja w pełni 
rozumiem tych ludzi. Sam innej odmiany bym nie brał, bo właśnie ten 
unikalny, w pełni elektryczny, ale świetnie działający napęd 4×4 jest 
szczególnym wyróżnikiem tego auta. To co, dziś do centrum handlo-
wego, jutro do kina, a w weekend na bagna? Dla X-Traila e-4orce to 
żaden problem.

Nissan X-Trail  
e-4orce    

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

 Plusy:
• bogate i funkcjonalne 

wyposażenie
• ponadprzeciętne możliwości tere-

nowe (jak na ten segment)
• bezpośredni napęd elektryczny
• auto ma wszystko, czego oczekuję od 

rodzinnego pojazdu na dalekie trasy

 Minusy:
• Android Auto tylko po przewo-

dzie (ale ma to zmienić przyszła 
aktualizacja oprogramowania 
pokładowego)
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Francuska marka od zawsze budowała auta dla klientów ceniących 
indywidualizm. Niby producent, jak wielu innych, ale jednak projekty 
Citroëna często okazywały się rozwiązaniami znacząco wybijającymi 
ponad przeciętność. Wyróżniającymi się na tle tłumu modeli z danego 
segmentu. Najnowszy Citroën C5X podtrzymuje tradycję budowania 
nietuzinkowych modeli klasy średniej. 

Citroën C5X 
– tu jest jakby komfortowoDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech

Citroën C5X – tu jest jakby komfortowo  |  Dariusz Hałas
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To auto ma swój wyróżniający się charakter. Ideał? W żadnym razie, ale 
ideałów nie ma, często za to wystarczy wybić się ponad średnią, by zwrócić 
czyjąś uwagę. Moim zdaniem Citroënowi w modelu C5X się to udało, choć 
żeby to dostrzec, nie wystarczy spojrzeć na egzemplarz stojący w salonie. 
Trzeba się tym samochodem przejechać.

Jednak już za sam wygląd mógłbym przyznać modelowi C5X punkty. Auto 
wizualnie jest trudne do sklasyfikowania. Czy to źle? W żadnym razie. Francu-
ski projektant, Frédéric Angibaud, odpowiedzialny za bryłę pojazdu, bardzo 
udanie połączył cechy nadwozia kombi, hatchbacka, crossovera (spójrzcie 
tylko na te czarne nadkola) i upakował to wszystko w zgrabnej i proporcjo-
nalnej formie dużego auta o długości ponad 4,8 m. Warto też wspomnieć, 
że auto ma aż 194 mm prześwitu, więcej od niejednego SUV-a. Na zdjęciach 
Citroën C5X prezentuje się zdecydowanie mniej okazale niż w rzeczywistości, 
bo umysł nawykły przez lata do pojazdów, które obserwujemy na co dzień 
na ulicach, „skraca” C5X do postaci hatchbacka, tymczasem ten model jest 
od jakiegokolwiek hatchbacka znacząco większy i potężniejszy.

Klasyfikacja segmentowa jest jednak już prostsza. Citroën C5X to typowy 
przedstawiciel klasy średniej, czyli segmentu D. Gabarytami nieco ustę-
puje plasującej się w tym samym segmencie Maździe 6, ale za to jest 
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nieco dłuższy od kuzyna z koncernu Stellantis – Peugeota 508. General-
nie konkurentami dla Citroëna C5X mogą być jeszcze takie modele jak 
np. Volkswagen Arteon czy Škoda Superb. Wiecie już zatem, z jakiej klasy 
samochodem mamy tu do czynienia. Czy Citroën C5X na tle wymienionych 
modeli konkurencji czymś się wyróżnia? O, tak! Ale pozwólcie, że potrzy-
mam Was jeszcze w niepewności, zanim w pełni odpowiem na to pytanie. 
Zobaczmy najpierw, z czym dokładnie miałem do czynienia.

Egzemplarz, który otrzymałem do testów, to dokładnie Citroën C5X Pure-
Tech 180 S&S w bazowej dla tego układu napędowego wersji wyposaże-
niowej Shine, lekko doposażony w kilka opcji (m.in. relingi dachowe czy 
pakiet technologiczny z nawigacją i adaptacyjnym tempomatem). To o tyle 
dobrze, że mogłem przekonać się, jak w praktyce wypada podstawowy 
poziom wyposażenia. Co prawda nie był on do końca podstawowy, bo 
w ofercie marki są jeszcze niższe poziomy (Feel), ale dostępnie wyłącznie 
z najsłabszą w gamie, 130-konną jednostką benzynową. Decydując się na 
wariant z silnikiem benzynowym o mocy 180 koni słabiej wyposażonej 
odmiany niż tu opisywana, wybrać się nie da.
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Citroën C5X – niespieszne pokonywanie kilometrów
Moc 180 KM już dziś nikogo nie oszałamia, ale żeby było jasne, nie jest to 
słabe auto. Moim zdaniem jest to też optymalny wariant napędowy. Dla-
czego? Oprócz tego w gamie można wybrać jeszcze słabszy, 130-konny 
wariant z trzycylindrowym benzyniakiem, co wydaje mi się jednostką zbyt 
słabą dla auta o takich gabarytach (niemniej nie jeździłem taką odmianą, 
więc nie feruję wyroków, tylko przypuszczam). Z kolei najmocniejszy, 225-
konny wariant układu napędowego, to z kolei sporo droższa hybryda plug-
-in, czyli rozwiązanie specyficzne, przeznaczone dla osób, które mają gdzie 
ładować auto, bo tylko w takim scenariuszu posiadanie hybrydy plug-in ma 
sens. Tutaj mamy natomiast silnik benzynowy PureTech 1.6, cztery cylindry, 
moc 180 KM, przenoszoną na przednią oś za pośrednictwem automatycznej 
skrzyni o ośmiu przełożeniach. Układ ten nie ma absolutnie sportowego 
charakteru, ale zapewnia wystarczającą dynamikę. Katalogowo producent 
podaje, że przyśpieszenie do setki auto osiąga w 8,1 s w trybie Sport. Oprócz 
tego kierowca ma do dyspozycji tryb Eco i Normal. Eco nadaje się do tocze-
nia w miejskich korkach, Normal – do spokojnej jazdy po wszystkich typach 
dróg. Natomiast cały układ napędowy i jezdny jest tu raczej podporządko-
wany wygodzie i komfortowi, a nie dynamice. Poszukiwacze adrenaliny tu 
jej nie znajdą, jeżeli natomiast lubisz relaksować się spokojnie, pokonując 
sam lub z rodziną kolejne kilometry, C5X miło Cię zaskoczy.
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Po pierwsze, kabina francuskiego auta jest nieźle wyciszona. Prowadze-
nie rozmów z pasażerami czy słuchanie muzyki niezakłóconej przesadnie 
głośnymi dźwiękami otoczenia albo jednostki napędowej nie stanowi pro-
blemu nawet przy prędkościach autostradowych, ale w kontekście kom-
fortu auto to wyróżnia na tle konkurencji coś innego.

Zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi jest stan-
dardem i to ono świadczy o różnicy pomiędzy Citroënem C5X a modelami 
konkurencji z tego segmentu. A to nie jest jeszcze ostatnie słowo francuskiej 
marki, bo w droższej odmianie hybrydowej samochód ten jest wyposażany 
w progresywne hydrauliczne zawieszenie aktywne. Niemniej już w testowa-
nym przeze mnie bazowym, 180-konnym benzyniaku, auto mile zaskakuje 
bardzo wysokim komfortem resorowania. Owszem, wiąże się to z pewnymi 
niuansami, jak lekkie nurkowanie nadwozia podczas hamowania czy mini-
malne unoszenie się maski podczas przyśpieszeń, na szczęście, gdy jedziesz 
nieco szybciej w zakrętach, nie jest tak, że szorujesz asfalt bocznymi luster-
kami. Taki jego urok, wcale mi to nurkowanie nie przeszkadzało, za to 
w dłuższej trasie komfort zapewniany przez układ zawieszenia kojarzył się 
raczej ze znacznie droższymi samochodami segmentu premium.
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Citroën C5X i rodzinna 
ergonomia
Wnętrze Citroëna nie tylko podobało mi 
się wizualnie. OK, to nie jest premium i do 
materiałów w niektórych miejscach można 
byłoby się przyczepić (piano black), ale 
nie należę do przesadnych malkontentów. 
Spodobała mi się za to wypracowana przez 
Diogo Jo, projektanta wnętrza najnowszego 
C5X, koncepcja kolektywnej, rodzinnej 
obsługi. Już wyjaśniam, o co chodzi, bo 
z tym spotkamy się dziś w naprawdę nie-
wielu modelach z tego segmentu. 

Zwykle jest tak, że niemal cała ergono-
mia jest podporządkowana kierowcy. 
Tu jest trochę inaczej, bo np. owszem, 
mamy duży ekran multimediów, oczy-
wiście dotykowy, ale są też fizyczne 
przyciski i pokrętła, jak na przykład to, 
które umieszczono nie po lewej (bliżej 
kierowcy), lecz po prawej stronie ekranu 
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dotykowego. Z punktu widzenia kierowcy taka lokalizacja jest absurdalna, 
bo, żeby zmienić głośność, trzeba odrywać plecy od wygodnego fotela. 
Jednak kierowca głośność audio może regulować wygodnie za pomocą 
manipulatorów na samej kierownicy, pokrętło natomiast pozwala przyci-
szyć muzykę np. pasażerce przedniego fotela. Do funkcjonalności nie mam 
zastrzeżeń, szeroka kolumna środkowa zapewnia nie tylko oparcie dla 
łokci kierowcy i pasażera, ale mieści też spory, głęboki schowek w podło-
kietniku, jest mnóstwo dodatkowych schowków na drobiazgi, nie zabrakło 
ładowarki indukcyjnej czy gniazd USB z przodu (2 × USB-C), które można 
wykorzystać do ładowania, bo Android Auto i Apple CarPlay działają tu 
bezprzewodowo. Pasażer ma też do dyspozycji swój schowek, który jest 
oświetlony i chłodzony.

Z tyłu nie zabrakło nawiewów klimatyzacji (szybciej uzyskiwany komfort 
termiczny w drugim rzędzie) i dwóch gniazd USB-C, a także szerokiego pod-
łokietnika z cupholderami czy kieszonek na drobiazgi w oparciach przednich 
foteli, o pojemnych schowkach w boczkach wszystkich drzwi już nie wspo-
mnę. Bagażnik o pojemności 545 l (w hybrydzie plug-in jest mniejszy) zapew-
nia wystarczającą przestrzeń na rodzinne wyprawy. Jest ustawny i foremny, 
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ale np. zabrakło mi haczyków na siatki z zakupami czy tego, że po złożeniu 
oparć tylnej kanapy nie mamy idealnie płaskiej powierzchni, choć plusem 
jest otwarcie w centralnej części tylnej kanapy, co pozwala podróżować 
w cztery osoby i przewozić dłuższe przedmioty i wciąż mieć rozłożony pod-
łokietnik z tyłu. Roleta bagażnika jest umieszczona wysoko, co pozwala prze-
wozić duże bagaże w pionie, a nie da się tego powiedzieć o każdym kombi, 
nawet dłuższym od Citroëna. Jedyny minus to fakt, że w testowanej przeze 
mnie wersji klapa jest otwierana ręcznie, a ze względu na spore rozmiary 
swoje waży, co może sprawiać problem osobom słabszym fizycznie.

Citroën C5X – jak z techniką?
Również pod względem technicznym testowany wariant C5X nie zawo-
dzi. Przed kierowcą jest ekran wirtualnych zegarów. Grafika nie poraża 
wyrafinowaniem, przeciwnie, jest bardzo skromna, a interfejs jest wręcz 
spartańsko minimalistyczny, ale w kontekście prowadzenia to dobrze, bo 
nie trzeba szukać wzrokiem po ekranie, by znaleźć stosowną informację. 
Kierowca ma również pewien zakres personalizacji prezentowanych infor-
macji. Do jego dyspozycji jest również head-up display, którego obraz jest 
rzucany na przednią szybę. Na HUD można wyświetlać mapę pokładowej 
nawigacji i wiele innych danych, przy czym oprogramowanie działa tak, 
by nie prezentować tych samych informacji na wirtualnych tablicach i na 
ekranie HUD, przełączenie trybu wyświetlania na HUD powodowało rów-
nież przełączenie pakietu informacji na wirtualnych tablicach. Jak wcześniej 
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wspomniałem, nie ma problemu z bez-
przewodowym Android Auto czy Apple 
CarPlay, wówczas co prawda nie mamy 
wyświetlanej mapy na HUD, ale wska-
zówki nawigacyjne z Android Auto są już 
prezentowane.

Jeżeli chodzi o systemy asysty kierowcy, 
na pokładzie miałem tempomat adapta-
cyjny, z rozpoznawaniem znaków, dosto-
sowaniem prędkości do poprzedzających 
pojazdów z trójstopniową regulacją 
utrzymywanej odległości, był też system 
utrzymywania pojazdu na pasie ruchu, 
czujniki parkowania po obu stronach 
pojazdu oraz tylna, panoramiczna kamera 
z symulowanym widokiem 3D (obraz oto-
czenia jest sztucznie generowany podczas 
powolnej jazdy w trakcie manewrów). 
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Podobało mi się to, że tylna kamera jest skrętna i dopasowuje obraz do 
ruchów kierownicą, przydatne rozwiązanie. W wyższej wersji wyposaże-
niowej można liczyć na pełny system dookólnej obserwacji 360°.

System audio, jakim dysponowałem na pokładzie, to ośmiogłośnikowy 
system Arkamys, oferowany w pakiecie z topową nawigacją z 12-calowym 
ekranem, który również znalazłem na pokładzie. Ale jest to także wyposa-
żenie opcjonalne. O tym, że nie jest to topowa wersja wyposażenia, świad-
czyła choćby manualna regulacja ustawień foteli i kierownicy. W wyższej 
wersji wyposażenia można liczyć na pełną elektrykę ustawień z pamięcią.

Skoro mowa o technice, nie sposób pominąć faktu, że samochód jest stale 
połączony z siecią. Kierowca za pomocą aplikacji My Citroën może połą-
czyć się z autem, zdalnie uaktywniając np. klakson, światła, zamykanie 
i otwieranie auta. Aplikacja pozwala też na lokalizację pojazdu, a także 
udostępnia raporty spalania. A skoro tak, to ile pali ten Citroën?

Biorąc pod uwagę moc i gabaryty, francuska propozycja na rodzinne auto 
klasy średniej okazała się dość oszczędna. Producent deklaruje spalanie 
6,5 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP. Ja po przejechaniu 755 km uzyska-
łem średnią z całego testu wynoszącą 7,4 l/100 km, ale wyjaśniam, że nie 
siliłem się na ekojazdę. Co ciekawe, była to również taka sama średnia, jak 
odnotowane średnie spalanie z całkowitego przebiegu auta (taką infor-
mację prezentuje wspomniana aplikacja My Citroën po sparowaniu jej 
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z konkretnym pojazdem). Natomiast w spokojnie pokonywanej trasie na 
drogach krajowych udało mi się zejść do 6,1 l/100 km. Bardzo dobry wynik, 
pamiętajmy, że to nie jest hybryda ani diesel.

Podsumowując, Citroën C5X to niebanalne i naprawdę wygodne auto. 
Jeżeli preferujecie spokojną jazdę, stawiacie na komfort, a nie sportowe 
doznania, to C5X powinien spełnić wasze oczekiwania. Ile kosztuje? Z tym 
jest pewien problem, bo w aktualnym cenniku 180-konnej odmiany brak, 
za 130-konny wariant bazowy trzeba zapłacić od 161 350 zł, ale to znacz-
nie słabsze i gorzej wyposażone auto. Z kolei topowa hybryda plug-in 
w najwyższej wersji wyposażeniowej Shine Pack startuje od 244 200 zł. 
Testowaną przeze mnie, 180-konną wersję C5X znaleźć można jednak na 
dealerskich stockach. Ważna informacja: z rabatami nie ma, jak widzę, pro-
blemu. Np. Citroëna C5X PureTech 180 S&S w wersji Shine wycenionego 
fabrycznie na kwotę 190 300 zł znalazłem za 161 320 zł. Więc sprawdza się 
stara biznesowa prawda: zawsze warto negocjować.

Citroën C5X PureTech 180 
S&S Shine     

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

 Plusy:
• to auto jest wygodniejsze, niż Wam 

się wydaje
• tylko benzyna, ale potrafi być 

ekonomiczna
• dobre wyposażenie już 

w standardzie
• fajny pomysł ze skrętną, 

tylną kamerą, dodatkowo ze 
spryskiwaczem

 Minusy:
• Aplikacja mobilna potrafiła „zgubić” 

statystyki z poszczególnych 
przejazdów
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T-Roc to model dostępny w ofercie Volkswagena od 2017 roku. Klienci 
polubili to auto, bo wersja przedliftowa w ciągu czterech lat obecności 
na rynku sprzedała się w ponad milionie sztuk. Niedawno niemiecka 
marka przeprowadziła modernizację tego modelu, w efekcie od 
wiosny 2022 klienci mogą zamawiać już odświeżone egzemplarze. 

VW T-Roc R – do szkoły i na tor  |  Dariusz Hałas

VW T-Roc R 
– do szkoły i na torDARIUSZ HAŁAS

@blob_tech
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Trafił do mnie nie byle jaki T-Roc, bo najmocniejsza wersja R. Samochód, 
którym bez problemu zawieziesz dzieci do szkoły, a w weekend, gdy masz 
taki kaprys, R pokaże swoje kompetencje również na torze wyścigowym.

Niby rozpoznawalny, ale trochę sleeper
VW T-Roc R. Co go wyróżnia? Z zewnątrz seryjne 19-calowe koła (testo-
wany egzemplarz miał opcjonalny wzór felg, ale w tym samym rozmiarze), 
większy i skuteczniejszy układ hamulcowy (zarówno wielkość tarcz, jak 
i tłoczków hamulcowych) w stosunku do „zwykłych” wersji T-Roca. Topową 
odmianę R łatwo rozpoznamy również po srebrnej obudowie bocznych 
lusterek, prawdziwych wlotach powietrza w pasie przednim czy poczwór-
nym wydechu, który także nie jest atrapą. Uprzedzając wrażenia, tak, 
„popcorn” w trybie jazdy Race słychać, choć dźwięk układu wydechowego 
nie jest przesadnie natarczywy, ale to akurat dla mnie jest zaletą, gdy holi-
stycznie spojrzymy na charakter tego wozu i jego uniwersalność, nieko-
niecznie życzyłbym sobie budzenia sąsiadów podczas jazdy na zakupy czy 
odwożąc dzieci do szkoły. Szkoda tylko, że dźwięk silnika jest dodatkowo 
sztucznie podbijany w kabinie pasażerskiej przez system audio i nie spo-
sób tego całkowicie wyłączyć, możemy jedynie stopniować „agresywność” 
dokładanego brzmienia.

MOBILNOŚĆ 192



Teoretycznie topową odmianę poznamy 
również po literce R umieszczonej np. 
na listwach na przednich błotnikach, 
ale tu jest pewna pułapka, bo dokładnie 
taki sam emblemat znajdziemy również 
w T-Rocu w wersji wyposażeniowej R-Line, 
jedynie wizualnie usportowionej.

Mocny, ale i funkcjonalny
Mimo odmiennego układu wydechowego, 
napędu na 4 koła 4Motion czy najmocniej-
szego w gamie tego modelu układu napę-
dowego (300 KM i 400 Nm) T-Roc R nie 
oznacza żadnych kompromisów w kwestii 
przestrzeni w kabinie pasażerskiej czy roz-
miarach bagażnika. W aucie tym wygodnie 
mogą podróżować cztery osoby, model 
ten bez problemu może pełnić funkcję 
codziennego auta dla rodziny 2 + 2. Rów-
nież bagażnik o pojemności 392 l nie ustę-
puje niczym temu z bardziej „cywilnych” 
odmian modelu z napędem 4Motion 
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(napęd na cztery koła ze sprzęgłem Haldex), jedynie odmiany przedniona-
pędowe mają o kilkadziesiąt litrów większą przestrzeń bagażową, ale wów-
czas tracimy wszystko to, za co płacimy, wybierając wariant R.

VW T-Roc R – jak to jeździ?
VW T-Roc R to samochód, który umiejętnie godzi sprzeczne cechy. Z jednej 
strony zapewnia funkcjonalność typowego miejskiego rodzinnego crosso-
vera. Siedzi się wyżej, co zapewnia dobrą widoczność drogi, obsługa auta 
jest prosta (choć wymaga korzystania z wielu paneli dotykowych, które po 
lifcie zastąpiły fizyczne przyciski i pokrętła). Tylne drzwi otwierają się dość 
szeroko (łatwiejsze zamocowanie fotelika z naszą pociechą), bagażnik jest 
ustawny, gniazdka USB (tylko USB-C) dla obu rzędów są, do tego mnóstwo 
schowków, kieszonek, podłokietniki z cupholderami w obu rzędach, czyli 
wszystkie te praktyczne cechy, z których dobrze znamy auta Volkswagena. 
Z drugiej strony parametry napędu czynią z odmiany R auto wyjątkowo 
dynamiczne. Producent deklaruje, że T-Roc R jest w stanie osiągnąć 100 
km/h w czasie 4,9 s. Nie wiem, czy to kwestia testowego egzemplarza, ale 
auto, którym dysponowałem, uzyskało taką prędkość już po zaledwie 4,5 s 
(oczywiście z procedurą startu Launch Control), co czyni z tego wyglądają-
cego raczej spokojnie crossovera wręcz sleepera. 4,5 s do 100 km/h to czas, 
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jaki uzyskują znacznie bardziej kojarzące się z dynamiką wozy, takie jak np. 
440-konny Porsche Macan GTS. Nie próbujcie też potencjału dynamicz-
nego T-Roca R w mieście, bo łatwo się zapomnieć. Miejskie 50 km/h testo-
wane auto przekracza już po 1,7 s.

Przyśpieszenia to jedno, ale atutem T-Roca R jest doskonała trakcja. Auto 
prowadzi się w zakrętach jak po sznurku, nie daje się wyczuć ani przesad-
nej podsterowności, ani nadsterowności. Zbalansowany i ponadprzeciętnie 
dynamiczny pojazd nie przechyla się też przesadnie w zakrętach. Owszem, 
odniosłem wrażenie, że sportowe zawieszenie T-Roca R jest tu może nieco 
bardziej miękko zestrojone niż w przypadku Golfa R, ale nie ma mowy 
o „pływaniu” auta. Zarówno resorowanie, jak i progresywny układ kierowni-
czy są świetnie zbalansowane, łącząc przyjemność prowadzenia z odpowied-
nią dozą komfortu, jaką powinien oferować rodzinny, miejski crossover.

Mam tylko jedną, ale bardzo istotną uwagę. Charakter tego wozu jest dyna-
miczny przede wszystkim po wciśnięciu rzucającego się w oczy, widocznego 
tylko w R-ce przycisku R na kierownicy (aktywacja trybu Race). W pozo-
stałych trybach jazdy T-Roc R, owszem, również pozostaje bardzo szyb-
kim samochodem, ale reakcja na gaz jest wyraźnie stłumiona, także na 
kickdown, o czym warto pamiętać, podejmując np. błyskawiczną decyzję 
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o wyprzedzeniu jadącego przed nami wozu. 
Skrzynia, czyli 7-biegowe DSG – doskonale 
płynna w trybie Race – w pozostałych oka-
zuje się nieco wahać.

O uniwersalności świadczy również apetyt 
na paliwo. Spokojna jazda tym mocnym 
crossoverem wcale nie musi oznaczać 
dużych wydatków na stacji. Na łagodnie 
pokonywanych drogach krajowych macie 
szansę uzyskać spalanie rzędu 6,5 l/100 
km. Biorąc pod uwagę fakt, że zbiornik 
mieści 55 l benzyny (zalecana 98-okta-
nowa), oznacza to potencjalny zasięg się-
gający nawet 850 km na jednym zbiorniku. 
Jak na 300-konne auto to imponujący 
wynik, ale do uzyskania tylko wtedy, gdy 
tych 300 koni nie będziemy wykorzysty-
wać. W rzeczywistości takie auto wybiorą 
jednak kierowcy, którzy lubią dynamikę, 
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a ciężka noga oznacza znacznie wyższe spalanie. Na autostradzie pokony-
wanej z maksymalną, legalną prędkością zużycie przekracza 10 l/100 km, 
a dynamiczna jazda oznacza, że bez większych problemów zużyjecie 15 
i więcej litrów na każde 100 km trasy.

Jak z techniką? 
Praktycznie wszyscy w redakcji jesteśmy technologicznymi geekami, nic 
zatem dziwnego, że na samochody patrzymy również przez pryzmat ich 
cyfrowych możliwości. Jak sytuacja wygląda w poliftowym T-Rocu R? Jest 
nieźle, choć wiele osób może narzekać na pokryte łatwo brudzącym się 
piano black panele dotykowe zamiast fizycznych przycisków (także na 
bocznych ramionach kierownicy), ale, jak słowo daję, dotykowych ekranów 
w smartfonach używamy od dawna i raczej nie powoduje to protestów. 
Co ważne, dotykowe panele są podświetlane, dzięki czemu również nocą 
zmiana np. temperatury klimatyzacji nie jest szczególnym wyzwaniem 
(czego nie mogę napisać o np. Seacie Leonie, w którym panel klimy też jest 
dotykowy, ale nie jest podświetlany).

Zaletą niemieckiego crossovera jest też możliwość zamówienia (zdecy-
dowanie warto!) matrycowych reflektorów. Oferta aut w tym segmencie 
z matrycowymi LED-ami wciąż jest skromna, a znacząco ułatwiają one 
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podróże nocą świetnie, doświetlając drogę bez oślepiania innych uczestni-
ków ruchu. Na pokładzie testowanego auta nie zabrakło również systemu 
Travel Assist najnowszej generacji, T-Roc R bezprzewodowo porozumiewał 
się również z Apple CarPlay i Android Auto, system multimedialny Discover 
Pro z wyświetlaczem 9,2” w konsoli centralnej (kosztuje 8060 zł) to opcja 
(w standardzie są multimedia z mniejszym ekranem 8” i bez nawigacji). 
Adaptacyjny tempomat działa w niemal pełnym zakresie prędkości (od 0 
do 210 km/h), na dodatek dba (dzięki Travel Assist) nie tylko o odległość od 
poprzedzającego nas pojazdu, ale też dostosuje prędkość do rozpoznanych 
(znaki drogowe) ograniczeń prędkości (można to wyłączyć) czy do konfi-
guracji drogi (auto samodzielnie zmniejszy prędkość przed ostrzejszymi 
zakrętami, skrzyżowaniami czy rondami). W testowanym egzemplarzu nie 
zabrakło asystenta pasa ruchu, monitorowania martwych stref obserwacji, 
czujników parkowania z przodu i z tyłu z kamerą cofania

Ten samochód nie będzie szybko tracił na wartości
Jak na crossovera segmentu B (tak pozycjonowany jest T-Roc, choć auto 
bazuje na tej samej płycie podłogowej, na której powstaje również naj-
nowszy kompaktowy VW Golf VIII generacji) T-Roc R nie jest autem tanim, 
bo cena tego modelu startuje w aktualnym cenniku niemieckiej marki 
od 212 110 zł. Z drugiej jednak strony trudno w tej chwili na rynku o auto 
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z tego samego segmentu, które byłoby równie kompletne, jeżeli chodzi 
o dynamikę i osiągi. Owszem, Hyundai oferuje model Kona N, ale choć to 
również szybki crossover, jest jednak od T-Roca nieco słabszy i wolniejszy, 
ponadto – co jest zasadniczą różnicą – Kona N ma napęd tylko na jedną 
oś. Egzemplarz T-Roca R, z którego korzystałem, był nieco droższy od 
wariantu bazowego ze względu choćby na dwukolorowe nadwozie (niebie-
sko-czarne, wymaga dopłaty 6130 zł) czy opcjonalne felgi 19” wzór Estoril 
(4000 zł dopłaty). O ile lakier czy felgi to kwestia gustu, to na pewno nie 
warto rezygnować z opcjonalnych reflektorów IQ.Light LED Matrix (wyma-
gają dopłaty 3820 zł). Nowy Volkswagen T-Roc R to tak naprawdę crossover, 
dla którego obecnie nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o dynamiczny cha-
rakter połączony z uniwersalnością tego wozu. To z kolei oznacza, że wraz 
z powolnym uśmiercaniem spalinowej motoryzacji wartość T-Roca R, który 
jest crossoverem o dość unikalnym dziś charakterze, raczej nie będzie dra-
stycznie spadać. Szczególnie gdy osoba, która zdecyduje się na zamówienie 
tego modelu, będzie o niego dbać.

VW T-Roc R        

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

 Plusy:
• funkcjonalny i prosty w obsłudze 

miejski crossover
• fonadprzeciętna dynamika niemająca 

konkurencji w tym segmencie
• mimo mocy oszczędna jazda jest 

możliwa
• auto spokojnie może realizować 

zadania rodzinnego, miejskiego 
samochodu

 Minusy:
• reakcja na kickdown w trybach „poza-

sportowych” jest wyraźnie opóźniona
• nie da się wyłączyć sztucznie podbi-

janego dźwięku „silnika” w kabinie
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Ivory 1.0 for iOS,
czyli Tweetbot dla Mastodona

Po mniej więcej tygodniu od chwili, gdy Twitter po cichu i bez ostrzeżenia 
zamknął API dla deweloperów trzecich, dowiedzieliśmy się od Twittera 
oficjalnie, że zrobili to z powodu złamania zasad obowiązujących dewelo-
perów. Jakich zasad? Tego nie wiedział nikt, pewnie nawet Elon, bo zostały 
one opublikowane kolejnych kilka dni do tygodnia później. W międzycza-
sie powstawał jednak Ivory i Tapbots szybko postarali się go wypuścić do 
App Store, jako „Early Access”, czyli z niepełną listą funkcji, ale klient jest 
na tyle rozbudowany, że jest więcej niż użyteczny.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Ivory 1.0 for iOS,czyli Tweetbot dla Mastodona  |  Wojtek Pietrusiewicz

Z ogromnym żalem w ostatnich dniach i tygodniach żegnaliśmy się 
z najlepszymi klientami dla Twittera – tymi od deweloperów trzecich. 
Dzisiaj witamy się z Ivory, słonikiem i przyjacielem niebieskiego 
ptaszka, którym był Tweetbot (na co wskazuje ich przyjaźń na 
obrazku nagłówkowym) i który został uśmiercony przez Elona Muska.

Software
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Ivory for iOS to aplikacja, która bardzo przypomina Tweetbota i w któ-
rej nadal znajdziemy design, który kojarzymy z ich twórcami, oraz sporo 
nowych elementów, jak genialne ikony autorstwa Marka Jardine. Tak, jak to 
Tweetbot był dla mnie Twitterem i tylko za jego pomocą czytałem time-
line, tak właśnie Ivory stał się bardzo szybko dla mnie Mastodonem. Tak, 
są inni klienci na rynku. Ba! Jest ich mnóstwo, więc każdy powinien znaleźć 
coś dla siebie, ale Ivory odpowiada moim potrzebom i zaspokaja moje 
zachcianki. W rozmowie z Markiem Jardine, dowiedziałem się, że nadal 
najważniejsze dla nich pozostaje dostarczenie jak najlepszego produktu, 
w którym zawarto wiele smaczków, które szybko znajdziemy, jeśli ich 
będziemy szukali.
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Zacznę od razu od cen, bo Ivory to aplikacja, która wymaga subskrypcji. 
Możemy albo płacić 9,99 PLN miesięcznie, czyli mniej więcej pół wypasio-
nej kawy ze Starbucksa, albo 79,99 PLN rocznie. Jest też pozycja dla tych, 
którzy chcą dać firmie coś więcej i w zamian otrzymać więcej smaczków 
– 129,99 PLN rocznie. Program, bez wykupienia subskrypcji, pozwala na 
niewiele, chyba tylko na przeglądanie timeline’u. Jest jednak 7-dniowy 
trial, więc możecie wykupić sobie którykolwiek pakiet i jeśli anulujecie go 
przed upływem 7 dni, to nie zostaniecie obciążeni, a będziecie mieli pełny 
dostęp do wszystkich funkcji do tego czasu.

Mnogość funkcji do zmiany zachowania aplikacji oraz jej wyglądu pozwala 
dostosować całość pod siebie. Szczególnie cenię sobie możliwość 
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pokazania lub schowania przycisków pod każdym tootem oraz precyzję 
definiowania trybów dziennych i nocnych.

Możemy nie tylko konfigurować czy tło ma być ciemnoszare czy całkowicie 
czarne (OLED), ale również zmieniać kontrast całości. Różnice są subtelne, ale 
pozwalają całość ładnie dograć pod własne potrzeby. Na screenach powyżej 
widać tryb ciemny, ale wpływa to również na tryb jasny, co widać poniżej.
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Ivory dla iOS jest aplikacją wspierającą jednocześnie iPhone’a i iPada, 
w każdej odmianie. Podobnie jak Tweetbot, Ivory również synchronizuje 
nasze miejsce w timelinie, więc niezależnie od tego, które urządzenie pod-
niesiemy, to linia czasu zostanie ustawiona w tym samym miejscu.

Możliwość skonfigurowania gestów na tootach oraz powiadomienia to 
również miłe dodatki, które pamiętamy z Tweetbota. Jak wspominałem, 
zdecydowana większość potrzebnych funkcji już jest, a Tapbots opubli-
kowali listę rzeczy, które się wkrótce pojawiają. Jak dowiedziałem się od 
Paula z Tapbots, ta lista nachodzących nowości jest zdecydowanie dłuższa, 
niż to co jest na ich stronie.

Na dolnym pasku w Ivory mam listę zakładek. Trzy prawe możemy zmie-
niać po długim przytrzymaniu, ale w ustawieniach znajdziemy opcję, która 
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umożliwia nam zmianę kolejności wszystkich pięciu, więc chyba każdy 
znajdzie układ odpowiadający swoim potrzebom.

Nie mogło oczywiście zabraknąć sporej listy ikon do wyboru. Sam zdecy-
dowałem się na specjalną ikonę Tweetbota z aureolą, którą Tapbots dodali 
w dniu usunięcia Tweetbota ze sprzedaży.

To wszystko czubek góry lodowej. Ivory wspiera też Shortcuts, ma kilka 
gotowych komend dla Share Sheets, w tym Open in Ivory, co pozwala 
szybko otworzyć linka do toota przesłanego nam np. przez Wiadomości 
właśnie w Ivory. No i większość z długiej listy funkcji znanych z Tweetbota, 
jak np. długie przytrzymanie palca na zdjęcia profilu podczas pisania toota 
lub na przycisku Boost, aby wykonać te czynności z innego konta (tylko 
jeśli mamy dodane więcej niż jedno konto).

Mnie kupili, a to ja im musiałem zapłacić za subskrypcję, więc sprawdźcie go, 
szczególnie jak doceniacie dobry design w najdrobniejszych szczegółach.

Ivory for iOS – za darmo (IAP od 9,99 PLN/msc.)
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Po Need for Speed: Most Wanted z 2005 roku nie potrafiłem już 
odnaleźć się w tej serii. Każda kolejna odsłona wydawała się nie 
mieć na siebie pomysłu, aż w końcu darowałem sobie te gry. Do 
Unbound przyciągnęły mnie bardzo pozytywne recenzje – czasem 
warto w nie wierzyć, bo gra jest niemal doskonała.

Need for Speed: 
UnboundPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Need for Speed: Unbound  |  Paweł Hać

Gry
GRY 208
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Need for Speed: Unbound od początku miał być wyrazisty – pierwszym, 
co rzuca się w oczy, jest bardzo nietypowy styl graficzny, łączący reali-
styczne otoczenie i auta z cel-shadingowymi postaciami i efektami dymu. 
Na zwiastunach taka kombinacja wydawała się wręcz niestrawna, a to, jak 
dużo działo się na ekranie podczas jazdy, sprawiało, że wszystko wydawało 
się nieczytelne (a w tak szybkiej grze nie oznacza to niczego dobrego). 
Tymczasem efekt okazał się świetny, bo gra umiejętnie wykorzystuje owe 
efekty do sygnalizowania niektórych rzeczy (jak na przykład napełnia-
jącego się paska wzmocnienia nitro), a ponadto design świata ułatwia 
znajdowanie właściwej drogi, nawet pędząc na złamanie karku. Powolna 
eksploracja Lakeshore (czyli miejsca akcji gry) jest zresztą równie przy-
jemna, bo otoczenie jest bardzo ładne i zróżnicowane, nie brakuje mu 
zapadających w pamięć miejsc, skrótów czy alternatywnych dróg, ponadto 
twórcy naładowali tu mnóstwo dopracowanych efektów, od deszczu 
i odbijających się w kałużach pojazdów po dynamiczne oświetlenie czy 
dobrze zaimplementowany HDR. Warto wspomnieć, że Unbound nie ma 
na PS5 żadnych ustawień graficznych, gramy w 60 FPS i 4K, a gra nie ma 
problemu z utrzymaniem płynności. Twórcy podjęli decyzję o tworzeniu 
wyłącznie na nową generację konsol, co uważam za słuszny krok, który 
pozwolił uwolnić się od ograniczeń technicznych już 10-letnich konsol.
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O co właściwie jednak chodzi w Unbound? Jeśli oglądaliście jakikolwiek 
film o ulicznych wyścigach, to odpowiedź pewnie znacie. Ot, nasz młody 
bohater został oszukany i teraz planuje się zrewanżować, wygrywając 
kolejne wyścigi. W fabule nie ma niczego oryginalnego, ale tym, co skła-
nia do jej śledzenia, jest klimat. Dialogi napisano nieźle, choć początkowo 
wydają się bardzo sztampowe i zupełnie o niczym, to z czasem zaczy-
namy doceniać to, jak odnoszą się do współczesnego życia i jak bardzo 
kontrastuje ono ze światem starszego pokolenia (mającego reprezenta-
cję w postaci Rydella – pracodawcy, przyjaciela i mentora w jednym, ot, 
kolejny standard). Nie przeszkadzało mi nawet to, że mając ustawioną 
konsolę na język polski, musiałem słuchać i czytać dialogi również w tym 
języku. Zdecydowanie wolę mieć jedynie polskie napisy, ale dialogi sły-
szeć w oryginale, tu jednak aktorzy dali radę i większość tekstów została 
nagrana z odpowiednim wczuciem się w rolę, wypadając jednocześnie bar-
dzo naturalnie. Nie rozumiem natomiast, dlaczego nie ma opcji wyłączenia 
napisów – są one zupełnie zbędne podczas jazdy.

Pierwsze kroki za kierownicą są trudne z kilku względów. Model jazdy nie 
ma nic wspólnego z rzeczywistością, po przejechaniu wielu godzin w Gran 
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Turismo 7 musiałem wyrzucić absolutnie wszystkie przyzwyczajenia do 
kosza i opanować podstawy na nowo. Auta trzymają się drogi dobrze, 
w zakrętach są nawet podsterowne, jednak krótkie wciśnięcie hamulca 
sprawia, że nawet samochód z napędem na przednią oś zaczyna ładnie 
jechać bokiem. Wciskając przycisk nitro, pomagamy sobie natomiast 
wyprostować pojazd po łuku. Nie jest to Mario Kart, nie da się tak też efek-
tywnie wygrywać wyścigów, ale jest to całkiem przyjemny model jazdy, 
który po opanowaniu daje dużo satysfakcji. Po niezbyt długim wprowa-
dzeniu kupujemy auto i ruszamy na podbój Lakeshore. Tu zaczynają się 
schody, bo okazuje się, że trudno ukończyć wyścig w pierwszej piątce, nie 
wspominając o żadnych wyższych miejscach. To było dla mnie nie lada 
zaskoczenie: gra jest trudna i daje graczowi uzależnioną od poziomu trud-
ności liczbę powtórzeń wyścigu (co więcej, ostateczny wynik to nie ten 
najlepszy, a ostatni, jaki uzyskamy). Głównym celem jest zbieranie pienię-
dzy, a nawet ostatnie pozycje pozwalają czasem zarobić, nie są to jednak 
kwoty, które pozwalają szybko ulepszyć auto. Cała gra podzielona jest na 
cztery tygodnie, w ciągu których codziennie ścigamy się w dzień i w nocy 
(każda pora dnia oferuje inny zestaw wyścigów). Na koniec tygodnia mamy 
specjalny wyścig, do którego możemy przystąpić, jedynie posiadając odpo-
wiednie auto. I tak jak się domyślacie, trzeba je zdobyć i ulepszyć, a z tygo-
dnia na tydzień wymagania są większe. Oznacza to ni mniej, ni więcej 
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tyle, że przez pierwsze dni możemy zapomnieć o wizualnym odpicowaniu 
samochodu, bo z ledwością będzie starczało na modyfikacje rzutujące na 
parametry jazdy. Trzeba też mieć gotówkę na wpisowe na większość wyści-
gów (i tak, te pieniądze tracimy, jeśli ukończymy wyścig na niskiej pozycji).

Wyścigi w Unbound są bardzo szybkie i wymagające skupienia. Począt-
kowo wydawały mi się niezwykle trudne, ale gdy zrozumiałem, że kamień 
czy słup podtrzymujący znajdujące się nad jezdnią torowisko można roz-
trzaskać bez niemal żadnej utraty prędkości, zrozumiałem, że aż taka pre-
cyzja nie jest wymagana. Od razu skojarzyło mi się to z ogrywanym jeszcze 
na PS2 Midnight Club, które uwielbiałem za niesamowitą swobodę, jaką 
dawało. Co więcej, większość poruszających się po drogach cywilnych aut 
jest w jasnych kolorach, co również ułatwia wypatrzenie ich z daleka. Trasy 
są oznaczone wyraźnie, można poza nie wyjechać, ale gra szybko cofa nas 
tam, gdzie trzeba (ale wtedy o zwycięstwie można zapomnieć). W wyści-
gach przygrywa zróżnicowana muzyka, przeplata się tu mocna elektronika, 
rap i trochę rocka – do soundtracku trafiły nawet dwa polskie utwory. 
Nie znam żadnego z tych kawałków, niemniej pasują do gry doskonale. 
Podczas wyścigów słyszymy odzywających się rywali i policjantów (o ile 
nas ścigają) i z czasem powtarzające się teksty zaczynają nużyć, szkoda, 
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że nie da się ich wyłączyć (można jedynie wyciszyć do zera dialogi w całej 
grze). W zawodach mamy do wyboru tylko dwa typy wyścigu: sprint z jed-
nego punktu do drugiego oraz pokonywanie kilku okrążeń. To nie oznacza 
jednak, że na tym wyzwania się kończą. Gra ma otwarty świat i wymusza 
jego eksplorację, wszędzie trzeba bowiem dojechać. Po drodze niszczymy 
billboardy i figury niedźwiedzi, kolekcjonujemy graffiti, wykonujemy skoki, 
przejeżdżamy obok fotoradarów z jak największą prędkością czy jedziemy 
całe odcinki na czas lub zbierając jak najwięcej punktów z driftu. Lake-
shore to wielka piaskownica i tu budzi skojarzenia z moim ulubionym 
Burnout Paradise. Jedyną różnicą jest policja, która jest uciążliwa, i to nie-
koniecznie w taki sposób, jak byśmy tego chcieli.

Ucieczki przed policją towarzyszą nam cały czas. Pościg może zacząć się 
podczas wyścigu i zaraz po nim musimy go zgubić, łatwo możemy też 
zostać zauważeni podczas jeżdżenia po mieście. Każdy ukończony danego 
dnia wyścig, zwiększa stopień poszukiwania, przy zerowym nic nam nie 
grozi, ale już pierwszy sprawia, że gdy odpowiednio długo będziemy 
w polu widzenia radiowozu, ten zacznie nas gonić. Co więcej, nawet nie-
wielki stopień poszukiwań może szybko przeistoczyć się w batalię z poszu-
kującymi nas helikopterami i taranującymi nieoznakowanymi radiowozami, 
wspomaganymi blokadami dróg i kolczatkami. Gra nie daje jednak prawie 
żadnego sposobu na zgubienie pościgu, taranowanie jest mało efektywne, 
nie ma kryjówek, elementów świata, którymi można spowolnić pościg czy 
żadnych środków ofensywnych w postaci impulsu EMP. Tu jest bardziej 
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surowo: helikopter nie wyśledzi nas w tunelu, musi też często tankować, 
a rozpędzony radiowóz pojedzie dalej prosto, podczas gdy my wykonamy 
gwałtowny skręt. Ponadto pościg można stopniowo gubić, auto po aucie, 
co w końcu umożliwia ucieczkę, niemniej to zazwyczaj powolny proces. 
Jeśli dodamy do tego częstotliwość utarczek z policją, staje się to wręcz 
męczące. Ponadto, jeśli będziemy mieli ze sobą niezdeponowane w kry-
jówce pieniądze, to po złapaniu przepadają. Z jednej strony to motywator 
do planowania i uwzględniania ryzyka, podejmując kolejne wyzwania, 
z drugiej – jednak nie ma w tej grze większego źródła frustracji.

W Need for Speed Unbound bawię się świetnie. Początek był co prawda 
trudny, wymagał i wczucia się w klimat i zrozumienia modelu jazdy. 
Z każdą chwilą było jednak coraz lepiej i ostatecznie uważam, że podję-
cie przez twórców ryzyka i pójście w nietypową stylistykę wyszło grze na 
dobre, a wymuszenie na graczach planowania poprzez znaczne ogranicze-
nie finansów uczyniło ją bardziej wciągającą. Od czasu do czasu zerkałem, 
co dzieje się w serii po Most Wanted. Undercover zniechęcał największego 
fana serii, The Run było OK, ale ostatecznie trochę nudziło, Most Wanted 
z 2012 roku było zakamuflowanym Burnoutem (czyli niezłą grą, ale bardzo 
dziwnym Need for Speedem), a reboot serii z 2015 roku okazał się bez-
płciowy. Tymczasem Unbound ma i stare, sprawdzone rozwiązania, jak 
i sporo nowości, co finalnie daje bardzo dobry tytuł.
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Orbx Brisbane International 
Airport (YBBN) dla XP12WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

X-Plane 12 dopiero co zadebiutował, w grudniu 2022, a już pojawiają się 
dla niego customowe lotniska, odzwierciedlające te prawdziwe. Brisbane 
International położone jest w sercu Queensland w Australii, na wschodnim 
wybrzeżu, skąd przylatują i wylatują nie tylko krajowe loty czy krótsze skoki 
do Sydney, czy dłuższe do Perth, ale również międzynarodowe loty do 
wielu miejsc na świecie. W sumie do Brisbane wylatuje lub wlatuje ponad 
30 linii lotniczych obsługujących ponad 80 destynacji, co przekłada się na 
ponad 700 lotów tygodniowo. Brisbane International stworzone zostało 
przez dwie osoby z Orbx – Sante i Mariano. Wykorzystali wszystkie najnow-
sze dostępne im narzędzia, jest PBR i są wysokiej jakości oraz rozdzielczości 
tekstury. Nie mogło też zabraknąć customowych rękawów SAM z VDGS. 

w partnerstwie z Orbx

Alesund Vigra (ENAL) dla MSFS  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Układ lotniska jest poprawiony o najnowsze zmiany, w tym o nowy pas 
startowy 01L/19R, który otworzono w czerwcu 2020. W komplecie jest 
również ortho dla bezpośredniej okolicy lotniska, która ładnie integruje się 
z natywnymi teksturami XP12. Rozmiar lotniska jest iście imponujący, więc 
pozostaje mi życzyć miłego zwiedzania!

Produkt: Brisbane International Airport

Symulator: X-plane 12

Objętość po zainstalowaniu: 2,38 GB

Cena: 28,96 AUD / 18,66 EUR
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Amsterdam Airport dla 
XP11 i XP12 (EHAM)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@morid1n

FlyTampa, jeden z najlepszych deweloperów lotnisk dla X-plane i Micro-
soft Flight Simulator 2020, wypuścił Amsterdam dla X-plane 12 (XP12). To 
jedno z ważniejszych lotnisk na świecie dla osób latających po Europie 
i po świecie większymi samolotami, więc wielu długo na to czekało, 
a FlyTampa nie zawiodła. Po pierwsze, z góry ostrzegam, że to bardzo 
duże lotnisko, z czego zapewne większość z Was zdaje sobie sprawę. 
Pomimo tego nie wpływa to u mnie jakoś dramatycznie na spadek FPS-
-ów – jest lepiej niż przyzwoicie. 

w partnerstwie z Orbx

Amsterdam Airport dla XP11 i XP12 (EHAM)  |  Wojtek Pietrusiewicz
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Do całości wykorzystano też materiały PBR i wysokiej rozdzielczości tek-
stury, co owocuje naprawdę świetnym wyglądem, nawet grając w 4K. Jest 
też wsparcie dla pór roku oraz customowy mesh, z okolicznym terenem 
3D, tunelami i mostami. Dla okolicy dodano fotogrametrię, żeby zwięk-
szyć realizm lotniska, jednocześnie animując ruch na lotnisku i okolicz-
nych ulicach. Całości dopełnia dynamiczne oświetlenie, animowawne 
rękawy oraz wsparcie dla VDGS (wymagany SAM). To lotnisko będzie dzia-
łało w XP11 oraz w XP12.

Produkt: Amsterdam Airport

Symulator: X-plane 11 lub X-Plane 12

Objętość po zainstalowaniu: 3,78 GB

Cena: 41,50 AUD / 26,73 EUR
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Na X-plane 12 czekaliśmy długo, bo prawie sześć lat od debiutu 
X-plane 11. Potem Laminar Research udostępniło betę na kilka 
miesięcy, aż w końcu w grudniu 2022 XP12 (XP, czyli X-plane 
w skrócie) miał swój debiut.

X-plane 12

X-plane 12  |  Wojtek Pietrusiewicz

GRY 223

https://twitter.com/morid1n


X-plane nigdy nie był specjalnie piękny, chociaż można było w niego wło-
żyć trochę wysiłku, aby wyglądał przyzwoicie, więc to był cel deweloperów 
w Laminar – poprawić wygląd symulatora. Dodano całkowicie nowy silnik 
odpowiedzialny za światło, dźwięk i efekty, również pogodowe. Dodano 
też (w końcu!) wsparcie dla różnych pór roku. Dla porównania XP11 bez sha-
derów i innych modyfikacji wyglądał… nieciekawie, tak XP12 bez żadnych 
modyfikacji wygląda świetnie. Owszem, to nie jest MSFS pod względem 
wizualnym, ale to, co jest, w zupełności wystarcza, szczególnie jeśli latamy 
samolotami dla symulacji, a nie dla widoków. To właśnie fizyka X-plane 
jest tym, czym ten symulator ma nas zachwycać. W odróżnieniu od innych 
symulatorów bazuje ona na blade element theory, która matematycznie 
określa, jakie siły oddziałują na skrzydła i inne elementy samolotu, przez 
co nie musi on bazować na suchych danych z tabel. W praktyce wielu pilo-
tów prawdziwych samolotów uważa, że XP wierniej odwzorowuje praw-
dziwe warunki w powietrzu niż konkurencja.

XP12 wprowadził też całkowicie nowy system pogodowy, który zawiera też 
symulację wake turbulence (te wiry w powietrzu, które powstają za samolo-
tami), co może wpłynąć (negatywnie) na samolot bezpośrednio z tyłu. Silnik 
pogodowy nie tylko powinien wierniej reprezentować warunki atmosfe-
ryczne na całym świecie, w czasie rzeczywistym, ale również wprowadzać 
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wolumetryczne chmury i efekty deszczu na szkle/szybie (dla Vulkan). 
Przy okazji poprawiono też wygląd powierzchni wody, dzięki czemu rzeki, 
jeziora, morza i oceany nabrały realizmu. Najważniejszą nowością dla mnie 
jest jednak wspomniany silnik światła, który daje nam zdecydowanie bar-
dziej realistyczny obraz świata, niezależnie od pory dnia czy nocy.

XP12 dodał również kilka nowych samolotów, które otrzymujemy razem 
z symulatorem. Są to Airbus A330, Cessna Citation X, F-14 i kilka general 
aviation. Laminar Research obiecało, że Airbus A330 wkrótce otrzyma 
specjalny FMS (flight management system), odzwierciedlający prawdziwy 
MCDU z Airbusów, ale tymczasem mamy tam defaultowy FMS, którego 
nie polecam (niestety, musimy poczekać). Cessna Citation X natomiast, 
pomimo kilku bugów w swojej młodości, jest świetna i daje dużo przy-
jemności, szczególnie że może wznosić się do FL450 i latać w rejonie Mach 
0,92, jeśli mnie pamięć nie myli.

Na liście pozostałych nowości jest poprawiony interfejs użytkownika, nowy 
system ATC dla osób nielatających na VATSIM, ruchome domyślne rękawy 
na lotniskach (Shift+G) oraz kilka innych drobiazgów.
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XP12, pomimo pełnego numerka, jest w większości kompatybilny wstecz 
z XP11. Działają wszystkie moje kafle ortho, które generowałem dla XP11, 
działa też TrueEarth od Orbx. Wiele customowych lotnisk również powinno 
funkcjonować bez problemów. Wyjątkiem u mnie był Frankfurt (EDDF), który 
ogólnie działa, ale którego rękawy wyglądają, jakby zostały narysowane 
odręcznie w rozdzielczości 320 × 240 px. Domyślne lotniska są natomiast 
zaskakująco dobre i mają w zdecydowanej większości poprawnie oznako-
wane taxiways i bramki przy terminalach – tutaj jest ogromna poprawa 
względem XP11. Defaultowe lotniska są też uaktualniane na bieżąco przez 
użytkowników, więc mamy prawie 100% pewności, że jakiekolwiek zmiany 
z prawdziwego życia szybko trafią do tego symulatora. Autogen i nowe 
defaultowe tekstury ziemi również są zdecydowanie lepsze niż te w XP11.

Niestety, jak można spodziewać się po wersji 12.0, nie jest idealnie. Silnik 
pogodowy ma miejscami problem z gładkim przejściem pomiędzy dwoma 
raportami METAR, przez co chmury dziwnie wyglądają. Wydajność miej-
scami jest równa tej w XP11, ale niekiedy jest zdecydowanie gorzej. Bez 
konkretnej przyczyny, FPS-y czasami spadają z 60 do 20 na kilka minut, 
a potem wracają do 60, pomimo że pozornie nic się nie zmieniło. Miejmy 
nadzieję, że w najbliższych update’ach będzie sporo pracy włożonej 
w optymalizację, ale średnio spodziewajcie się utraty ok. 20 FPS względem 

GRY 226



https://nozbe.com/?utm_source=iMagazine&utm_medium=display&utm_campaign=iMag202005


XP11. Osobiście musiałem też obniżyć suwaki w ustawieniach graficznych 
o jeden poziom, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt.

Jeśli chodzi o samoloty deweloperów trzecich, to jest bardzo dobrze. 
Większość znanych i lubianych ma już wprowadzone wersje dla XP12, które 
dostosowano do zmian w silnikach symulatora odpowiedzialnych za… silniki 
w samolotach, ich profil lotu itd. Z moich faworytów jest już Felis 747-200, 
ToLiSS A319/A320 (CEO i NEO) oraz A340-600, Hot Start Challenger 650, FlyJ-
Sim Q4XP (Dash 8) oraz Rotate MD-11. Nie wszystkie z nich są tak dobre, jak 
w XP11, ale jeszcze nie minął miesiąc, więc powinno być tylko lepiej.

XP12, podobnie jak XP11, urzekł mnie przede wszystkim dostępnymi samo-
lotami tzw. study-level, których nie uświadczymy w MSFS oraz faktem, że 
działa całkowicie offline (jak padnie usługa Xbox, to MSFS-a nawet nie da 
się uruchomić, bo nie może zweryfikować autentyczności). Jest też niesa-
mowicie modularny i dostępny na Windows, macOS (w tym Apple Silicon), 
oraz na Linuksa. X-plane 12 kosztuje 59,99 USD, ale można go często znaleźć 
w promocjach na Steamie (ostatnio był bodajże 60% rabat na niego).

X-plane 12 – macOS / Linux / Windows – 59,99 USD
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Dwa narzędzia pomocne 
w przesiadce na MastodonMACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Pewnie wielu z Was wie, co w ostatnim okresie dzieje się (głównie 
niedobrego) z Twitterem. W związku z tym sporo osób zaczęło się 
zastanawiać, czy jest gdzieś podobne do tej platformy miejsce. Część 
poznała w ten sposób Mastodona.

Dwa narzędzia pomocne w przesiadce na Mastodon  |  Maciej Skrzypczak

Na pierwszy rzut oka koncepcja tej platformy wydaje się bardzo podobna 
do Twittera. Szybko można jednak zauważyć wiele różnic, jak choćby 
potrzebę wskazania serwera, na którym chcemy założyć konto, czy też to, 
że Mastodon stanowi część o wiele większego Fediverse.

Gdybyście mieli ochotę wgłębić się bardziej w temat, gorąco zachęcam do 
zapoznania się z obszernym poradnikiem stworzonym przez Łukasza Wój-
cika na stronie mastodon-poradnik.pl.

Dziś natomiast chcę pokazać Wam dwa narzędzia, które mogą ułatwić 
początki korzystania z Mastodona.

Twittodon – czyli swoista weryfikacja przez 
Twitter
Ze względu na to, że istnieją różne instancje Mastodona i na każdej z nich 
ktoś mógłby założyć taką samą nazwę użytkownika jak nasza, zachodzi 
ważne pytanie. Skąd ludzie mają wiedzieć, że ja to naprawdę ja? Albo że to 
na pewno Wojtek Pietrusiewicz, a nie ktoś, kto się pod niego podszywa?

Mastodon pozwala zweryfikować siebie jako właściciela stron, które należą 
do nas. Wystarczy na takiej stronie wstawić odnośnik do naszego profilu 
na Mastodonie w postaci:

<a rel="me" href="https://c.im/@mcskrzypczak">Mastodon</a>

Porady
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Tak właśnie możecie podejrzeć, że obserwujecie właściwego Wojtka.

Ale co wtedy, gdy nie mamy własnej strony? Jeśli należycie do osób, o któ-
rych wspomniałem na wstępie, czyli przybywających z Twittera, to właśnie 
to medium może posłużyć za zweryfikowanie, że Wy to Wy. W jaki sposób?

Poprzez narzędzie, które stworzył Tomasz Dunia, o nazwie Twittodon. 
Znajdziemy je na stronie pl.twittodon.com.
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Nie będę tłumaczył krok po kroku, jak wykonać tę weryfikację, bo Tomek 
bardzo prosto to opisał, ale w skrócie chodzi o to, że na naszym koncie na 
Twitterze i Mastodonie publikujemy specjalnie przygotowaną wiadomość. 
Na jej podstawie jest tworzony specjalny link, który wklejamy w ustawie-
niach naszego profilu na Mastodonie i podpisujemy go nazwą Twitter.

W ten sposób zweryfikujecie siebie jako te same osoby na Twitterze 
i Mastodonie.

Followgraph – znajdź ciekawe osoby do obserwowania
Nie oszukujmy się – Mastodon jest dużo mniejszy niż Twitter i na pewno 
nie znajdziemy wszystkich osób, które śledziliśmy po „ptasiej stronie”. Jeśli 
więc boicie się, że obserwujecie zbyt mało osób, to warto zainteresować 
się narzędziem Followgraph (dostępnie wyłącznie po angielsku).

Jego działanie jest dość proste – w polu wyszukiwania podajecie swój nick 
i instancję, na której się znajdujecie w formie nick@nazwa.serwera, na 
przykład mcskrzypczak@c.im.
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Po kliknięciu przycisku Search strona przejrzy wszystkie osoby, które 
do tej pory zaobserwowaliście i sprawdza, kogo obserwują właśnie te 
osoby. W wyniku otrzymujecie listę ludzi, których możecie obserwować 
posortowaną według liczby obserwujących kontaktów, które już śledzi-
cie (coś jak wspólni znajomi). 

Dzięki temu możecie znaleźć naprawdę wiele ciekawych osób do obserwo-
wania. Warto wracać do tego narzędzia co jakiś czas, jeśli zwiększymy liczbę 
obserwowany osób, aby znaleźć kolejne.

Gdybyście mieli ochotę obserwować kogoś z naszej redakcji, to poniżej 
możecie nas znaleźć (część z nas jest tam częściej, część rzadziej):

• Dominik Łada
• Wojtek Pietrusiewicz
• Anna Gabryś
• Angelika Borucka

• Krzysztof Kołacz
• Paweł Hać
• Jan Urbanowicz

• Kinga Ochendowska
• Patrycja Rudnicka
• Maciej Skrzypczak
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REKOMENDOWANY PRZEZ:

https://boczemunie.pl


Ci z Was, którzy słuchają podcastów, zapewne wiedzą, jak wielką 
miłością je darzę. Wybrałem dźwięk, ponieważ to właśnie on 
towarzyszył mi przez całe życie. Począwszy od życia prenatalnego, przez 
naukę, radio, audycje, kino, ale też rozmowy. Po prostu – codzienność. 
Jego siła nie ma granic.

Możemy zamknąć 
oczy, ale nie uszyKRZYSZTOF KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Możemy zamknąć oczy, ale nie uszy  |  Krzysztof Kołacz

Felietony
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S
Słuchasz?
Potwierdza to zdanie, które usłyszałem w jednym z odcinków podcastu 
„Chasing Life” (serdecznie polecam!) od CNN:

Dźwięk otacza nas od zawsze, a o jego sile przekonaliśmy się po wybuchu 
pandemii COVID-19. Gdy z dnia na dzień najpierw wybuchł informacyjny 
chaos, a potem zapadła cisza. Jakby ktoś wcisnął pauzę tej kakofonii dźwię-
ków i emocji. Gwar z biurowej kuchni nagle zniknął. Odgłosy ulicy zupełnie 
ucichły, a my zostaliśmy z naszymi myślami. No właśnie, czy myśli również 
generują dźwięki? Czy je realnie i trochę mimowolnie słyszymy? Tak, a wię-
cej na ten temat posłuchacie w świetnym odcinku „Freakonomics Radio”.

Możemy mówić i pisać wiele o podcastowym boomie, ale nie byłoby go, 
gdyby nie pasja setek osób, które poświęcają długie godziny na poszuki-
wanie brzmienia idealnego. Albo raczej – odpowiedniego. Do tego, aby 
wyrazić tę konkretną myśl. Wzbudzić konkretną emocję czy w końcu 
– zapaść w pamięć na długie lata.

Więcej o postprodukcji dźwięku posłuchacie i zobaczycie w serialu „Watch 
the Sound With Mark Ronson” od Apple TV+. Polecam również obejrzenie 
krótkiego klipu poświęconego studiu Skywalker Sound, które znamy m.in. 
z trylogii „Gwiezdne wojny”. Któż nie zna dźwięku R2-D2? Obie produkcje 
otwierają niesamowicie oczy i uszy na świat audio.

„Możemy zamknąć oczy, ale nie uszy”.
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A czego?
Lata temu wyrobiłem sobie pewien nawyk i jestem mu wierny do dziś. To 
nic innego jak praktykowanie regularnego przeglądu mojego podcasto-
wego playera. Po co?

Po pierwsze po to, aby mieć intencjonalną kontrolę nad tym, czym kar-
mimy naszą głowę. Lubię mawiać, że podcasting to najbardziej intymne 
medium, ponieważ w końcu mówimy do czyjejś głowy, prawda? Jako słu-
chacze powinniśmy zwracać uwagę na to, kto do niej mówi.

Po drugie, ponieważ wówczas mamy okazję przypomnieć sobie o audy-
cjach, których nie słuchaliśmy od jakiegoś czasu. Zawsze jest tego jakiś 
powód. Albo host przestał nadawać, albo treść stała się dla nas mniej 
ciekawa. A może po prostu zabrakło czasu albo to właśnie długość audy-
cji uległa zmianie na gorsze dla nas?

Po trzecie, gdyż wówczas mamy okazję zrobić miejsce na nowe treści 
i pozbyć się wrażenia przeładowania listy niedotwarzanych odcinków.

Jak zrobić taki przegląd?
1. W dowolnej aplikacji do zarządzania zadaniami lub w kalenda-

rzu wpisz sobie wydarzenie rekurencyjne (powtarzające się np. 
co trzy miesiące) o nazwie „Przegląd podcastów”.

2. W notatce do tego wydarzenia zapisz trzy punkty, które 
pomogą ci go wykonać. To proste pytania do samego siebie:

3. Czy wszystkie obserwowane podcasty są dla mnie ciekawe 
i wiem, o czym były trzy ostatnie odcinki?

4. Co sprawia, że nie słucham już wybranych produkcji?
5. Które audycje przestaję obserwować?
6. Na koniec po prostu zgub się na chwilę w rankingach Spotify 

lub Apple Podcasts. Wybierz dla siebie coś nowego – daj temu 
szansę. W ten sposób podcasting zawsze będzie dla Ciebie 
swego rodzaju uniwersytetem audio.

Udanego, świadomego odbioru podcastów! Bo czemu nie?
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W moim podcastowym TOP 5 zdecydowanie na stałe zagościła audycja 
„Think Fast Talk Smart” od Stanford Graduate School of Business. Podczas 
jednego ze styczniowych biegów natrafiłem w odcinku na ciekawe 
rozwinięcie akronimu GAP, który do tej pory kojarzyłem z londyńskim 
metro, a nie komunikacją interpersonalną.

Mind the GAPKRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Mind the GAP |  Krzysztof Kołacz
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G
GAP
Prowadzący – Join Matt Abrahams, wykładowca na wydziale Strategii 
Komunikacji Stanford GSB – poruszając po raz kolejny temat skutecznej 
komunikacji z innymi, dotknął szalenie ważnej kwestii: uwagi.

Tytułowy GAP adresuje trzy fundamenty, pozwalające odnajdować się 
i skutecznie komunikować z innymi w zmieniającej się dookoła nas rze-
czywistości. Szalenie przebodźcowanej rzeczywistości. Musimy mieć 
na uwadze, że osoba, z którą aktualnie rozmawiamy (lub próbujemy 
to robić), bez względu na to, czy robimy to w kawiarni, podczas zebra-
nia w sali konferencyjnej czy zdalnego spotkania na FaceTime – także 
doświadcza tego ogromu płynących informacji, co my. Bodźców, 
które walczą o każdą sekundę naszej uwagi. Jak przebić się z naszym 
komunikatem?

GAP (gratitude, acceptance, patient), czyli: wdzięczność, akceptacja 
i cierpliwość. Te trzy fundamenty to niesamowicie trudna, ale i spraw-
dzona ścieżka do bycia wysłuchanym i zrozumianym. Słuchając tego 
zaledwie dwudziestoczterominutowego odcinka, przypomniałem sobie, 
że każda okazja do komunikacji jest darem. Każda osoba, którą jest nam 
dane spotkać, jest darem. Każda szuka też akceptacji i włącznie z nami, 
każdej brakuje czasami cierpliwości. Do nas. Dokładnie tak samo, jak 
nam do innych.

Pytanie: Co z tym zrobimy? W komunikacji opcje są dwie: zaczniemy słu-
chać albo pozostaniemy ze świadomością, że dociera do nas jakiś dźwięk.

Słyszysz czy słuchasz?
Nie ma znaczenia, czy to dźwięk HomePod, czy człowieka. Jeśli pozo-
staniemy na poziomie rejestrowania faktu, że do naszych uszu dociera 
dźwięk, nie będziemy słuchać. Będziemy słyszeć, a jednocześnie nasze 
myśli mogą być gdzieś tam, na plaży podczas zeszłorocznych wakacji. 
Każdemu się zdarza?

Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jedynie słyszą. Że nie 

potrafią słuchać.
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No jasne! I zdarzać się będzie, ale wiem po sobie, że nic nie denerwuje 
mnie tak jak znajomy, który najpierw zaprasza na spotkanie, aby w jego 
trakcie scrollować iPhone’a. Ktoś powie: zmień znajomego! Polecam 
coś innego. Spróbujcie komuś wprost powiedzieć, że czujecie się nie-
zręcznie i nie rozumiecie, dlaczego to robi, skoro w końcu macie okazję 
się widzieć.

To nic odkrywczego, a dokładniej – sama prawda – która może jednak 
zmienić naprawdę wiele. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jedy-
nie słyszą. Że nie potrafią słuchać. Kto inny, jeśli nie my, możemy sobie 
pomóc nawzajem to uświadamiać? No, może jakaś audycja, ale co, jeśli 
ją też jedynie usłyszymy…?
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Świat zachwycił się możliwościami najnowszego narzędzia 
udostępnionego publicznie przez OpenAI. Mowa oczywiście o ChatGPT. 

ChatGPT 
– AI, która kłamie

ChatGPT – AI, która kłamie |  Dariusz Hałas

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech
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W
W całej sieci niczym grzyby po deszczu powstają opisy tej sztucznej 
inteligencji, padają wielkie słowa: „przełom”, „niezwykły sukces”, „impo-
nujące”. Masowo mnożą się też wszelkiej maści poradniki pokazujące 
potencjał opublikowanego przez OpenAI narzędzia, niemal wszystkie 
w entuzjastycznym tonie przepojonym zachwytem, media masowo 
informują o tym, że „Google uruchamia czerwony alarm” (cokolwiek to 
znaczy). Krótko mówiąc: dzieje się. 

Tymczasem ChatGPT to narzędzie demonstrujące, w jaki sposób 
maszyna może komunikować się z użytkownikiem w zrozumiały dla 
niego sposób w jego własnym języku (tak, ChatGPT umie po polsku). 
Tylko tyle i aż tyle. Nie jest ani wyrocznią, ani kompetentną bazą wie-
dzy, jak niektórzy próbują przedstawiać to narzędzie. Świadczy o tym 
kilka istotnych faktów, o których informuje samo OpenAI, czyli podmiot 
odpowiedzialny za opracowanie tego „inteligentnego” chatbota.

Zacznijmy od samego zakresu wiedzy i danych treningowych. GPT to 
autoregresyjny model języka, który wykorzystuje maszynowo wyuczoną 

(wcześniej) wielowarstwową sieć neuronową, by 
generować tekst podobny do tego, jaki napisałby/
powiedział, człowiek. Do takich wniosków prowa-
dzi już samo rozwinięcie skrótu GPT oznaczające 
Generative Pre-trained Transformer, czyli genera-
tywny, wstępnie wytrenowany transformator. Czym 
jest transformator w kontekście algorytmów AI? To 
maszynowo wyuczony algorytm, który na podsta-
wie odpowiednich danych wejściowych jest w sta-
nie „wytworzyć” coś zupełnie nowego. Przykładów 
takich algorytmów mamy wiele: otaczają nas, 
choć najczęściej nie zdajemy sobie z tego w ogóle 
sprawy. I nie chodzi mi o inny medialny przykład, 
jak algorytmy DALL-E 2 czy Midjourney, które na 
podstawie tekstowego opisu są w stanie wygene-
rować obraz, lecz o bardziej przyziemne rzeczy, 
jak np. upscaling w telewizorach 8K. Technika ta 
dziś również korzysta z sieci neuronowych. Mówiąc 
wprost, AI generuje nieistniejącą informację 

Tymczasem ChatGPT to 
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o brakujących pikselach na podstawie analizy sygnału źródłowego o niż-
szej rozdzielczości, ale choć obserwujemy wyniki (nieistniejący w źró-
dle obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości), to tego nie doceniamy, bo 
maszyna nie gada do nas „po ludzku”. A ChatGPT właśnie to robi. 

Jednak z faktu, że ktoś umie mówić, nie należy wyprowadzać wniosku, 
że wie, o czym mówi. Tak właśnie jest z ChatGPT. OpenAI informuje, że 
upubliczniony algorytm ma zamkniętą wiedzę treningową obejmującą 
treści do 2021 roku (z wielu różnych źródeł). Bogactwo językowe źró-
dłowych danych oraz głębokość sieci neuronowej (GPT 3.5, bo na takiej 
wersji modelu bazuje ChatGPT, jest siecią o 175 miliardach parametrów) 
pozwala generować wypowiedzi prezentujące się całkiem składnie, 
jeszcze lepiej jest w przypadku kodu, który – z samej definicji – jest 
bardziej sformalizowany od ludzkiego języka. Tak duża liczba parame-
trów i bogactwo danych treningowych pozwoliły na stworzenie bota, 
który wygląda, jakby wiedział, o czym mówi, choć tak nie jest. To iluzja. 
Wypowiedzi są składne, nie powtarzają się, zapytany o to samo ChatGPT 
potrafi wytworzyć różne odpowiedzi (niekoniecznie zgodne z prawdą, 
za to różniące się składnią, nacechowaniem emocjonalnym itp.). Dokład-
nie tak jak ludzie. My też w rozmowach między sobą mówimy różnie, 
zależnie od kontekstu, nastroju i wielu innych czynników. W tym sensie 
ChatGPT brzmi wręcz „ludzko”.

Wspomniałem wcześniej, że cechą transformerów, czyli komputerowych 
modeli AI przetwarzających dane, jest wytworzenie nowych danych na 
podstawie wcześniej wtłoczonych informacji treningowych. W przypadku 
ChatGPT tym czymś „nowym” – nową informacją, wygenerowaną przez 

Jednak z faktu, że ktoś umie mówić, nie należy wyprowadzać 

wniosku, że wie, o czym mówi. Tak właśnie jest z ChatGPT. OpenAI 

informuje, że upubliczniony algorytm ma zamkniętą wiedzę tre-

ningową obejmującą treści do 2021 roku (z wielu różnych źródeł). 
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algorytm na podstawie danych treningowych – jest po prostu w miarę 
składna wypowiedź, a także np. fragment kodu programu w praktycznie 
dowolnym języku programowania. Ale, uwaga, ani ta wypowiedź, ani ów 
kod nie muszą być poprawne, zarówno językowo, jak i znaczeniowo. Mówiąc 
wprost, ChatGPT może wprowadzać w błąd, nie robi tego jednak celowo. AI 
kłamie, a dokładniej: zmyśla, ale nie wie o tym, bo algorytm nie ma świa-
domości, bazuje tylko na wytrenowanym modelu. Głównym celem tworu 
OpenAI nie był factchecking i generowanie prawdziwych odpowiedzi, lecz 
generowanie takich fraz, które w odczuciu użytkownika będą dawać wraże-
nie rozmowy z człowiekiem. Sądząc po tym, jak wielu użytkowników entu-
zjastycznie antropomorfizuje ChatGPT, to się chyba OpenAI udało.

Tymczasem Chat GPT zmyśla i jest podatny na manipulację – na szczę-
ście tylko w obrębie pojedynczej sesji użytkownika, w przeciwnym razie 
algorytm ten skończyłby zapewne karierę jak niechlubna AI Microsoftu, 
również chatbot o nazwie Tay, w którym nie zablokowano mechanizmu 
uczenia na bieżąco, w efekcie Tay już po 24 godzinach był wytreno-
wanym rasistą pełnym najgorszych twierdzeń i opinii. Na internautów 
zawsze można liczyć…

Po co nam taka AI? Dopracowany model językowy, który maszynie 
pozwalałby się komunikować z człowiekiem w możliwie naturalny spo-
sób, najbardziej przypominający rozmowę z drugim człowiekiem, jest 
rozwiązaniem pożądanym w kontekście obniżenia bariery wejścia do 
bardzo wielu różnych technologii. Na razie ChatGPT jest eksperymen-
tem, prowadzonym przez OpenAI. Co więcej, to nie jest eksperyment 
dotyczący samego ChatGPT, to eksperyment na ludziach.

Tymczasem Chat GPT zmyśla i jest podatny na manipulację 

– na szczęście tylko w obrębie pojedynczej sesji użytkownika, 
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W mediach gruchnęła wiadomość: norweski armator Havila Kystruten 
nie będzie przewoził samochodów elektrycznych! Wodorowych zresztą 
też! Media społecznościowe oszalały, pobudzone trolle wszystkich 
proweniencji poczuły zew i się zaczęło. A czy ktokolwiek spróbował 
zrozumieć, o co naprawdę chodzi? Dotrzeć do źródła?

Norweski armator nie będzie 
przewozić aut elektrycznych! 
No i się zaczeło…

Norweski armator nie będzie przewozić aut elektrycznych! No i się zaczeło… |  Dariusz Hałas

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech
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Z
Zaczęło się od newsa opublikowanego w wielu polskich serwisach (i nie 
tylko polskich). Narracja prosta: norweski armator zakazuje wjazdu aut 
elektrycznych na swoje jednostki. Materiał w wielu przypadkach opa-
trzono zdjęciem niesławnego samochodowca Felicity Ace (tak zrobiła np. 
Interia), który w spektakularny sposób palił się na Atlantyku rok temu 
i ostatecznie poszedł na dno, a wraz z nim kilka tysięcy samochodów, 
w tym wiele modeli elektrycznych.

Oczywiście ów Felicity Ace ze wspomnianym norweskim armatorem nie 
ma nic wspólnego. Ale przekaz budowany w umyśle czytelnika materiału 
jest jednoznaczny: płonące elektryki zatopiły wielki samochodowiec, zato-
pią zatem każdy statek, na który trafią! W pierwszej chwili pomyślałem: co 
za absurd! Czy komukolwiek trzeba to tłumaczyć? Niedopowiedzeń było 
jednak więcej, więc uznałem, że warto.

Zacznijmy od Felicity Ace, który rzekomo spalił się z powodu elektryków. 
W rzeczywistości to fałszywa narracja. Nie ustalono rzeczywistej przyczyny 
pożaru, równie dobrze mógł to być sabotaż, niedopałek w pomieszczeniu 
maszynowni czy dowolna inna przyczyna w ogóle niezwiązana z ładun-
kiem! Zapalić mógł się też samochód spalinowy (było ich również bardzo 
dużo na pokładzie Felicity Ace – nie ma elektrycznych Lamborghini czy 
Bentleyów, a takie auta również znajdowały się w ładowniach tego statku), 
ale przecież to nie pasuje do pseudomedialnej narracji.

Jedyne, co wiemy na pewno, to fakt, że w końcu zajęły się również samo-
chody elektryczne, a te trudno ugasić, choć nie jest to niemożliwe. Reaktor 
nr 4 w Czarnobylu też trudno było ugasić, a mimo tego do dziś funkcjonuje 
wiele elektrowni jądrowych, kolejne powstają, będą takie też w Polsce. 
To nie technologia zawiodła, tylko ludzka niekompetencja, niedbalstwo, 
ignorancja i rozbuchane ambicje. Tak było w Czarnobylu. Jak było na Feli-
city Ace? Tego dziś nie wie nikt. Ale kto by się tym przejmował, wszak nie 
o prawdę chodzi, lecz o zasięgi i kliki, a hipoteza „płonących elektryków” 
porusza tłumy.

Wróćmy jednak do mało komu znanego wcześniej norweskiego armatora, 
który właśnie zdobywa światowy rozgłos jedną decyzją biznesową. A jak 
jest naprawdę z tym norweskim armatorem? Czy faktycznie firma Havila 
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Kystruten blokuje dostęp na pokład elektrykom, bo boi się powtórki 
z Felicity Ace, co sugerują liczne media? Większej bzdury dawno nie sły-
szałem. Inne przyczyny podaje również sam zainteresowany, czyli ów 
norweski armator. Przyjrzyjmy się zatem, co jest faktem, a co opinią, dopo-
wiedzeniem, plotką czy wręcz wymysłem?

Zacznijmy od tego, że gdyby faktycznie chodziło o sugerowane „zapłony” 
samochodów elektrycznych, to same promy pasażerskie norweskiego ope-
ratora w ogóle nie powinny wypłynąć w morze! Dlaczego? Bo wszystkie 

cztery jednostki (dwie z nich już pływają, trzecia ruszy 
w lutym, ostatnia – czwarta – w marcu br.) dysponują 
unikalnym na skalę światową napędem hybrydo-
wym, w którym wykorzystuje się silniki elektryczne, 
czerpiące energię z olbrzymiego, ważącego 86 ton 
zespołu akumulatorów pokładowych o pojemności 
6,1 MWh (tak, megawatogodzin!) oraz silniki zasilane 
płynnym gazem ziemnym (LNG). To dopiero połącze-
nie! Potężne „płonące” akumulatory i do tego gaz. 
Mieszanka wybuchowa, prawda? Jakoś nikt nie broni 
wypływania statkom armatora w morze, a pasażero-
wie chwalą sobie turystyczne wyprawy przez piękne 
norweskie fiordy, których nie zanieczyszczają emisje, 
jakie miałyby miejsce w przypadku promu z klasycz-
nym zasilaniem i silnikami diesla.

Faktem jest, że od 16 stycznia 2023 roku na pokła-
dach pasażerskich promów nie można przewozić 
samochodów elektrycznych, hybrydowych i wodo-
rowych. Ale już mało które medium uzupełniło 
informację o fakt, że również samochody spalinowe 

będą ładowane i rozładowywane jedynie w dwóch wybranych portach 
(Bergen i Kirkenes) spośród kilkudziesięciu portów na przybrzeżnych tra-
sach, którymi pływają norweskie promy.

Skąd taka decyzja firmy? Jest ona wynikiem analizy ryzyka przeprowa-
dzonej przez norweską firmę konsultingową Proactima AS. Firma ta to 
podmiot działający szeroko w kwestii doradztwa w zakresie zarządzania 

Zacznijmy od Felicity Ace, 

który rzekomo spalił się 

z powodu elektryków. W rze-

czywistości to fałszywa 

narracja. Nie ustalono 

rzeczywistej przyczyny 

pożaru, równie dobrze mógł 

to być sabotaż, niedopałek 

w pomieszczeniu maszy-

nowni czy dowolna inna 

przyczyna w ogóle niezwią-

zana z ładunkiem!
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kryzysowego, zrównoważonej energii, nowych technologii itp. Wyja-
śniam, żebyście nie pomyśleli, że to jakiś twór siedzący w kieszeni die-
slowskiego lobbysty.

Otóż okazało się, że ewentualny pożar na pokładzie, w wyniku którego 
mogłyby się zapalić również auta elektryczne czy wodorowe (hybrydowe 
też mają baterie, więc wrzucamy je do jednego worka z elektrykami), byłby 
znacznie trudniejszy do opanowania dla załogi, która co prawda była 
przeszkolona, ale zdolna do poradzenia sobie ewentualnie z niewielkim 
pożarem benzyniaka czy diesla, a nie elektryka. Trochę dziwna to narracja, 
biorąc pod uwagę, że największy akumulator znajduje się już w samym 
okręcie ze względu na jego własny napęd elektryczny. Ale i tu jest sen-
sowne wyjaśnienie.

Wymóg fachowego wsparcia przeciwpożarowego z zewnątrz na morzu jest 
trudny do spełnienia, zatem podjęto decyzję o – uwaga – tymczasowym 
zabronieniu wjazdu na pokład norweskich promów armatora pojazdom 
z bateriami i wodorowym. Celowo podkreśliłem słowo „tymczasowym”, bo 
firma skupia się na znalezieniu alternatywnych rozwiązań, które mogłyby 
usatysfakcjonować klientów, wśród których wielu to Norwegowie, a oni 
lubią samochody elektryczne.

Ponadto akumulator trakcyjny samego promu (ten wspomniany wcześniej 
86-tonowy kolos) jest odpowiednio chroniony. Baterie okrętu umieszczone 
są w izolowanych i ognioodpornych pomieszczeniach ze specjalnymi sys-
temami ochrony przeciwpożarowej. Osoby postronne nie mają do nich 
dostępu, czego nie da się powiedzieć o przewożonych samochodach, do 

Otóż okazało się, że ewentualny pożar na pokładzie, w wyniku 

którego mogłyby się zapalić również auta elektryczne czy wodo-

rowe (hybrydowe też mają baterie, więc wrzucamy je do jednego 

worka z elektrykami), byłby znacznie trudniejszy do opanowa-

nia dla załogi, która co prawda była przeszkolona, ale zdolna 

do poradzenia sobie ewentualnie z niewielkim pożarem benzy-

niaka czy diesla, a nie elektryka. 
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których dostęp mają choćby ich właściciele. Ewentualny pożar (z dowol-
nych przyczyn) samochodu elektrycznego byłby znacznie trudniejszy do 
ugaszenia przez załogę i systemy przeciwpożarowe okrętu niż pożar samo-
chodu spalinowego. To wyłącznie ocena ryzyka i kompetencji załogi, a nie 
sugestia, że elektryki wybuchają!

Wreszcie promy Havila Kystruten to przede wszystkim statki wycieczkowe. 
Wystarczy odwiedzić witrynę armatora i przekonać się, jaką działalność 
promuje. Transport samochodów nigdy nie był celem samym w sobie. 
Zatem medialne nagłaśnianie informacji o decyzji zakazującej elektryków 
oderwane od kontekstu fałszuje rzeczywistość. Również ekstrapolacja 
decyzji norweskiego armatora na inne podmioty zajmujące się trans-
portem morskim jest nieuprawniona. Promy samochodowe przewoziły 
samochody elektryczne i będą je przewozić, decyzje prywatnego armatora 
skupiającego się na działalności stricte turystycznej to zupełnie inna para 
kaloszy. Zresztą, swego czasu z Dominikiem płynąłem promem z samo-
chodami elektrycznymi na pokładzie, które to auta zresztą sami prowa-
dziliśmy. Nikt nas z promu nie wyganiał.
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Ta historia jest zupełnie nieprawdopodobna. Jest rok 2008. Światowy 
system finansowy przeżywa kolejny zawał, tym razem bardzo rozległy. 
We wrześniu upada Lehman Brothers, a rządy w popłochu reanimują 
pozostałych dużych graczy.

Pojawia się 
Satoshi NakamotoGRACJAN PIETRAS

@GracjanPietras

Pojawia się Satoshi Nakamoto  |  Gracjan Pietras
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N
Świeżo wydrukowane miliardy dolarów i euro płyną do systemu, aby 
zapobiec jego nagłej śmierci, a dług publiczny najzamożniejszych 
państw wychodzi poza stosowane do niedawna skale. Chwilę wcześniej, 
18 sierpnia 2008 roku, ktoś uruchamia stronę internetową pod domeną 
bitcoin.org. Mało kto jednak w ogóle dostrzega ten fakt. 

White Paper Day, 31 października 2008 roku
Dwa i pół miesiąca później, 31 października 2008 roku, na szerzej nieznanej 
liście mailingowej jeden z użytkowników, niejaki Satoshi Nakamoto, publi-
kuje wpis o tym, że pracuje nad nowym systemem elektronicznego pienią-
dza. Pieniądz ten miał działać na podstawie sieci zbudowanej na zasadzie 
peer-to-peer oraz – choć trudno w to uwierzyć – zasady, zgodnie z którą nie 
będzie istniał żaden centralny emitent tego pieniądza ani w ogóle żaden 
podmiot, któremu jego posiadacze musieliby ufać. Wykluczona przy tym 
zostanie możliwość dwukrotnego wydania tego samego pieniądza, a użyt-
kownicy będą mogli działać anonimowo. Nowe monety tworzone będą 
przez samych użytkowników, a przyznawane będą tym, którzy udowodnią 
wykonanie pracy wymagającej zaprzęgnięcia mocy obliczeniowej, a polega-
jącej na wykonywaniu kryptograficznej funkcji hashującej (Hashcash style 
proof-of-work). Ta sama praca będzie również chronić sieć przed dwukrot-
nym wydawaniem pieniądza. 

Innymi słowy, Satoshi Nakamoto ogłasza, że odkrył świętego Graala 
technologii pieniężnej, rozwiązał zagadkę, która wydawała się niemoż-
liwa do rozwiązania, a mianowicie stworzył system jednocześnie zde-
centralizowany i bezpieczny, który – jakby tego był mało – pozwala na 
dokonywanie płatności na odległość bez pomocy pośrednika. W ten 
sposób świat dowiaduje się o Bitcoinie. 

Świeżo wydrukowane miliardy dolarów i euro płyną do systemu, aby 

zapobiec jego nagłej śmierci, a dług publiczny najzamożniejszych 

państw wychodzi poza stosowane do niedawna skale. Chwilę wcze-

śniej, 18 sierpnia 2008 roku, ktoś uruchamia stronę internetową pod 

domeną bitcoin.org. Mało kto jednak w ogóle dostrzega ten fakt. 
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Wiadomość zawiera link do adresu, pod którym można znaleźć tzw. 
White Paper, czyli dokument w języku angielskim zatytułowany „Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System” („Bitcoin: Elektroniczny System 
Pieniężny Typu Peer-to-Peer”). Zaczyna się on abstraktu, będącego syn-
tetycznym opisem rozwiązania, oraz wprowadzenia, wskazującego na 
potrzebę wypełnienia luki, jaką jest brak systemu bezpośrednich płat-
ności na odległość. Następnie zawiera dziesięć szczegółowych rozdzia-
łów opisujących poszczególne elementy proponowanego rozwiązania, 
po czym następuje podsumowanie i przypisy do źródeł. Całość napisana 
jest precyzyjnym językiem i ma formę publikacji naukowej.

Początkowy fragment White Paper. Całość dostępna pod adresem (wersja polska). 

Niebawem w wątku pojawiły się kolejne wiadomości (korespondencję 
z tego okresu można znaleźć pod adresem). Do dyskusji włączają się 
użytkownicy listy, zadają pytania, są sceptyczni. Pojawiły się obawy o to, 
że system może zostać zaatakowany i zniszczony. Do dyskusji włączył 
się – dziś legendarny – Hal Finney z technicznymi pytaniami: co się dzieje 
z transakcją, która nie zostanie zapisana na czas na wszystkich węzłach 
(node’ach), w jaki sposób dotrze ostatecznie na blockchain? Co się dzieje 
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z transakcjami zapisanymi w bloku, który oddzieli się od blockchainu, 
ponieważ dłuższa odnoga zostanie stworzona od innego, wcześniejszego 
bloku? W jaki sposób sieć obroni się przed atakiem ze strony osoby, która 
dysponuje większą mocą obliczeniową? W którym momencie transakcja 
może być już uznana za ostateczną? Satoshi cierpliwie odpowiada, a jego 
odpowiedzi są zwięzłe i zdecydowane. Można odnieść wrażenie, że dyspo-
nuje przemyślanym rozwiązaniem, nie improwizuje. Twierdzi, że pracuje 
nad kodem i niebawem go opublikuje. 

Genesis Day, 3 stycznia 2009 roku
Do narodzin Bitcoina dochodzi nieco ponad dwa miesiące po jego poczę-
ciu. 3 stycznia 2009 roku, Satoshi wykopuje pierwszy blok, zwany blokiem 
Genesis. Znajduje się w nim tylko jedna transakcja: 50 nowych bitcoinów, 
wygenerowanych automatycznie przez system jako nagroda dla górnika, 
zostaje przekazanych na adres Satoshiego. To symboliczny początek sys-
temu, uruchomiony zostaje mechanizm, który w ciągu kilku lat zamieni się 
w najpotężniejszą sieć komputerową na świecie. 

Fragment bloku Genesis. Cały blok można zbadać w eksploratorze Mempool lub 

w dowolnym innym eksploratorze blockchainu Bitcoina.
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W bloku Genesis Satoshi przekazał również światu wiadomość. W czę-
ści bloku nazwanej „Coinbase” (nie należy mylić z istniejącą dziś giełdą 
kryptowalutową o tej samej nazwie), można znaleźć dodatkowy tekst 
brzmiący: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on the brink of second 
bailout for bank”, czyli „The Times 3 stycznia 2009 Kanclerz o krok od 
drugiego wykupu banków”.

Ten sam tekst można znaleźć na pierw-
szej stronie papierowego wydania bry-
tyjskiego dziennika „The Times” z tego 
samego dnia. 

Pierwsza strona dziennika 
The Times z 3 stycznia 
2009 roku.
Dlaczego Satoshi umieścił w bloku Genesis 
odniesienie do artykułu prasowego? Oczy-
wiście nie wiemy, choć można próbować 
się domyślać. Po pierwsze, był to swego 
rodzaju stempel czasu. Artykuł ukazał się 
w dniu wykopania bloku Genesis. Tym 
samym pierwsze ogniwo nowo powstają-
cego łańcucha bloków zostało powiązane 
czasowo z rzeczywistością istniejącą poza 
nim, a my dysponujemy dowodem na to, 
że źródło, od którego pochodzą wszystkie 
kolejne bloki łańcucha, zaczęło bić tego 
właśnie dnia, a nie wcześniej. 

Po drugie, trudno sądzić, że wybór tego właśnie artykułu był przypadkowy. 
Tekst „The Times” dotyczył złej sytuacji finansowej brytyjskich banków. 
Zostały one już wcześniej dofinansowane przez rząd po tym, jak na skutek 
kryzysu finansowego w 2008 roku istotna część ich aktywów okazała się 
„toksyczna”, czyli, mówiąc prościej, bezwartościowa. Toksycznymi akty-
wami, o których mowa, były modne podówczas instrumenty pochodne 
tworzone na podstawie sekurytyzowanych kredytów hipotecznych. Instru-
menty te były chętnie nabywane przez banki po cenach określanych za 
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pomocą wystandaryzowanych modeli wycen. 
Jednak w toku światowego kryzysu finan-
sowego w 2008 roku modele te okazały się 
zawodne, a instrumenty stały się w krótkim 
czasie bezwartościowe. Rządy, w tym bry-
tyjski, aktywnie ratowały banki, wykupując 
te aktywa za pieniądze podatników po to, 
aby zapobiec upadkowi systemu finanso-
wego. Jednak mimo tego wykupu, w styczniu 
2009 roku banki nadal walczyły o zachowa-
nie płynności, przez co niechętnie pożyczały 
pieniądze przedsiębiorcom, a to z kolei 
groziło dalszym spowolnieniem gospodar-
czym i pogłębieniem recesji. Według autora 
artykułu brytyjski minister finansów rozwa-
żał drugi „wykup” banków w celu ożywienia 
rynku kredytów i pobudzenia w ten sposób 
kurczącej się gospodarki. Zwróćmy więc 
uwagę, że rozważanie „wykupu banków” 
to – innymi słowy – rozważanie dodruku 
pustego pieniądza w celu dofinansowania 
banków. Dodawanie pustego pieniądza do 
gospodarki nie oznacza oczywiście powsta-
nia jakiejś nowej wartości ekonomicznej na 
rynku. Od strony skutków ekonomicznych 
można ten proceder przyrównać do fałszo-
wania pieniędzy, choć w tym przypadku jest 
to fałszerstwo legalne. Podobnie jak fałszerz, 
rząd wykorzystuje nowo dodrukowane pie-
niądze do uzyskania wartości ekonomicznej 
praktycznie za nic. Płacą za to wszyscy pozo-
stali uczestnicy rynku, którzy od tej chwili 
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żyją w świecie, w którym ich pieniądz stanowi mniejszą część całkowitej 
podaży pieniądza. Zwiększenie liczby jednostek pieniądza, przy zachowa-
niu tej samej ilości towarów i usług na rynku, oznacza po prostu zmniejsze-
nie siły nabywczej każdej pojedynczej jednostki (tzn. każdego funta, dolara 
czy złotego), czyli, innymi słowy, inflację. 

Jaki to ma związek z Bitcoinem? No cóż, Bitcoin jest systemem całkowi-
cie niezależnym od rządów i polityków, a zatem systemem, w którym 
dodruk pieniędzy w celu dofinansowania banków nie jest możliwy. Roz-
dział pieniądza od państwa jest cechą konstrukcyjną Bitcoina. Fakt, że 
w bloku Genesis Satoshi uwiecznił tę właśnie frazę, trudno odczytywać 
inaczej, jak demonstrację sprzeciwu. Satoshi zdawał się wskazywać to, co 
jego zdaniem było chorobą wolnego świata, a jednocześnie wskazywał 
lekarstwo, czyli pieniądz, którego nie można popsuć. 

Bitcoin v0.1 released
Pięć dni później, 8 stycznia 2009 roku, Satoshi publikuje pierwszą wer-
sję swojego oprogramowania. W wiadomości umieszcza link do pliku 
instalacyjnego oraz kodu źródłowego oprogramowania. Dodaje prostą 
instrukcję: wypakuj archiwum i uruchom plik bitcoin.exe, a oprogramo-
wanie samo połączy się z innymi uczestnikami sieci. Na tym etapie opro-
gramowanie można instalować wyłącznie w systemie Windows. Satoshi 
zastrzega, że jest to wersja eksperymentalna i mogą pojawiać się błędy. 
Jednocześnie jednak wskazuje fundamentalne zasady polityki monetar-
nej: podaż nowych bitcoinów będzie spadać o połowę co cztery lata, zaś 
liczba wszystkich kiedykolwiek wytworzonych bitcoinów wynosić będzie 
21 milionów (całą wiadomość można przeczytać pod adresem.

No cóż, Bitcoin jest systemem całkowicie niezależnym od rzą-

dów i polityków, a zatem systemem, w którym dodruk pienię-

dzy w celu dofinansowania banków nie jest możliwy. Rozdział 

pieniądza od państwa jest cechą konstrukcyjną Bitcoina.
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Ponieważ wiadomość Satoshiego i udostępnione pliki były publicznie 
dostępne, od tej chwili każdy mógł uruchomić własny węzeł (node) 
w sieci. Każdy mógł również dokonać samodzielnej inspekcji kodu 
źródłowego. W tym momencie zatem idea opisana w White Paper, 
a następnie wyrażona w formie konkretnych instrukcji kodu kompu-
terowego została oddana pod publiczny osąd. I to w sposób całkowi-
cie transparentny. Każdy mógł od tej chwili uczestniczyć w tworzeniu 
nowych bitcoinów oraz wysyłać je do innych uczestników sieci. 

Oczywiście w praktyce wieść o Bitcoinie zataczała jeszcze niewielkie kręgi, 
zaś posługiwanie się systemem na tym wczesnym etapie, nie mówiąc już 
o samodzielnej inspekcji kodu źródłowego, wymagało ponadprzeciętnej 
znajomości komputera. Sama idea zresztą interesowała wówczas przede 
wszystkim entuzjastów kryptografii, technologii i prywatności (część 
z nich nazywała samych siebie cypherpunkami). Mimo to trzeba wyraźnie 
podkreślić, że Bitcoin był od samego początku systemem otwartym dla 
każdego, kto tylko chciał w nim uczestniczyć. To jedna z ważnych cech, 
które odróżniają go od klonów, które zaczęły powstawać kilka lat później. 

Ciągle jesteśmy jednak na początku roku 2009. Niebawem w sieci pojawi 
się kolejny węzeł, a po nim następne. Satoshi dokona również pierwszej 
transakcji z inną osobą. O tym opowiem jednak w innym felietonie. 
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Tegoroczny festiwal filmowy Sundance jak zwykle zachwycił 
programem znakomitych produkcji amerykańskiego kina. Nie zabrakło 
na nim typowych festiwalowych filmów niezależnych, jak i produkcji 
z większymi budżetami i rozpoznawalnymi nazwiskami. Do tej drugiej 
grupy zalicza się „The Pod Generation”.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

The Pod Generation |  Jan Urbanowicz

The Pod Generation
Ocena iMagazine

Film
FILM 258

https://twitter.com/yasiek_


Myślę, że ten tytuł może przypaść do gustu czytelnikom iMagazine 
z kilku powodów. Po pierwsze, dużą rolę odgrywa w nim technologia 
i fakt, że świat, jaki widzimy na ekranie, wcale nie jest tak bardzo odle-
gły od naszego. Dodatkowo wiele z tego, co obserwujemy, wydaje się 
prawdopodobne, a przynajmniej realne. Po drugie, widzimy tu sprzęty, 
które dobrze znamy – te z logotypem nadgryzionego jabłka.

W świecie „The Pod Generation” poruszamy temat, który w obec-
nych czasach jest również dość głośny – rodzicielstwo. Właściwie to 
jego pierwszy rozdział, czyli etap, kiedy dziecko znajduje się jesz-
cze w łonie matki i dopiero przygotowuje się do przyjścia na świat. 
W filmie jednak możliwe jest, aby płód rozwijał się pozaustrojowo, 
w tytułowej kapsule. Dzięki temu matki mogą skupić się na dalszym 
rozwijaniu swojej kariery, zamiast przeżywać ciężki okres, zwłaszcza 
drugiej połowy ciąży oraz połogu. Dodatkowo dzięki takiemu rozwią-
zaniu to również ojcowie mogą zajmować się jeszcze nienarodzonym 
dzieckiem. Wizja ciekawa, choć momentami dziwnie niepokojąca. 
Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, nie wszystkich stać na takie 
rozwiązanie. Lista oczekujących jest długa, znajdują się na niej głów-
nie ludzie zamożni, a reszta wciąż „skazana jest” na naturalny prze-
bieg ciąży.

Głównymi bohaterami filmu są Rachel (Emilia Clarke) i Alvy (Chiwetel 
Ejiofor). Ona jest pracowniczką wielkiej technologicznej korporacji, on 
botanikiem, który z tęsknotą patrzy na dawny świat i kontakt ludz-
kości z naturą. Początkowo niechętny, Alvy zgadza się, by ich wspólne 
dziecko przyszło na świat w inny niż znany od setek tysięcy lat sposób.

W filmie jednak możliwe jest, aby płód rozwijał się pozaustro-

jowo, w tytułowej kapsule. Dzięki temu matki mogą skupić 

się na dalszym rozwijaniu swojej kariery, zamiast przeżywać 

ciężki okres, zwłaszcza drugiej połowy ciąży oraz połogu.
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Koncept, jaki obserwujemy w „The Pod Generation”, jest niezwykle inte-
resujący, a także w bardzo zadbany sposób pokazany. Pomimo tego, 
że od pierwszych minut wchodzimy w świat, który jest dość mocno 
prawdopodobny, to gdzieś w połowie naszej filmowej podróży nieco 
się gubimy. Ścieżki, jakimi zaczynają podążać bohaterowie, są znajome, 
ich wybory i etapy relacji nie zaskakują. Przez to całość wydaje się dość 
płaska i ostatecznie niewnosząca wiele do życia widza. Bo choć zasta-
nawiamy się, czy faktycznie kiedyś narodziny dzieci mogą wyglądać tak 
jak te pokazane w filmie, to niestety nie zadajemy sobie już dodatko-
wych pytań, które tak dobrze mogłyby w filmie wybrzmieć. Czy to wciąż 
będzie człowieczeństwo? Czy sprowadzanie dzieci na świat w przedsta-
wiony sposób jest moralne? Na koniec, czy inne aspekty pokazane na 
ekranie na nas czekają?

Bez wątpienia „The Pod Generation” to satyra na rozwój technologiczny 
i kierunek, w którym idzie ludzkość. Zmiany klimatyczne, sztuczna inte-
ligencja czy relacje społeczne – to zdecydowanie rzeczy, nad którymi 
powinniśmy się pochylać, niestety film nie robi tego w wystarczająco 
angażujący sposób. Jednocześnie nie brakuje w nim momentów, które są 
nie tyle zabawne, ile nieco przerażające, bo bardzo możliwe do realizacji 
w przyszłości zapewne nieco bliższej niż dalszej.

Choć potencjał całej opowieści został nieco zmarnowany, to i tak 
warto spojrzeć na ten świat. Sama jego koncepcja może wielu osobom 
się spodobać, a nawet zainteresować. Ciekaw jestem, jak wiele rzeczy 
przedstawionych w filmie, zobaczę jeszcze za swojego życia. Życzę sobie 
– i Wam, drodzy Czytelnicy – żeby było ich jak najmniej.

Ścieżki, jakimi zaczynają podążać bohaterowie, są znajome, 

ich wybory i etapy relacji nie zaskakują. Przez to całość wydaje 

się dość płaska i ostatecznie niewnosząca wiele do życia widza.
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Gdybym miał napisać, jakie filmy lubię najbardziej, to napisałbym, 
że takie, które biorą mnie z zaskoczenia. Po których nie spodziewam 
się wiele, a dostarczają mi bardzo dużo emocji i zapadają na długo 
w pamięci. Tak właśnie było z obejrzanym na tegorocznym festiwalu 
Sundance filmie „Fair Play”, który niedługo po pierwszych pokazach 
został zakupiony przez platformę Netflix.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Fair Play  |  Jan Urbanowicz

Fair Play
Ocena iMagazine
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Kiedy zaczynamy oglądać „Fair Play”, widzimy, że to raczej film kame-
ralny niż wysokobudżetowe kino. Szybko jednak można zauważyć, że 
szykuje nam się dość emocjonujący seans o dumie, ambicji i sukcesie 
oraz tym, że są one dostępne dla wszystkich płci. 

Kiedy poznajemy parę głównych bohaterów, w ciągu kilku pierwszych 
minut seansu dochodzi do ich spontanicznych zaręczyn. Kochają 
się, chcą być razem, są szczęśliwi i widać, że również dość dobrze 
sytuowani. Chwilę później okazuje się, że wspólnie pracują w firmie 
finansowej, gdzie nie tylko na stole leżą duże pieniądze, ale również 
restrykcyjna polityka zabraniająca wchodzić w romantyczne relacje 
ze współpracownikami. Dlatego też Emily i Luke ukrywają swój zwią-
zek i nie afiszują się nim w towarzystwie ludzi z pracy. Kiedy jeden 
z menadżerów zostaje zwolniony, pojawia się plotka, że jego stanowi-
sko zajmie Luke. Jak się jednak okazuje, awans otrzymuje Emily. Tak 
właśnie rozpoczyna się początek drogi, którą żaden związek nie powi-
nien podążać.

Choć znany nam świat idzie naprzód, społeczeństwa się rozwijają, to 
wciąż dla wielu mężczyzn niełatwa jest sytuacja, w której to ich part-
nerka zaczyna lepiej zarabiać, a co gorsza, są oni jej podwładnymi 
w pracy. Tego właśnie zaczyna doświadczać Luke, choć początkowo 
stara się swojej narzeczonej kibicować, to bardzo szybko nachodzą 
go myśli, że być może swój awans osiągnęła poprzez łóżko. Cała ta 
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sytuacja staje się jego obsesją, która z każdą minutą seansu przybiera na 
sile i – mówiąc kolokwialnie – nie bierze jeńców.

Łatwo jest przyznać, że „Fair Play” to nie tylko świetnie napisany scena-
riusz, ale przede wszystkim rewelacyjnie wykreowane i zagrane postacie. 
Na ekranie widzimy bohaterów z krwi i kości. Widzimy kobietę, która 
osiąga sukces i wchodzi do świata męskiej gry, niejednokrotnie pokazu-
jąc, że nie znalazła się w niej przypadkowo. Widzimy mężczyznę, który 
zostaje pokonany przez własne ambicje i pragnienie sukcesu, przez co 
traci w życiu wszystko, co tak naprawdę powinno się dla niego liczyć.

W 1987 roku Oliver Stone nakręcił film „Wall Street”. W 2010 powstał jego 
sequel, który w zasadzie powstać nie powinien. Jednak mogę śmiało 
napisać, że „Fair Play” to duchowa kontynuacja, jak i również spadko-
bierca kultowego obrazu Stone’a, który jest niesamowitą opowieścią 
o sile kobiet w świecie wciąż dominowanym przez mężczyzn. „Fair Play” 
to emocje, to thriller, który trzyma w napięciu i od którego nie możemy 
oderwać wzroku. Przede wszystkim jednak nie możemy przestać patrzeć 
na jego bohaterów. Doskonały film, który robi jeszcze większe wrażenie 
z uwagi na to, że jest on reżyserskim debiutem. Warto zapisać na liście 
do obejrzenia.
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Premiery streamingowe 
luty 2023JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe luty 2023  |  Jan Urbanowicz

Drogi Edwardzie 
Dwunastoletni chłopiec jest jedynym ocalałym 
z katastrofy lotniczej. W miarę jak on i inni 
dotknięci tragedią próbują nadać sens temu, co 
się stało, tworzą się nieoczekiwane przyjaźnie, 
romanse i społeczności.

Premiera: 03.02   

Oszustwo
Nikt nie jest tym, kim się wydaje 
w tym nowojorskim thrillerze neo-noir 
o bezwzględnych manipulacjach i grach 
o wysoką stawkę.

Premiera: 17.02      
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Za lepsze jutro 
W retrofuturystycznym świecie charyzmatyczny 
sprzedawca Jack Billings przewodzi zespołowi 
kolegów sprzedawców zdeterminowanych, by 
ożywić życie swoich klientów poprzez sprzedaż 
nieruchomości na Księżycu.

Premiera: 17.02      

Czarna Pantera.     
Wakanda w moim sercu
Mieszkańcy Wakandy walczą o ochronę swojego 
narodu przed interweniującymi światowymi 
mocami w następstwie śmierci króla T'Challi. 
Gdy Wakandyjczycy starają się objąć swój 
kolejny rozdział, bohaterowie muszą połączyć 
siły z pomocą swoich sprzymierzeńców i wykuć 
nową ścieżkę dla królestwa Wakandy.

Premiera: 01.02              
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MACIEJ SZAMOWSKI
@czesc_macio

Życie nie cierpi pustki, życie nie znosi nudy. Niby taki banał, a jednak chyba 
wszyscy przyznamy, że tak jest. Gdy myślimy, że nic się już nie wydarzy, że 
nasze życie się ustatkowało i teraz trzeba pielęgnować to, co mamy, nagle 
nadchodzi coś, jakiś płomień, chwila, która zmienia wszystko i zaczynamy 
walczyć i gonić to iluzoryczne, spokojne życie dalej.

W pętli muzycznych myśli  |  Maciej Szamowski

W pętli 
muzycznych myśli

Muzyka
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Mnie w takich chwilach zawsze towarzyszy pętla. Pętla myśli (tych nie zawsze 
pozytywnych) oraz pętla rytmów i dźwięków. Dziś znalazłem się w takiej 
pętli, wiem, że powielam schemat – w końcu to znowu pętla, ale tym razem 
wydaje się nieco inna. Jest to zupełnie nowe miejsce, zupełnie nieznany, 
dziki ląd. Czy będzie mi tu dobrze? Nie mam pojęcia, wydaje mi się jednak, 
że zupełnie nie mam wpływu na to, jak będzie, co nas czeka i gdzie znaj-
dziemy się finalnie? 

Ta pętla to tak naprawdę życie, a nie schemat, który powielamy i powta-
rzamy. Czasem w końcu każdy z nas myśli, że jesteśmy wyjątkowi, jedyni 
i to tylko nas spotykają te albo inne nieszczęścia. Tak jednak nie jest. Pętle 
tworzymy sami, co gorsza – kochamy na niej wiązać supły, tak, by coraz cię-
żej było nam się w niej poruszać. Och, co to za radość trochę sobie utrudnić, 
trochę sobie skomplikować, pokazać światu, jak bardzo jesteśmy ważni.

To samo można przełożyć na dźwięki, na teksty, na aranż. Możemy przekom-
binować, możemy udawać, wszystko po to, by udowodnić, że się na czymś 
znamy, że w czymś jesteśmy naprawdę genialni. Ale czy tak to musi wyglą-
dać? Nie.

Jest wiele przykładów w Polsce i na świecie, które pokazują, że można 
„podążać za falą” i tworzyć swoją rzeczywistość, kierując się po prostu ser-
cem, a nie rozumem i własnym ego.

Czy jest to proste? Nie, ale chyba warto spróbować odrzucić swoje lęki, 
swoje najgłębsze przekonania i po prostu spróbować pójść za głosem serca. 

Ta pętla to tak naprawdę życie, a nie schemat, który powielamy 

i powtarzamy. Czasem w końcu każdy z nas myśli, że jesteśmy 

wyjątkowi, jedyni i to tylko nas spotykają te albo inne nieszczęścia. 

Tak jednak nie jest. Pętle tworzymy sami, co gorsza – kochamy na 

niej wiązać supły, tak, by coraz ciężej było nam się w niej poruszać.
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Tak widzę teraz tę pętlę – to bardzo długa droga, którą musimy przejść 
i naszym zadaniem jest nie dołożyć za wielu supełków. Cóż, w końcu życie 
i muzyka kochają prostotę i ascetyzm.

Myślicie sobie pewnie, że to strasznie grafomański ściek słów – takie mam 
obawy, ale z drugiej strony to właśnie gra mi dziś w duszy. W rytm piosenki 
„Wpław” Brodki, której melancholia i nastrój idealnie opis miejsce na pętli, 
w którym obecnie się znajduję. Pętla też nie jest przypadkiem, w końcu słu-
cham tego numeru już drugi dzień we wspomnianej pętli. Odkrywam jego 
warstwy, poznaję jego tekst i doceniam to, jak piękny przekaz niesie.

Spróbujcie i Wy odkryć, co kryje muzyczna pętla. Co może dać Wam pozna-
nie utworu na wylot, tak po prostu, od serca.
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Gołąbki z jabłkami 
i suszonymi śliwkamiMAŁGORZATA ŁADA

Gołąbki z jabłkami i suszonymi śliwkami  |  Małgorzata Łada
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Skład:
• 400 g mięsa mie-

lonego (najlepiej 
z indyka lub z szynki 
wieprzowej)

• kapusta, najlepiej 
włoska

• 100 g śliwek suszo-
nych bez pestek 
(najlepsze są 
suszone tradycyjnie, 
lekko podwędzane)

• 100 ml śliwowicy 
(gdy śliwki są pod-
wędzane, może być 
zwykła wódka)

• 1 jajko
• 1 lekko kwaśne 

jabłko
• 1 szkl. bulionu 
• 2–3 ząbki czosnku
• 2–3 łyżki oleju lub 

oliwy
• 1/2 szkl. gęstej 

śmietany
• 1 łyżka mąki
• sól, pieprz

Śliwki moczymy w alkoholu przez ok. 30 min, następnie odsączamy 
i drobno siekamy.

Jabłko obieramy, usuwamy gniazda nasienne i bardzo drobno sie-
kamy (możemy zetrzeć na tarce o grubych oczkach).

Mięso łączymy z posiekanymi śliwkami, jabłkiem i jajkiem, solimy, 
pieprzymy do smaku i dokładnie wyrabiamy. Farsz odstawiamy na 
30–40 min w chłodne miejsce. 

Liście kapusty parzymy, odsączamy i studzimy, nakładamy farsz 
i formujemy gołąbki.

Gołąbki obsmażamy na oleju, podlewamy bulionem i dusimy do miękkości.

Pod koniec duszenia dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek 
i dusimy jeszcze ok. 15 min. 

Pod koniec duszenia zaprawiamy wszystko śmietaną rozmieszaną 
z mąką i całość zagotowujemy do zagęszczenia.

Podajemy z ziemniakami lub pieczywem.

S M A C Z N E G O
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