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MusicCast YSP-2700
Prawdziwy surround i multiroom

Prawdziwie kinowe efekty surround bez rozsta-
wiania głośników? Tak! Dzięki unikalnej technolo-
gii Yamaha YSP, soundbar MusicCast YSP-2700 
odbija od ścian wiązki dźwiękowe poszczególnych 
kanałów w taki sposób, aby powracały do słucha-
cza z odpowiednich stron, tworząc rzeczywiste 
efekty surround. Technologia MusicCast umoż-
liwia komunikację z innymi urządzeniami audio 
w twoim domu i przesyłanie do nich dźwięku tele-
wizora lub odtwarzanie muzyki z innych pokojów.

www.MusicCast.pl

Witaj w świecie MusicCast!
Dodaj do YSP-2700 inne elementy systemu MusicCast, by bezprzewodo-
wa muzyka mogła ci towarzyszyć w każdym pokoju i w całym domu.

Multiroom z jakością YamahaDystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

MARKA
ROKU

Technologia YSP:
Prawdziwe efekty surround z soundbaru

http://www.tophifi.pl/systemy-bezprzewodowe/musiccast/yamaha-ysp-2700.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=170830&utm_content=img-lp-full-page-ysp-2700&utm_term=yamaha
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Koniec wakacji. Wracamy do pracy, szkoły, 

na studia… no dobra, w tym przypadku 

mamy jeszcze miesiąc. Tak czy inaczej 

znów będziemy musieli wrócić do smut-

nej rzeczywistości życia codziennego. 

A może nasze zmęczenie tym „życiem” 

i oddech na wakacjach związany jest z… 

rzeczozmęczeniem? Czy przypadkiem 

w domu i naszym codziennym życiu nie 

otacza nas za dużo rzeczy? Może rozwią-

zaniem jest minimalizm? Chcielibyśmy 

przedstawić Wam najnowszą książkę, 

której patronuje iMagazine – rzeczone 

„Rzeczozmęczenie”. Specjalnie dla Was 

recenzja Kingi.

Ale jeśli jednak nie męczą Was rzeczy, to 

w tym numerze znajdziecie sporo pere-

łek – soundbar Yamahy, głośnik Monster, 

telefony Xiaomi i HTC, Zygzak McQueen, 

elektryczna hulajnoga, rower BMW czy 

wreszcie najnowsze Volvo XC60.

Na deser nasza relacja z Woodstock 2017 

oraz podróże do Hiszpanii i Lwowa.

Zapraszamy!    Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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OTOCZ SIĘ DŹWIĘKIEM,
NIE PRZEWODAMI.
HEOS AVR łączy w sobie bezprzewodowy dźwięk przestrzenny, doskonałą wydajność  

i najnowocześniejszy design. Rozszerz swój zestaw i połącz dotychczasowe głośniki 

przednie z dowolnymi głośnikami bezprzewodowymi HEOS i ciesz się filmami w tech-

nologii 4K Ultra HD lub strumieniuj muzykę do każdego z pomieszczeń w Twoim domu. 

Powiedz „tak“ doznaniom z HEOS, powitaj HEOS AVR.

www.denon.pl

HEOS AVR

http://denon.pl


ZAPRASZAMY NA 
KOLEJNĄ iCHWILĘ

12 WRZEŚNIA

ZAPISZ SIĘ DO 
WYDARZENIA

https://www.facebook.com/events/272026253284694/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22bookmarks%22%2C%22surface%22%3A%22bookmarks_menu%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22ref%22%3A46%2C%22source%22%3A2%7D
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DISQUS ZNIKA Z IMAGAZINE
Od wielu miesięcy DISQUS straszy, że uruchomi śle-

dzenie oraz własny system reklam w komentarzach. 

Niedawno zmienili zasady gry, oferując płatne wer-

sje swoich komentarzy, więc darmowa też opcja 

musiała się zmienić.

22 sierpnia mieli włączyć swoje reklamy na iMaga-

zine, wraz ze swoim trackerami. O ile to pierwsze 

moglibyśmy przełknąć, to to drugie już nie – sta-

ramy się dbać o, aby strony nadmiernie nie obcią-

żały czytelników oraz nie dodawały do strony 

zbędnego kodu, co wydłużałoby jej ładowanie. 

Teoretycznie mogliśmy skusić się na plan Pro, ale 

przy cenie $100 miesięcznie, nie jest on atrakcyjny 

w żadnym znaczeniu tego słowa. Powiedziałbym, 

że jest wręcz absurdalnie drogi. Ich tańszy plan 

– Plus – za $10 miesięcznie jest niewystarczający dla 

naszych potrzeb.

Dlatego wróciliśmy do natywnego systemu komen-

tarzy WordPressa, dopóki nie wymyślimy czegoś 

lepszego.

Warto dodać, że w komentarzach można teraz sto-

sować Markdown.
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PREMIERA IPHONE’ÓW 
RZEKOMO DNIA 12/09/2017
Didier z Mac4Ever poinformował o tym, że rzekoma 

premiera „iPhone’a 8” odbędzie się 12/09/2017…

Czytaj dalej...

APPLE URUCHAMIA 
KURSY SWIFTA W WIELU 
AMERYKAŃSKICH 
COLLEGE’ACH
Apple ogłosiło, że w najbliższym roku szkol-

nym, aż w 30 systemach college’y będą prowa-

dzone zajęcia „App Development with Swift”. 

Kurs ten ma przygotować uczniów do podję-

cia pracy i dalszej nauki z zakresu programo-

wania. Jest to kolejny krok Apple ku edukacji.

Czytaj dalej...

NIE MA PRZYPADKÓW, 
CZYLI PRZECIEK 
KONTROLOWANY 
Timing – jedno z kluczowych słów w mar-

ketignu, które tak często jest jednak 

pomijane i lekceważone. Wyczucie czasu 

sprawia, że w świecie Apple’a nie ma przy-

padków. Owszem coraz częściej przecieki 

są nie kontrolowane, ale wiele z działań jest 

robionych specjalnie.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/24/premiera-iphoneow-rzekomo-dnia-12092017/
https://imagazine.pl/2017/08/28/apple-uruchamia-kursy-swifta-w-wielu-amerykanskich-collegeach/
https://imagazine.pl/2017/08/25/nie-ma-przypadkow-czyli-przeciek-kontrolowany/
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SAMSUNG GALAXY NOTE 8
24 sierpnia w Nowym Jorku miał premierę jeden z naj-

ciekawszych konkurentów iPhone’a. Galaxy Note 8, to 

telefon przed którym stoi spore wyzwanie, a za razem 

smartfon, który naprawdę kusi swymi możliwościami 

już od pierwszej chwili. To telefon, który ma wszystko 

ale kosztuje krocie.

Czytaj dalej...

ZNAMY JUŻ PROCES 
KONFIGURACJI 
HOMEPODA
Jeden z developerów odkrył w najnow-

szej becie iOS 11 proces konfiguracji 

HomePoda. Nie tylko go znalazł, ale też 

przedstawił w postaci symulacji. Dzięki 

temu już teraz możemy podejrzeć, jak 

będzie wyglądał początek przygody 

z głośnikiem Apple. Jak zwykle będzie 

banalnie.

Czytaj dalej...

AUTONOMICZNY BUS 
OD APPLE POJAWI SIĘ 
W CUPERTINO
Samochód od Apple, podobnie jak tele-

wizor, to dziś jedynie plotki i insynuacje. 

Jednocześnie faktem jest, że tymi obszarami 

firma się zajmuje. Znamy tvOS i wiemy o inwe-

stycjach Apple w treści telewizyjne, wiem też 

o działaniach Apple w zakresie autonomicz-

nych samochodów. Teraz poznaliśmy pierwsze 

plany firmy z tym związane.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/25/samsung-galaxy-note-8/
https://imagazine.pl/2017/08/23/znamy-juz-proces-konfiguracji-homepoda/
https://imagazine.pl/2017/08/23/autonomiczny-bus-od-apple-pojawi-sie-w-cupertino/


Obudowa TP-Link Neffos X1 Max została wykonana z matowego metalu, poddanego tech-

nologii obróbki w celu zakrzywienia i odchudzenia krawędzi.  Zabieg ten sprawił, że telefon 

pewnie leży w dłoni. Krawędź, na której znalazł się między innymi przełącznik wyciszania 

dźwięku (co jest rzadko spotykanym rozwiązaniem w smartfonach w tym segmencie ceno-

wym) ma zaledwie 2,75mm a skosy 0,6mm. Z tyłu obudowy znajdziemy również precyzyj-

nie i szybko działający czytnik linii papilarnych. Takie umiejscowienie sprawia, że sięgasz do 

niego w sposób naturalny za każdym razem, gdy trzymasz smartfon w ręku.

TP-Link Neffos X1 Max ma wąską ramkę wokół ekranu, pod którą zostały umieszczone przy-

ciski. Oznacza to, że aż 76% panelu telefonu zajmuje wyświetlacz, co przekłada się na dużą 

powierzchnię roboczą i wygodę użytkowania. Smartfony TP-Link Neffos z serii X mają tylny 

aparat 13MP z sensorem Sony, matrycą BSI (backside illumination), soczewką 5P i funkcją 

Duży smartfon z serii Neffos X właśnie trafił na półki sklepowe. Model Neffos X1 Max 

to połączenie dobrej jakości wykonania, świetnego designu, wydajności, szybkości 

i bezpieczeństwa oraz atrakcyjnej ceny.

TP-LINK NEFFOS X1 MAX 
- MOCNY SMARTFON ZA MNIEJ NIŻ 1000 ZŁ
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PDAF (phase-detection auto-focus) o szybko-

ści 0,2 s. Telefony są także wyposażone w apa-

rat przedni to wykonywania „selfie” 5MP oraz 

tryb upiększania działający już w trakcie robienia 

zdjęć. Dzięki temu nasze autoportrety są jeszcze 

ładniejsze.

Model X1 Max został wyposażony w technologię 

szybkiego ładowania. Dzięki niej wystarczy tylko 

30 minut aby naładować baterię o pojemności 

3000mAh do 50%. Za szybką pracę i wydajność 

smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor 

MediaTek Helio P10, wspomagany do 4GB pamięci 

RAM oraz do 64GB wewnętrznej pamięci z możli-

wością rozszerzenia za pomocą kart microSD do 

128GB. Telefony TP-Link Neffos X1 Max działają 

w oparciu o system Android 7.0 Nougat.

Więcej informacji na temat TP-Link Neffos X1 Max 

znajdziecie na stronie producenta.

Neffos X1 Max jest już dostępny w sprzedaży 
w cenie ok. 899 zł brutto. Każdy smartfon 

Neffos objęty jest 24-miesięczną gwarancją 
door-to-door producenta.

   /   AKTUALNOŚCI   /   
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DJI WYMUSZA 
UAKTUALNIENIE 
FIRMWARE’U SPARKA, BEZ 
KTÓREGO DRON NIE POLECI
DJI ogłosiło, że wprowadza nowy firmware dla modelu 

Spark, którego instalacja jest obowiązkowa – użytkow-

nicy, którzy jej nie zainstalują do końca sierpnia, nie 

będą mogli latać.

Czytaj dalej...

LUNA DISPLAY 
– DONGLE DLA MAC, 
KTÓRY ZAMIENIA 
IPADA W DRUGI, 
BEZPRZEWODOWY 
EKRAN
Luna Display, od twórców aplikacji AstroPad, 

to nowy projekt na Kickstarterze, który w kil-

kadziesiąt godzin po debiucie kilkukrotnie 

przebił cel uzbierania 30 tys. dolarów.

Czytaj dalej...

TOMTOM Z JEDNYM 
KONTEM DO 
WSZYSTKICH USŁUG
Mała rzecz, a cieszy. Tom Tom postanowił 

zrobić pewien porządek w swoich usługach. 

Firma postanowiła, że wszelkie usługi firmy 

będą obsługiwane przez jeden login. Od 

teraz konto MyTomTom będzie obowiązy-

wać zarówno w produktach sportowych, jak 

i usługach nawigacyjnych.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/23/dji-wymusza-uaktualnienie-firmwareu-sparka-bez-ktorego-dron-nie-poleci/
https://imagazine.pl/2017/08/23/luna-display-dongle-dla-mac-ktory-zamienia-ipada-w-drugi-bezprzewodowy-ekran/
https://imagazine.pl/2017/08/23/tomtom-z-jednym-kontem-do-wszystkich-uslug/


18   /   AKTUALNOŚCI   /   18

INTEL ZAPREZENTOWAŁ 
PROCESORY 8. GENERACJI 
– KABY LAKE REFRESH
Intel odsłonił Kaby Lake Refresh, czyli procesory 8. 

generacji i jednocześnie wprowadził spore zamie-

szanie w swojej linii produktów. Kaby Lake, czyli 

7 generacja procesorów, debiutowała oficjalnie 

w styczniu 2017 i potrzebowaliśmy jedynie 8 mie-

sięcy, aby poznać ich następców.

Czytaj dalej...

IOS 11 POZWOLI 
TYMCZASOWO WYŁĄCZYĆ 
TOUCH ID W IPHONIE 
Kwestia bezpieczeństwa danych przechowywanych 

w produktach Apple jest dla tej firmy bardzo ważna. 

Czasem wywołuje to nawet kontrowersje, jak choćby 

w przypadku odmowy złamania zabezpieczeń 

w iPhonie przestępcy. Wszystko wskazuje na to, że 

w iOS 11 się to nie zmieni.

Czytaj dalej...

TELEWIZOR OD APPLE 
TO NAPRAWDĘ NIE JEST 
DOBRY POMYSŁ
Telewizor od Apple to dalej raczej fantastyka niż 

rzeczywistość. Ponad dekada dogłębnej obserwa-

cji rynku pozwala mi twierdzić, że nie ma to szcze-

gólnego sensu. Apple nie raz jednak udowadniał, 

że potrafi zmieniać rynek i tym razem może być 

podobnie. Co zatem musi oferować telewizor od 

Apple, by stał się hitem? Co musi posiadać telewi-

zor od Apple, bym sam go kupił?

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/23/intel-zaprezentowal-procesory-8-generacji-kaby-lake-refresh/
https://imagazine.pl/2017/08/18/ios-11-pozwoli-tymczasowo-wyaczyc-touch-id-w-iphonie/
https://imagazine.pl/2017/08/18/telewizor-od-apple-to-naprawde-nie-jest-dobry-pomysl/
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APPLE PUBLIKUJE 
MATERIAŁY PROMUJĄCE 
NOWE FUNKCJE IOS 11 
DLA IPADA
iOS 11 swoją oficjalną premierę ma jeszcze przed 

sobą, ale Apple już teraz na kanale YouTube 

opublikowało serię ukazującą najważniejsze 

zmiany swojego systemu mobilnego na iPadzie.

Czytaj dalej...

NA WSPÓŁPRACĘ 
ŻARÓWEK IKEA 
Z HOMEKIT JESZCZE 
POCZEKAMY
10 sierpnia pojawiła się informacja, że inte-

ligentne żarówki IKEA Tradfri są kompaty-

bilne z HomeKit. Niestety publikacja ta była 

przedwczesna. Żarówki owszem będą dzia-

łały z Apple HomeKit oraz Amazon Alexa 

i Google Home, ale dopiero na jesieni. Wtedy 

też pojawią się nowe modele.

Czytaj dalej...

EUROPEJSKI RYNEK 
SMARTFONÓW – APPLE 
WYPRZEDZONE PRZEZ 
HUAWEI, XIAOMI TUŻ ZA 
PODIUM
Analitycy z Canalys zaprezentowali ciekawe 

dane dotyczące europejskiego rynku smart-

fonów. Nie mają oni dobrych informacji dla 

Apple. Jednocześnie świetnie sobie radzą 

chińscy producenci w tym Xiaomi.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/18/apple-publikuje-materiay-promujace-nowe-funkcje-ios-11-dla-ipada/
https://imagazine.pl/2017/08/11/na-wspolprace-zarowek-ikea-z-homekit-jeszcze-poczekamy/
https://imagazine.pl/2017/08/19/europejski-rynek-smartfonow-apple-wyprzedzone-przez-huawei-xiaomi-tuz-za-podium/
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Bezprzewodowe słuchawki JBL Reflect Contour zostały zaprojektowane z myślą o ludziach 

aktywnych, którzy każdego dnia podejmują nowe wyzwania. Zapewniają wygodę i kom-

fort użytkowania, co jest kluczową kwestią dla aktywnych sportowców. Słuchawki spraw-

dzą się zarówno na siłowni (w zamkniętym pomieszczeniu), jak i na wolnym powietrzu. 

JBL Reflect Contour wyróżniają się konstrukcją wyposażoną w zabezpieczenia dwoja-

kiego rodzaju – pałąk za ucho oraz ergonomiczne nakładki. Pozwala to słuchawkom ide-

Podejmujący aktywność fizyczną często potrzebują dodatkowej motywacji, 

gdyż wytrwać w treningach wcale nie jest tak łatwo. Bezprzewodowe słuchawki 

sportowe sprawdzają się w tym przypadku doskonale, gdyż, jak dowodzą badania, 

muzyka zwiększa możliwości trenujących nawet o 15%. JBL Reflect Contour to 

słuchawki o najlepszym brzmieniu JBL, doskonale dopasowujące się do ucha 

i gwarantujące niewypadanie – wymarzony produkt dla sportowców! 

JBL REFLECT CONTOUR - TRENUJ Z PASJĄ
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alnie dopasować się do ucha użytkownika. 

Dodatkowo są one odporne na pot i wyposa-

żone w odblaskowy przewód, który ułatwia tre-

ningi po zmroku i zwiększa widoczność osoby 

trenującej.

Połączenie legendarnego brzmienia JBL ze 

świetnym designem oraz lekką konstruk-

cją pozwala trenującym cieszyć się muzyką 

w doskonałej jakości. JBL Reflect Contour łączą 

się za pośrednictwem Bluetooth z każdym urzą-

dzeniem wyposażonym w tę technologię, co 

daje dodatkową wolność od plączących się prze-

wodów. Ponadto gwarantują do ośmiu godzin 

odtwarzania muzyki i rozmów, które umożliwia 
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wbudowany mikrofon. Słuchawki sportowe JBL 

towarzyszą trenującym zarówno amatorsko, 

jak i profesjonalnie. W związku z tym zaprojek-

towane są tak, żeby sprostać indywidualnym 

potrzebom sportowców. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkow-

nicy motywowani są do przekraczania swoich 

granic, podobnie jak JBL przekracza kolejne 

granice w dziedzinie innowacyjności swoich 

produktów audio. W konsekwencji słuchawki 

sportowe z rodziny JBL mają realny wpływ na 

coraz lepsze wyniki treningowe i kolejne kroki 

milowe na drodze do doskonałej formy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przetworniki dynamiczne: 5.8 mm 

Pasmo przenoszenia: 10Hz – 22kH

Łączność: Micro USB do ładowania

Obsługa: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, 

HFP v1.6, HSP v1.2

Pasmo przenoszenia transmitera 

Bluetooth®: 2.402 – 2.480GHz

Moc transmitera Bluetooth®: <4dBm

Modulacja transmitera Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK

Cena: 429 zł
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ULYSSES DLA MAC I IOS 
PRZECHODZI NA MODEL 
SUBSKRYPCYJNY 
– WCHODZĘ W TO
Ekipa stojąca za Ulyssesem – jednym z najlepszych pro-

gramów do pisania na Mac i iOS – ogłosiła, że zmieniają 

sposób finansowania swojego produktu i przechodzą 

na model subskrypcyjny.

Czytaj dalej...

DISNEY ODCHODZI OD 
NETFLIXA – BĘDZIEMY 
PŁACIĆ WIĘCEJ
Rynek telewizyjny, a także giełdowy 

parkiet żyje wiadomością o zakończe-

niu współpracy pomiędzy Disney’em 

a Netflixem. Z perspektywy naszego 

rynku nie jest to jakaś znacząca wiado-

mość, a wszystko i tak będzie mocno 

rozłożone w czasie. Jedno jest pewne 

powinniśmy szykować portfele.

Czytaj dalej...

CARPOOL KARAOKE 
JUŻ W APPLE MUSIC 
– Z POLSKIMI 
NAPISAMI 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-

dziami, w Apple Music pojawił się pierw-

szy odcinek Carpool Karaoke. Nowa 

seria wideo rozpoczyna się udziałem 

Jamesa Cordena – pomysłodawcy show 

– oraz popularnego aktora Willa Smitha.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/11/ulysses-przechodzi-na-model-subskrypcyjny/
https://imagazine.pl/2017/08/10/disney-odchodzi-od-netflixa-bedziemy-placic-wiecej/
https://imagazine.pl/2017/08/09/carpool-karaoke-juz-w-apple-music-z-polskimi-napisami/


BACK TO SCHOOL OD APPLE TAKŻE W POLSCE 
– BEATSY ZA DARMO DO KOMPUTERÓW MAC 
I IPADÓW PRO
Coroczna promocja „Back to School” organizowana przez Apple w tym roku nie 

ominęła także Polski. Kupując komputery Mac lub iPady Pro uczniowie i studenci 

oprócz zniżki mogą liczyć na bonus w postaci słuchawek Beats. Promocja trwa 

do drugiego października.

Czytaj dalej...
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https://imagazine.pl/2017/08/08/back-to-school-od-apple-takze-w-polsce-beatsy-za-darmo-do-komputerow-mac-i-ipadow-pro/
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WYNIKI FINANSOWE APPLE ZA DRUGI KALENDARZOWY 
KWARTAŁ 2017 ROKU – WIELKI POWRÓT IPADA
Późnym wieczorem 1 sierpnia 2017 Apple ogłosiło wyniki finansowe za drugi kalendarzowy kwartał 2017 roku, 

czyli trzeci fiskalny kwartał dla firmy. Kolejny raz są to wyniki powyżej oczekiwań analityków. Świetną wiado-

mością jest odwrócenie trendów w sprzedaży iPadów.

Czytaj dalej...

NOWE APPLE TV 
BĘDZIE WSPIERAĆ 
HDR10 I DOLBY 
VISION
Firmware HomePoda zdradza wiele 

sekretów Apple’a. Zdaje się być 

także kolejnym potwierdzeniem, że 

tej jesieni zobaczymy Apple TV ze 

wsparciem dla 4K. Co więcej urządze-

nie miałoby także wspierać techno-

logię HDR w standardach HDR10 oraz 

Dolby Vision.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/08/02/wyniki-finansowe-apple-za-drugi-kalendarzowy-kwartal-2017-roku-wielki-powrot-ipada/
https://imagazine.pl/2017/08/07/nowe-apple-tv-bedzie-wspierac-hdr10-i-dolby-vision/
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Kraków to Dolina Krzemowa Europy Środkowej. Właśnie tu działają oddziały największych 

firm IT oraz powstają start-upy doceniane przez globalnych inwestorów. Nic więc dziw-

nego, że już po raz czwarty Miquido - software house, który stworzył rozwiązania m.in. dla 

Skyscanner, Play, TUI czy HelloFresh organizuje Mobiconf właśnie w tym miejscu. 

Mobile w 35 odsłonach
Konferencja ta jest skierowana do programistów iOS, Android, Java, UI/UX designerów, teste-

rów oprogramowania oraz managerów. Podczas dwóch dni uczestnicy będą mogli wziąć 

udział w aż 35 prezentacjach! Co więcej, każdy może wybrać dla siebie najbardziej interesu-

Każdy zna Facebook, Microsoft, Pinterest, Zalando czy mBank. Między innymi 

reprezentanci właśnie tych firm pojawią się na Mobiconf w dniach 5-6 października, 

by podzielić się wiedzą w zakresie aplikacji mobilnych i ich łączenia z biznesem. 

Rejestracja na to międzynarodowe wydarzenie, którego patronem jest iMagazine, 

trwa tylko do 18 września!

ŚWIATOWI LIDERZY MOBILE POJAWIĄ SIĘ NA 
MOBICONF W KRAKOWIE

http://miquido.com/
http://2017.mobiconf.org/
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jącą ścieżkę tematyczną, czyli: iOS, Android oraz Everything Mobile. Na tej ostatniej można 

się spodziewać tematów z zakresu UI i UX oraz biznesu. 

Ciekawie zapowiada się prezentacja otwierająca: „Music Discovery 2020: Relevance 

Engineering” - którą przygotuje Manan Vohra Head of Product w 7digital. Ale w agendzie 

jest znacznie więcej znakomitych prelekcji:

• Johan Adda (UX Architekt, ex-Apple) - „The Future in Mobile”

• John Sundell (Hyper) - „Everyone is an API designer: Creating great APIs in Swift”

• Paco Estevez (Facebook UK) - „Solving all problems with reactive streams”

• Paweł Lewiński (Miquido) - „Great you made an app, but I don't care. How to change this 

with ASO”

• Phil Nash (JetBrains) - „Test Driven Swift To The Max - with or without the tests!”

• Raymond Ho (Zalando) - „What's beyond the black mirror”

• Mateusz Biliński (Niebezpiecznik) - „Behind the corner - hidden beasts of mobile apps 

security”

• Cesar Valiente (Microsoft) - „Unidirectional data flow on Android using Kotlin”.

Atrakcje i inspiracje
Mobiconf wyróżnia przede wszystkim jej międzynarodowy charakter, duża ilość inspira-

cji oraz dobór prelegentów z ogromnym doświadczeniem. Dodatkowo jest to szansa na 

https://2017.mobiconf.org/agenda
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poznanie nowych znajomych z branży oraz integracja na wyjątkowej imprezie w tramwaju. 

Podczas samego wydarzenia można porozmawiać przy kawie z m.in. Grand Parade, Miquido 

oraz spróbować swoich sił w retro grach na Atari czy Commodore! 

Rejestracji na konferencję można dokonać na stronie tylko do 18 września. Osoby, które chcą 

wziąć udział w Mobiconf wraz ze swoimi znajomymi mogą otrzymać specjalną zniżkę prze-

widzianą dla rejestracji grupowych (10 osób to jedna dodatkowa wejściówka gratis). Ponadto, 

uczestnicy Mobiconf 2016 otrzymali zniżkę 15% na tegoroczną edycję, warto zatem odszukać 

„stary” bilet!

Partnerzy i Sponsorzy:
iMagazine, Grand Parade, JetBrains, FilmCloud, Networkers, ADDC, Android Weekly, Business 

of Apps, ChallengeRocket, CocoaHeads Kraków, Crossweb, Polish JUG, KID, Marketer+, Mobile 

Click, Programista Mag, Smashing Magazine, Spotkania-IT, ThinkApple, Warszawa JUG, 

What’s up Magazine.

Organizator: Miquido

http://2017.mobiconf.org/registration
http://miquido.com/


http://tp-link.com.pl
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RZECZOZMĘCZENIE

KINGA OCHENDOWSKA

Książka, którą należy zacząć czytać od końca.

Rzeczozmęczenie



Kiedy Naczelny przysłał mi książkę „Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając 

mniej” autorstwa Jamesa Wallmana, skwitował to słowami: „Akurat jesteś po prze-

prowadzce, więc pewnie wielu rzeczy się pozbyłaś”. Przytaknęłam ochoczo, bo 

dokładnie tak było i przed oczami od razu stanęły mi dwa skipy, które zamówi-

łam w celu pozbycia się wszystkich zalegających śmieci. Przy okazji organizuję się 

w nowym domu, wszelkie rady dotyczące zarządzania przestrzenią i przedmio-

tami są więc bardzo w cenie. Wymościłam sobie wygodną miejscówkę, wrzuciłam 

książkę na Kindle’a i z poczuciem, że robię coś pożytecznego dla siebie i otocze-

nia, zabrałam się za lekturę. 

Niestety, już na samym wstępie coś zazgrzytało nieprzyjemnie, bo umieszczona 

na początku ankieta dotycząca tego, czy jesteś już gotowy, by ze świata materia-

lizmu przenieść się na łono doświadczeń, ma się do rzeczywistości jak pięść do 

nosa. Jestem uczulona na wszelkie chwyty i zabiegi marketingowe, postawiłam 

więc kolce jak jeż. Mimo wszystko przeczytałam ją do końca, od deski do deski, 

łącznie z przypisami, krzywiąc się momentami niemiłosiernie. Następnie, przez 

dwa tygodnie biłam się z myślami – bo z jednej strony książka wychodzi pod 

patronatem iMagazine, z drugiej – na rynek wprowadza ją moje ulubione wydaw-

nictwo Insignis, a z trzeciej – jest tak niedostosowana do naszej rzeczywisto-

ści, że trudno powstrzymać się od zgrzytania zębami. Gdybym chciała wyjaśnić 

to wszystko szczegółowo, niniejsza recenzja ciągnęłaby się przez pół wydania, 

skoncentruję się więc na jej merytorycznej wartości, a swoje poglądy wyjaśnię 

w oddzielnym felietonie, który znajdziecie na łamach bieżącego iMagazine.

Przede wszystkim, książka „Rzeczozmęczenie” nie jest dla wszystkich. Mogę 

polecić ją czytelnikom, którzy są wstanie spojrzeć poza jej kulturowe korzenie 

osadzone głęboko w materialistycznym świecie amerykańskich klas średnich, 

gdzie wszystko musi być większe i bardziej okazałe niż u sąsiada na podwórku. 

Nie twierdzę, że tak jest wyłącznie w Ameryce, ale ponieważ dane, na których 

opiera się autor, dotyczą w ogromnej większości USA i UK, obraz, który się z nich 

wyłania, jest mocno przerysowany. Dlatego polecam rozpoczęcie lektury nieco 

wbrew intencjom autora, czyli od końca – od dodatku o nazwie „Droga ekspe-

rientalisty”. Dodatek ten pozwoli Wam szybko zapoznać się z różnymi sposobami 

dochodzenia do minimalizmu, dzięki czemu z mniejszą irytacją rozpoczniecie 

przygodę z właściwym materiałem książki. Proponuję również, choć wiem, że to 

bardzo kuszące, nie odpowiadać na pytania z ankiety, umieszczonej na samym 
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początku książki. Jest to bowiem zwykły i mało wyszukany chwyt trenerów per-

sonalnych, który może przemawiać do zblazowanego umysłu amerykańskiego 

przedstawiciela klasy średniej, obraża natomiast inteligentnego czytelnika, który 

natychmiast ma ochotę zapytać: „A co ma piernik do wiatraka?!”. Niestety, żyjemy 

w takich czasach, że trudno uciec od motywacyjnego bełkotu i czasem musimy 

spojrzeć poza marketingowe zabiegi, by móc dostrzec prawdziwą wartość pre-

zentowanego materiału. Jeśli pogodzimy się z tym, że autor kieruje swoją opo-

wieść do ludzi, którzy wyrośli w kulturowo odmiennej rzeczywistości, książka 

zaoferuje nam również sporo wiedzy merytorycznej i kilka ostrzeżeń dotyczą-

cych tego, jak mogą potoczyć się losy naszego zakątka świata, jeśli nie będziemy 

wystarczająco ostrożni. Możemy zacząć uczyć się na błędach innych już teraz, 

możemy również poczekać, aż rzeczywistość opisana w „Rzeczozmęczeniu” 

dosięgnie i nas. Wybór oczywiście należy do każdego z nas.

W książce znajdziecie sporo wiadomości na temat tego, w jaki sposób kształto-

wała się nasza materialistyczna kultura i wiele przykładów na to, w jaki sposób 

można z tą kulturą zerwać poprzez przeniesienie się do świata doświadczeń. 

Z mojej perspektywy nie jest to idea nowa ani odkrywcza. Wystarczy liznąć 

nieco historii, by dostrzec, że rzeczozmęczenie było plagą wyższych sfer od stu-

leci, a nawet tysiącleci. Królowie, książęta czy nawet rzymscy cesarze, posiadając 

wszelkie dobra i całą władzę, o jakiej mogli marzyć, poszukiwali innych, bardziej 

wysublimowanych sposobów pobudzania ośrodków przyjemności w mózgu. To 

samo doprowadziło do spalenia Rzymu, to samo doprowadziło do krwawych 

igrzysk, to samo było motorem rozwiązłości na dworach francuskiej arystokracji 

i na papieskim tronie. Tego samego doświadczacie, kupując prezent komuś, kogo 

na wszystko stać. Kiedyś, kiedy dobra luksusowe były trudno dostępne, podaro-

wanie komuś przedmiotu dawało obdarowywanemu poczucie satysfakcji. Dzisiaj, 

kiedy klasa średnia jest liczniejsza niż kiedykolwiek, jedyne, co możemy podaro-

wać, to doświadczenia o różnych walorach i kolorach. Nie chcę Was martwić, ale 

doświadczenia też się kiedyś kończą lub dryfują w kierunku perwersji. O tym jed-

nak autor książki nie wspomina.

Niemniej jednak książkę warto przeczytać. Opowiada ona między innymi o różno-

rakich zabiegach, które stosuje rynek, by zmusić nas do kupowania więcej i wię-

cej. Wskazuje również na naszą zwierzęcą stronę, która nakazuje nam stroszenie 

piórek i ciągłe udowadnianie, że nasze geny są najlepsze na świecie. Opowiada 
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też historię, która może wydać się nam nieco smutna – historię odchodzenia 

w życiu od tego, co naprawdę ważne i istotne. Jeśli przymkniecie oczy na niektóre 

zabiegi stosowane przez autora, znajdziecie w niej również fajną porcję wiedzy. 

Ja nie wyniosłam z niej wielu praktycznych porad, ale nie kierujcie się wyłącz-

nie moją opinią. Jeśli toniecie w oparach materializmu, może okazać się skutecz-

nym kołem ratunkowym. Ponieważ jednak swoją filozofię wcieliłam w życie już 

lata temu, jestem do niej przywiązana i całkiem nieźle spełnia swoje zadania, 

pozostanę przy niej. Zwłaszcza że nie toleruję żadnych odmian ekstremizmu. Ale 

o tym wszystkim opowiem Wam w oddzielnym felietonie.

Podsumowując, polecam zapoznanie się z książką, ale z odpowiednią dozą 

dystansu. Filtrowanie treści będzie Waszym najlepszym przyjacielem. Pod mery-

torycznym, naukowo-badawczym względem trudno jej cokolwiek zarzucić, 

chociaż wiedza podana jest w ciężko strawnym towarzystwie. W przypisach zaś 

znajdziecie pokaźną bibliografię, jeśli więc lubicie wysnuwać własne wnioski, 

możecie zajrzeć do tekstów źródłowych. Na koniec zajrzyjcie na stronę, gdzie 

znajdziecie społeczność poszukiwaczy doświadczeń, forum, linki do bloga autora 

i artykuły towarzyszące.

Możliwe, że znajdziecie własną metodę na wyrwanie się z pułapki materializmu. 

Możliwe, że pomoże Wam w tym ta książka. I możliwe też, że po przeczytaniu 

kilku rozdziałów rzucicie ją w kąt, całkowicie zniesmaczeni. Bo dla Amerykanów 

jest to w pewnym sensie ostatni dzwonek, a dla nas etap zmęczenia dopiero się 

zaczyna i jeszcze nie przywykliśmy do tego, że materialne rzeczy są na wycią-

gnięcie ręki. Dlatego ciągle posiadanie najnowszego iPhone’a i najszybszego 

Macbooka wydaje się nam świadectwem społecznego statusu. 

Już niedługo, naprawdę, już niedługo.

Książkę Jamesa Wallmana „Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej” 

znajdziecie w ofercie wydawnictwa Insignis. Książce patronuje iMagazine.
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http://stuffocation.com
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WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bezprzewodowe stereo
z 2 głośników

Odporny na zachlapanie

CREATIVE Muvo 1c TO MINIATUROWY GŁOŚNIK NOWEJ GENERACJI O WYJĄTKOWYCH CECHACH:

  Zadziwiająco głęboki bas  |  Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia
bezprzewodowo 2 głośników  |  Wodoodporność (IP 66) - sprawdzi się nawet

na szalonej imprezie nad basenem  |  Odbieranie połączeń
za pomocą  zestawu głośnomówiącego  | 

Dostępne w dwóch kolorach:
czarny i zielony

http://bit.ly/muvo_1c_imag082017_euro


HISZPANIA 
– ATRAKCJE WYBRZEŻA COSTA DEL SOL

PATRYCJA RUDNICKA
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Na każdym kroku podkreślam to, że lubię, jak jest mi ciepło. Dlatego też zazwyczaj jako kie-

runki wakacyjne wybieram ciepłe kraje (wyjątkiem była Gruzja, o której pisałam w lipcowym 

iMagazine). Tak było też tym razem. Wybór padł na Hiszpanię i malownicze wybrzeże Costa 

del Sol. Słoneczne wybrzeże położone jest w Andaluzji, obejmuje wybrzeże śródziemnomor-

skie między Gibraltarem a Cabo de Gata. Najbardziej znane miejscowości w tej części Hiszpanii 

to Malaga, Torremolinos i Benalmadena. Tydzień spędziłam w małej miejscowości Los Alamos 

niedaleko Torremolinos. Podczas mojego pobytu na przełomie lipca i sierpnia temperatury 

w dzień oscylowały w granicach 26–32 stopni Celsjusza w cieniu, tak więc ta pogoda w pełni 

mi odpowiadała. Jako że nie lubię całych dni spędzać przy hotelowym basenie oraz na plaży, 

to wraz z rodziną postanowiliśmy sami organizować sobie wycieczki. Codziennie w inne miej-

sce. I właśnie te odwiedzone przeze mnie miejsca chciałabym Wam przybliżyć. W trakcie tygo-

dnia pobytu Fitbit pokazał mi, że zrobiłam prawie 130 tys. kroków, czyli przeszłam ponad 80 

km. Tak naprawdę było tego więcej, bo nie został tu ujęty ostatni dzień urlopu oraz nie nosi-

łam mojego Charge 2 na ręku, gdy przebywałam w hotelu i na plaży…

Park krokodyli 
(Cocodrilos Park) 
w Torremolinos
Pierwsze miejsce, do którego się 

wybraliśmy, to Cocodrilos Park. 

Położony jest tuż obok parku wod-

nego Aqualand, tak więc dzień 

przeznaczony na oglądanie kroko-

dyli można połączyć z zabawami na 

ogromnych wodnych zjeżdżalniach. 

W parku żyje ponad 200 krokodyli 

i aligatorów. Dumą parku jest naj-

większy krokodyl w Europie o imieniu 

Big Daddy (czy tylko mnie ta nazwa 

kojarzy się z grą Bioshock?). Waży 

on ponad 500 kilogramów i mierzy 

ponad 5 metrów. Według mnie to 

jednak nie on jest największą atrak-

cją tego miejsca. Cztery razy dziennie 

odbywają się pokazy (prowadzone 

w dwóch językach – angielskim 
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i hiszpańskim), na których dowiemy 

się więcej o życiu krokodyli oraz 

zobaczymy na żywo, jak wygląda ich 

karmienie. To jest naprawdę niesa-

mowite, widzieć na żywo, jak niecały 

metr ode mnie rozgrywa się walka 

o kawałek kurczaka! Dodatkową 

atrakcją jest możliwość potrzymania 

w rękach małego krokodylka. Z tej 

możliwości oczywiście skorzysta-

łam. Skóra krokodyla jest niesamo-

wicie miękka i przyjemna w dotyku, 

wcale nie jest obślizgła, jak mogłoby 

się wydawać. Na zwiedzenie całego 

parku oraz pokaz warto zarezerwo-

wać sobie co najmniej 2,5–3 godziny. 

A potem można skoczyć na relaks do 

Aquaparku położonego dosłownie za 

ścianą Cocodrilos Park.
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Delfinarium Selwo Marina w Benalmadenie
W Selwo Marina oprócz zwierząt wodnych żyją także egzotyczne ptaki z okolic 

Ameryki Południowej oraz ssaki, w tym pingwiny oraz uwielbiane szczególnie 

przez dzieci małpki. Na wejściu wraz z biletem dostajemy mapkę, na której oprócz 

samego rozmieszczenia zwierząt znajdują się też harmonogramy pokazów 

poszczególnych gatunków. My załapaliśmy się na pokaz papug oraz delfinów. 

Ten pierwszy ogromnie podobał się mojej córce, bardziej niż delfiny. Kolorowe 

papugi latały nisko nad naszymi głowami, a w międzyczasie pracownik zoo opo-

wiadał o nich. Następnie przeszliśmy na widownię przy basenie. Przywitał nas 

brawami wilk morski i rozpoczął się show. W trakcie ewolucji, jakie wykonywały 

delfiny, opiekunowie opowiadali o ich życiu, żywieniu oraz umiejętnościach. 
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Zaprezentowano też sposób, w jaki delfin może uratować tonącego człowieka. 

Jeden z opiekunów wskoczył do wody, a jego podopieczny czubkiem pyska 

wypychał go na powierzchnię wody i pchał do brzegu. Główną atrakcją dla dzieci 

była możliwość zmoczenia przez pluskającego delfina. Młodszym dzieciom, jak 

już znudzi im się oglądanie zwierząt, spodoba się na pewno plac zabaw. Oprócz 

tradycyjnych huśtawek i zjeżdżalni jest też ogromna metalowa zjeżdżalnia zato-

piona w skale. Wchodzi się na nią po wielkich drewnianych schodach i zjeżdża 

wewnątrz skały. Na pobyt w Selwo Marina raczej trzeba zarezerwować cały dzień. 

Tym bardziej, że warto też trochę pospacerować po samej Benalmadenie.

Buddyjska motylarnia w Benalmadenie (Mariposario de 
Benalmádena)
O tym miejscu dowiedziałam się przypadkiem, wracając z Selwo Marina. Moja 

córka Mia zobaczyła wielką reklamę „motylków” i chciała koniecznie tam iść. Po 
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powrocie do hotelu poszukaliśmy informacji o Mariposario i następnego dnia się 

tu wybraliśmy. Dojazd jest dość uciążliwy. Tak jak do pozostałych miejsc doje-

dziemy kolejką miejską i ze stacji dojdziemy pieszo w maksymalnie 20 minut, tak 

tu oprócz kolejki trzeba jeszcze jechać autobusem. Motylarnia położona jest na 

wzgórzu obok buddyjskiej Stupy Oświecenia. Przy parkingu znajduje się taras 

widokowy. Panorama wybrzeża jest niesamowita! Warto zatrzymać się tu na 

chwilę i zrobić chociaż kilka zdjęć. Wchodząc do motylarni, czułam się, jakbym 

wchodziła do innego, magicznego świata. Wilgotność powietrza sięga tu 80%, 

temperatura dochodzi do 29 stopni Celsjusza, a wśród tropikalnej dżungli znaj-

dują się kaskady i małe jeziorka pełne ryb. Po ścieżkach dziarsko przechadza się 

żółw, a na antresoli leniwie odpoczywa iguana. Wśród roślinności można spotkać 

też małego kangurka, który ma tu swoją zagrodę. A nad głowami wirują setki 

motyli. Mariposario szczyci się 150 gatunkami motyli (w sumie mają około 1500 

egzemplarzy). Dzieci przed wejściem dostają album, w którym zaznaczają motyle, 

które spotkały podczas zwiedzania. Jeśli uda się zobaczyć wszystkie gatunki, to 

dziecko dostaje lizaka lub silikonową bransoletkę. Jest to bardzo ciekawy spo-

sób na zajęcie maluchów i zainteresowanie ich szukaniem kolorowych motyli. 

Przechadzając się ścieżkami, można zaobserwować pełen cykl życia motyla – na 

liściach zobaczymy jajeczka, gąsienice, kokony i nowo narodzone motylki. Co 

kawałek ustawione są specjalne stanowiska do obserwacji wyposażone w lupę 

i miejsce z przysmakami (sztuczny nektar), gdzie co jakiś czas siadają motyle. 

Na wizytę w tym niesamowitym miejscu wystarczą maksymalnie 2 godziny, ale 

trzeba też zarezerwować sobie trochę więcej czasu na dojazd.

Zoo Bioparc w Fuengirola
Zoo, w którym nie ma krat, a naturalną barierą oddzielającą ludzi od zwierząt są 

rośliny i przeszkody wodne. Żyje tu w warunkach przypominających naturalne śro-

dowisko ponad 200 gatunków zwierząt z Madagaskaru, równikowej części Afryki, 

południowo-wschodniej Azji i Indo-Pacyfiku. Na wejściu zostajemy zaopatrzeni 

w mapkę, która zdecydowanie nam się przyda, bo jest tu wiele zakamarków, do któ-

rych bez mapy pewnie byśmy nawet nie dotarli. Na mapie znajduje się także har-

monogram pokazów i wizyt w towarzystwie opiekunów zwierząt na określonych 

wybiegach. Z powodu ograniczonego czasu wzięliśmy udział tylko w wystawie 

ptaków i ssaków (znowu były papugi, ale także pancernik i kozy, które można było 

dotknąć i nakarmić, a także inne egzotyczne ssaki) oraz w wizycie na Madagaskarze. 

Tak, spotkaliśmy króla Juliana, a właściwie królową Julianową, bo w tej społeczno-
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ści to kobieta rządzi. Na wybiegu lemurów znajduje się 

replika największego baobabu na świecie i muszę powie-

dzieć, że robi ogromne wrażenie. Ominęły nas niestety 

tańce afrykańskie oraz spotkania z opiekunami zwierząt 

na innych wybiegach, ponieważ mieliśmy zbyt mało czasu 

na zwiedzanie. Żeby nie popełnić tego błędu, co my, 

radzę zarezerwować sobie na Bioparc cały dzień. Na miej-

scu jest restauracja oraz plac zabaw, więc nawet najmłodsi 

zwiedzający nie będą się nudzili. 

Cały ostatni dzień przed powrotem do Polski spędzi-

łam w Maladze, ale o atrakcjach tego miasta takich jak 

np. Interaktywne Muzeum Muzyki lub zamek Gibralfaro 

napiszę w kolejnym numerze magazynu.
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NIEZWYKŁY LWÓW
TOMASZ SZYKULSKI
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O Lwowie słyszałem wiele dobrego, ale do wszystkich pozytywnych relacji podchodziłem 

z pewnym dystansem – po części ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie, a po czę-

ści przez niezbyt przyjemne zderzenie ze wschodnią rzeczywistością, gdy w 2015 roku prze-

siadałem się na lotnisku w Kijowie. Okazja do odwiedzenia miasta pojawiła się w lipcu tego 

roku, a wykorzystanie jej mogę ocenić jako najlepszą decyzję od wielu miesięcy. Lwów zrobił 

bowiem na mnie ogromne wrażenie – ale co takiego mnie w nim zaskoczyło?

Po pierwsze – samo miasto. Na wstępie muszę przyznać, że okazało się ono znacznie więk-

sze i ciekawsze, niż myślałem. Przed wyjazdem spodziewałem się, że Lwów będzie przypo-

minał mój rodzinny Lublin: miasto piękne, interesujące, a mimo to nieco mniej popularne 

i w tej mniejszej popularności – odrobinę tajemnicze. Na miejscu okazało się jednak, że wię-

cej cech wspólnych łączy go raczej z Krakowem; rozległe stare miasto pełne wysokich kamie-

nic, szerokie, brukowane ulice, dziesiątki tętniących życiem restauracji, kawiarni i barów, 

a także ujmująca architektura i klimatyczne tereny zielone. Podobny do Krakowa jest także 

rozmiar miasta, chociaż z populacją ponad 700 000 osób Lwów zajmuje pod tym względem 

dopiero siódme miejsce na Ukrainie. We Lwowie nie znudzą się fani aktywnego spędzania 

czasu, gdyż eksploracja miasta doprowadzi nas do atrakcji takich jak słynny Cmentarz Orląt, 

wieża miejskiego ratusza, wzgórze Wysoki Zamek, a także licznych muzeów i galerii.
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Po drugie – klimat. Na ten element składa się zarówno wygląd miasta, wspomniane wcze-

śniej lokacje, jak i również szereg innych czynników. W tym miejscu warto wrócić na 

moment do lokali, a właściwie nietypowego podejścia do budowania ich klimatu. Na uwagę 

zasługuje między innymi „Kryjówka”, gdzie do przekroczenia progu zakamuflowanego, pil-

nowanego przez udającego żołnierza pracownika potrzebne będzie hasło, a także „Gazowa 

Lampa”, czyli lokal nawiązujący do polskiego twórcy lampy naftowej, w którym rachunek 

podawany jest w podpalanej przez kelnerkę… miniaturowej beczce prochu. Lwowskie 

restauracje potrafią zajmować wszystkie piętra wysokich kamienic, oferując tym samym wyj-

ście na dach, skąd roztacza się znakomity widok na panoramę miasta. Listę godnych pole-

cenia miejsc można rozwijać długo: craftowa „Pravda”, restauracja Baczyńskich czy „Pijana 

Wiśnia” na rynku to tylko kilka kolejnych przykładów. W połączeniu z przyjaznym, ale dosyć 

specyficznym stylem bycia ukraińskiej obsługi spędzanie czasu na mieście to w przypadku 

Lwowa bardzo ciekawe doświadczenie, a największą przyjemność sprawi nam samodzielne 

odkrywanie nowych miejsc.

Dwie kolejne rzeczy, które mocno mnie zaskoczyły, to ceny oraz bezpieczeństwo. Zacznijmy 

od tego, że we Lwowie jest naprawdę tanio. Zjedzenie dobrego obiadu w ścisłym centrum 
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miasta to koszt co najwyżej kilkunastu złotych 

– według moich obserwacji stawki były około 

dwukrotnie niższe niż w podobnych rejonach 

Warszawy czy innych polskich miast. Kawa lub 

piwo wypite w lokalu to koszt 4–5 złotych, tak-

sówka z centrum na lotnisko (w nocy) – 10 zło-

tych, nocleg w hostelu – 20 złotych, a pokój 

w hotelu – kilkadziesiąt złotych. Dobre ceny doty-

czą także wejściówek do głównych atrakcji, które 

rzadko przekraczają kilka złotych. Jeżeli chodzi 

o bezpieczeństwo, przed wyjazdem na Ukrainę 

miałem pewne obawy o sporą ilość sprzętu 

fotograficznego, którą planowałem ze sobą 

zabrać. Szybko okazały się one jednak nieuza-

sadnione – nie zrozumcie mnie źle, ale w żadnym 

momencie pobytu nie czułem się zagrożony; 

pod tym względem nie widziałem żadnych róż-

nic względem polskich czy europejskich miast. 

Początkowo zastanawiał mnie także stosunek 

do konfliktu trwającego na wschodzie Ukrainy 

– zachód kraju zdaje się jednak żyć swoim 

życiem, a jedynym łączącym z nim elementem 

są widywani od czasu do czasu pojedynczy żoł-

nierze ukraińskiej armii, którzy przyjeżdżają do 

Lwowa na przepustki.

Potencjalnie najtrudniejszą kwestią w kontekście 

planowania wyjazdu do Lwowa będzie trans-

port. Opcji jest wiele, natomiast wszystkie mają 

swoje plusy i minusy; pomijając mogący wiązać 

się z długim postojem na granicy dojazd prywat-

nym samochodem lub jednym z wielu kursują-

cych z polski autobusów, rozsądnym wyborem 

pozostaje pociąg oraz samolot. W pierwszym 

scenariuszu najlepiej dostać się do położonego 

nieopodal granicy Przemyśla (piękne miasto!), 
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skąd codziennie kursuje do Lwowa nowoczesny, ukraiński pociąg, a kontrola 

dokumentów odbywa się już w trakcie jazdy. Cena biletu na ten odcinek to zaled-

wie kilkanaście złotych. Dla wielu osób najlepszą opcją (chociaż znacznie droższą) 

będzie jednak samolot. Poza latającym bezpośrednio z Warszawy i Bydgoszczy 

LOT-em warto zapoznać się także z ofertą linii Ukraine International Airlines, które 

do Lwowa zabiorą nas z przesiadką w Kijowie. Najbardziej nietypową, chociaż roz-

sądnie wycenioną opcją jest bezpośrednia podróż z lotniska w… Radomiu, skąd 

dwa razy w tygodniu operuje linia SrintAir.

Podsumowując, Lwów to miasto niezwykłe, które zaskoczyło mnie bogac-

twem lokali i atrakcji, a także swoim unikalnym klimatem i kulturą. W połączeniu 

z niskimi cenami i piękną architekturą stanowi on idealny cel krótkiej, kilkudnio-

wej wizyty – zarówno dla osób uwielbiających przesiadywanie w barach i restau-

racjach, jak również preferujących aktywne spędzanie czasu. Na podstawie mojej 

niedawnej wizyty mogę śmiało stwierdzić, że Lwów to jedna z najbardziej pozy-

tywnych podróżniczych niespodzianek ostatnich lat – i z całą pewnością wrócę 

tam jeszcze wiele razy.

t_szykulski

https://twitter.com/t_szykulski
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Dzisiaj będzie o Apple’u i produktywności w ich nowym biurze Apple Park lub, 

jak niektórzy uważają, stacji kosmicznej, która wylądowała w Kalifornii. Pamiętam, 

jak jeszcze w roku 2011 Steve Jobs osobiście przedstawił ten projekt przed radą 

miasta Cupertino: niesamowite, ogromne biuro „z kosmosu” w kształcie pierście-

nia wykonanego ze szkła i wokół same drzewa i mnóstwo zieleni… Pomyślałem 

sobie wtedy, że choć bardzo lubię moją pracę z domu w modelu „No Office”, to 

właśnie powstaje prawdopodobnie jedyne biuro na świecie, do którego mógł-

bym chodzić i w którym mógłbym pracować.

Niestety, mój entuzjazm był przedwczesny – to biuro jest może piękne, ale nie-

stety nie nadaje się zupełnie do pracy, ale o tym za chwilę.

Dlaczego pracujemy w Nozbe w modelu „No Office”?
W mojej firmie każdy pracuje z domu i jest ku temu wiele powodów, które można 

zawrzeć w takim sloganie: „praca to nie jest miejsce, do którego się chodzi, to 

coś, co się wykonuje”. Poza typowymi plusami takiej pracy, jak elastyczność miej-

sca i czasu pracy czy zatrudnianie niezależnie od tego, gdzie się mieszka, jedną 

z głównych zalet pracy z domu jest fakt, że mamy po prostu dużo „świętego spo-

koju” – czyli możemy w skupieniu pracować i wykonywać nasze zadania.

Piramida komunikacji
W Nozbe wprowadziliśmy piramidę komunikacji, którą szerzej opisuję w mojej 

książce „NoOffice Apps” (do pobrania za darmo z mojej strony sliwinski.com). 

W skrócie chodzi o to, że komunikacja w zespole powinna wyglądać jak piramida, 

która ma następujące poziomy:

1. Praca w skupieniu jest podstawą tej piramidy – i jej powinno być jak najwię-

cej. Każdy z nas musi mieć jak najwięcej czasu na wykonanie swojej pracy bez 

przerywników i rozpraszaczy.

2. Informacja zwrotna, czyli wysyłanie efektów naszej pracy do pozostałych 

członków zespołu z prośbą o pomoc, feedback i komentarze. My wykorzy-

stujemy do tego komentarze, w których prosimy o feedback kogoś z zespołu. 

Delegujemy sobie takie zadania we współdzielonych projektach w Nozbe.

3. Komunikacja w czasie rzeczywistym przez chat jest dopiero trzecim etapem. 

To sytuacje, w których wymagana jest szybka informacja zwrotna – dopiero 

tutaj wkracza chat typu Slack czy iMessage.

Apple Park – piękne biuro, które nie nadaje się do pracy…
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4. Rozmowy audio – czyli dzwonienie do kogoś, aby coś ustalić, szybko poroz-

mawiać jeden na jeden. Do tego używamy FaceTime Audio, Skype lub zapo-

mnianą już przez niektórych appkę Telefon na iPhonie.

5. Spotkania – czyli spotkanie kilku osób naraz, aby coś omówić. My z racji pracy 

na odległość używamy Zoom video lub Skype video.

Skoro te wszystkie etapy tworzą piramidę, to znaczy, że najwięcej czasu powinni-

śmy spędzać w pracy w skupieniu, a najmniej na spotkaniach, prawda?

Taki styl pracy dotyczy nie tylko programistów – praktycznie każdy, kto używa do 

pracy głównie swojej głowy, a nie siły mięśni, powinien pracować w ten sposób. 

W naszym 22-osobowym zespole każdy to sobie ceni – od osób z działu wsparcia 

klienta, przez programistów czy osób z marketingu, na szefie kończąc…

Dlaczego Apple Park jest takim świetnym budynkiem?
Wróćmy do głównego tematu tego artykułu, czyli nowego biura naszej ulubionej 

firmy sadowniczej – Apple Park. Jest to piękny budynek, który sprawia wrażenie 

zbudowanego prawie w całości ze szkła – podobnie jak sklepy Apple Store na 

całym świecie (poza Polską niestety). Do tego jest budynkiem bardzo ekologicz-

nym, zasilanym bateriami słonecznymi i otoczonym ogromną liczbą specjalnie 

zasadzonych drzew. W dodatku ma niesamowitą kawiarnio-jadalnię, która ma 

pełnić funkcję idealnego miejsca spotkań pracowników z różnych działów, gdzie 

mogą wymieniać się pomysłami przy posiłku lub kawce.

Jest to piękny budynek, który zdaje się czymś zupełnie nowym w świecie biurow-

ców – czymś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Powiewem świeżego powietrza 

w budownictwie Doliny Krzemowej, ale czy na pewno?

Apple Park to jednak open space…
Czar zaczyna pryskać teraz, kiedy o tym budynku dowiadujemy się coraz więcej. 

Docierają do nas pierwsze informacje, jak ten enigmatyczny biurowiec będzie wyglą-

dał w środku. A tam jest coś, co znamy z wielu biurowców, szczególnie w Dolinie 

Krzemowej – czyli koncept tak zwanego open space – otwartej przestrzeni.

Tak funkcjonuje większość firm w Dolinie. Nowe biuro Facebooka to jedna wielka 

otwarta przestrzeń. Biura pozostałych firm technologicznych nie są może tak 

Apple Park – piękne biuro, które nie nadaje się do pracy…
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ogromne, ale koncept jest ten sam – duże pomieszczenie i mnóstwo biurek 

oddzielonych od siebie tylko monitorami lub małą przegródką.

Skoro wszyscy tak pracują w świecie technologicznym, to musi być słuszne podej-

ście, prawda?

NIE. Patrząc na naszą Piramidę Komunikacji widać wyraźnie, że podstawą jest 

praca w skupieniu, a nie spotkania – a jak można się skoncentrować na pracy, jeśli 

siedzisz w jednym pomieszczeniu z kilkudziesięcioma innymi osobami?!

Jednak z jakiegoś powodu ten koncept jest powielany w większości firm, które 

odwiedzam. Że niby takie siedzenie w jednej hali i wzajemne przekrzykiwanie się 

wspierają wymianę pomysłów i współpracę.

Ten mit został już dawno obalony, szczególnie dobitnie w książce z lat dziewięć-

dziesiątych „Peopleware”. Teraz mamy rok 2017 i nawet Apple, firma znana z inno-

wacyjności i innego podchodzenia do spraw popełnia ten sam błąd, co wszyscy.

Tak, piękne czyste biurka i w pełni przeszklone sale konferencyjne wyglądają 

świetnie na zdjęciach, ale w ogóle się nie sprawdzają w rzeczywistości – jak 

można pracować w skupieniu, jeśli wokół jest harmider i hałas, a w dodatku 

w każdej chwili ktoś może po prostu podejść do nas i przerwać nam pracę?

Współpraca to nie otwarte biura – ale dobre narzędzia 
i nawyki!
Wciąż nie rozumiem, dlaczego nawet firma Apple nie potrafiła oprzeć się koncep-

cji otwartego biura i popełniła ten sam błąd, co reszta firm z Doliny Krzemowej. 

W pracy nie chodzi przecież o jej ilość, ale o jej jakość! Lepiej zainwestować 

w osobne biura i mieć mniej pracowników, którzy pracując w skupieniu, wyko-

nują wartościową robotę, niż mieć ich więcej, ale nie dać im szansy użycia szarych 

komórek w 100%.

Tak jak opisywałem to na początku tego artykułu, dobrze ustawiona Piramida 

Komunikacji gwarantuje więcej czasu na pracę, mniej na spotkania, a jednocze-

śnie wcale nie wyklucza współpracy między ludźmi i wymiany poglądów. Choć 

Apple Park – piękne biuro, które nie nadaje się do pracy…
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pracuję z domu, mam stały kontakt z zespołem Nozbe – ciągle nad czymś pracu-

jemy razem, wciąż podejmujemy wspólne decyzje albo o coś się kłócimy.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to… chodzi o pieniądze?
Przecież Apple to najbogatsza firma na świecie. Naprawdę rozumiem, kiedy firmy 

nie mają pieniędzy na biuro dla każdego i próbują się jakoś pomieścić, ale wtedy 

wybrałbym, szczerze mówiąc, pracę z domu, a nie chodzenie do głośnego biura. 

A wyposażenie pracownika do pracy z domu jest sporo tańsze niż płacenie mie-

sięcznie za metry kwadratowe powierzchni biurowej…

Nie wszyscy w Apple są zachwyceni nowym podejściem do otwartych biur…
Wcale się temu nie dziwię. Jak widać, ja też nie jestem, a wcale tam nie pracuję, 

ale słyszałem, jak John Gruber wspomniał o historii jednego z szefów w Apple, 

Johny’ego Srouji (odpowiedzialnego za procesory A10, A11 w iOS), który, jak zoba-

czył otwarte plany Apple Park, to podobno wymusił na firmie zbudowanie mu 

innego budynku z „normalnymi” biurami.

Zapraszam Tima Cooka lub Jony'ego Ive’a do „otwar-
tego biura”
Generalnie zasada często jest taka, że szefowie mają swoje biura, a pracownicy 

już nie. Uważam, że jest to co najmniej nie fair – jeśli jako szef podejmujesz decy-

zję o tym, aby twoi wysoko wykwalifikowani pracownicy 

mieli pracować w otwartej przestrzeni, to daj przykład 

i też tak pracuj. Wtedy przynajmniej taka decyzja 

będzie świadomą polityką firmy, a nie sposobem na 

wątpliwe oszczędności.

No i zachęcam do przestudiowania naszej 

Piramidy Komunikacji i ustawienia pracy 

w swoim zespole w taki sposób, aby posta-

wić na pracę w skupieniu i ograniczyć spo-

tkania do minimum, a te, które muszą 

już się odbyć, aby były konstruktywne 

i dobrze przygotowane.

MSliwinski

Apple Park – piękne biuro, które nie nadaje się do pracy…

http://www.twitter.com/MSliwinski


http://bit.ly/rzeczo-zmeczenie


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

LIFESTYLE MACUSERA
NORBERT CAŁA

THE SWISS ARMY KNIFE BOOK: 63 OUTDOOR 
PROJECTS – CENA OKOŁO 50 PLN 
Skoro jesteśmy przy survivalu, to idźmy tym tro-

pem. Każdy młody chłopak marzył o szwajcarskim 

scyzoryku, każdy dorosły go ma. Każdy dorosły też 

pamięta MacGyvera, który za pomocą scyzoryka 

potrafił zbudować helikopter. Jeśli w to nie wierzy-

cie, to musicie kupić książkę „The Swiss Army Knife 

Book: 63 Outdoor Projects”. Autorem jest leśnik 

Felix Immler, który w książce pokazuje 63 projekty, 

które możecie wykonać tylko za pomocą scyzo-

ryka i z tego, co znajdziecie w lesie lub na ulicy. 

Dowiecie się, jak zbudować wygodny obóz na 

pustyni, wodoodporny dach obozowiska w lesie, 

krzesło, łóżko, stół, lodówkę i piekarnik, łyżki, noże 

i miski. Jest nawet projekt grilla z rożnem napę-

dzanym przez wodę. Książka nie ma polskiego 

odpowiednika, a kupić ją możecie na Amazonie. 

Zachwyci jednak kreatywnością i jakością wydania, 

każdego odkrywcę.

BARIBALPOLAND KRAWIECTWO TAK-
TYCZNE – CENA OD 49 PLN 
Coraz więcej mamy w Polsce firm produkujących 

nietuzinkowe rzeczy, jakich nie znajdziecie na półce 

w każdym sklepie. Niektóre działają w naprawdę cie-

kawych niszach. BaribalPoland zajmuje się produkcją 

sprzętu taktycznego, wyprawowego oraz codzien-

nego użytku. Za główny cel stawiają sobie najwyższą 

jakość produktów, zarówno pod względem wykona-

nia, jak i doboru materiałów, które w znacznej części 

pochodzą od polskich producentów. W ich ofercie 

znajdziecie „nerki”, plecaki, organizery (także ten 

testowany w tym numerze), sprzęt dla entuzjastów 

strzelectwa. Wszystko w modnych kolorach khaki 

i kamuflażach. Każdy z produktów możecie skonfigu-

rować wedle własnych potrzeb, na przykład wybrać 

inny rodzaj kamuflażu, dodać zaczep na klucze, 

dodatkową kieszonkę, bryzgoszczelny zamek czy też 

zakończenie sznurka w postaci czaszki!

54

https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0711238898/uncrate-20 
http://baribalpoland.pl
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TERENÓWKA BOLLINGER B1 – CENA NIEZNANA 
Staram się unikać pisania o czymś, czego nie 

można kupić ani nie wiadomo, ile kosztuje, ale 

w przypadku Bollingera B1 jest to uzasadnione. 

Jeśli chcecie się załapać na zakup w pierwszym 

terminie tego samochodu, którego produk-

cja rozpocznie się za 19 miesięcy, musicie go już 

rezerwować! Nie wiadomo, ile będzie kosztował, 

ale wiadomo, że będzie to Tesla wśród terenó-

wek. Swoim wyglądem przypomina Land Rovera 

Defendera lub Jeepa Wranglera, ale podobno 

przewyższa je właściwościami terenowymi. 

Bollinger jest całkowicie elektryczny, ma dwa sil-

niki, po jednym na oś. Oba razem generują 365 

KM i 640 Nm, co daje przyśpieszenie do 100 km/h 

w 4,5 s i prędkość maksymalną ponad 200 km/h. 

Zasięg na ładowaniu ma wynosić ponad 300 

km. A to wszystko w samochodzie, w którym kąt 

natarcia i zejścia wynosi odpowiednio 56 i 53 stop-

nie, a prześwit od 39 do 51 cm. Duże WOW.

http://bollingermotors.com 
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NS BIKE ECCENTRIC CROMO – CENA 6499 PLN 
Szukając dobrego roweru, zazwyczaj stawiamy na marki, które znamy. Romet, 

Kross, Giant, może ktoś wybierze Specialized. Tymczasem w Polsce mamy cenione 

niszowe marki produkujące rowery. Jedną z nich jest Marka NS Bikes. Ma swój 

początek w Gdańsku, gdzie założył ją Szymon Kobyliński (znany również jako 

gitarzysta i lider zespołu Blenders). NS Bike to rowery i podzespoły. Jednym z cie-

kawszych rowerów tej marki jest lekko oldscholowy w wyglądzie Eccentric Cromo 

29". Podczas gdy znacząca większość producentów robi ramy aluminiowe lub kar-

bonowe, oni ciągle potrafią robić doskonałe ramy stalowe. To rower do wszelkich 

odmian kolarstwa górskiego jak all mountain, trail, pumptrack. Sercem roweru jest 

high-endowa rama wykonana z rurek cromo Tange Eccentric, które przez lata były 

testowane w dirtowych rowerach NS Bikes. Rezultatem jest ekstremalnie wytrzy-

mała i lekka rama do agresywnej, trailowej jazdy. Kompletny rower jest wypo-

sażony w topowe komponenty NS Bikes, wysokiej klasy hamulce hydrauliczne 

SRAM, amortyzator Manitou Machete i napęd SRAM 1x11.

http://www.ns-bikes.com/eccentric-cromo,98,pl.html 


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

AKADEMIA DJI – CENA OD 1379 PLN NETTO 
Drony są coraz bardziej popularne. Sami w redakcji testujemy 

je coraz częściej. Ale latanie dronem to spora odpowiedzialność 

i warto sobie wyrobić odpowiednie umiejętności i „papiery”. 

Moim zdaniem najlepiej to zrobić w pierwszej w Polsce aka-

demii DJI, która jest skierowana zarówno do amatorów, jak 

i zaawansowanych hobbystów. DJI Academy mieści się w sercu 

warszawskiej Pragi i to tam będzie odbywać się większość szko-

leń. Jest to pierwszy i jedyny w naszym kraju ośrodek, który ma 

pełne oficjalne wsparcie DJI. Główna idea tej akademii to nauka 

bezpiecznego latania i użytkowania drona. Szkolenia będą pro-

wadzone przez najlepszych ekspertów w kraju, posiadających 

odpowiednie uprawnienia. Kursy odbywają się na dronach 

Phantom 3, Phantom 4 i Inspire. Oprócz amatorskich skoleń 

możemy tam zrobić szkolenie UAVO VLOS (Visual Line of Sight) 

oraz UAVO BVLOS (Byond Visual Line of Sight), które są zakoń-

czone egzaminem państwowym

57

ZEGARKI VRATISLAVIA CONCEPTUM – CENY OD 790 PLN
O wielu polskich zegarkach już wspominaliśmy, dziś pora na Vratislavia Conceptum. To młoda marka, która 

powstała w 2012 roku z wieloletniej pasji Marcina Karolewskiego. Pierwsze modele powstawały pod czuj-

nym okiem forumowiczów z Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. Zegarki 

Vratislavia Conceptum są projektowane, składane oraz poddawane kon-

troli jakości w pracowni we Wrocławiu. Manufaktura za cel przyjęła 

sobie tworzenie zegarków opisujących/wyrażających ważne dla 

ludzkości momenty w historii, trendy, style w modzie i archi-

tekturze, przedmioty i wynalazki, które wpłynęły na nasze 

życie, a często zupełnie je odmieniły. Stąd modele odnoszące 

się do wojen, wypraw w kosmos. Wszystkie charakteryzuje 

ogromna precyzja wykonania. Jak twierdzi założyciel: „Tylko 

dobrze wykonany z dobrych materiałów zegarek przetrwa 

próbę czasu. Chcemy, aby nasze zegarki cieszyły przez długie 

lata i były przekazywane z pokolenia na pokolenie”. Wszystkie 

zegarki są produkowane w krótkich limitowanych seriach.

https://flyandfilm.pl/
http://vratislavia-watches.com 


Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W PRZEDSPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

https://kursproduktywnosci.pl
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YAMAHA YAS-207 
– TAKIE SOUNDBARY LUBIĘ

JAN URBANOWICZ

 Yamaha YAS-207 – takie soundbary lubię

Ja naprawdę nie jestem fanem soundbarów. Wprawdzie kilka mi się ich w życiu 

przez ręce (i uszy) przewinęło, wciąż jednak jestem w temacie kina domowego dość 

konserwatywny.
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Lubię, jak do telewizora jest podłączone 

porządne stereo – ewentualnie 2.1 lub 

5.1 czy 7.1, z tym że te dwa ostatnie to już 

spory wydatek, gdy chcemy mieć dobry 

sprzęt. Oczywiście nie musi tak być, ja 

jednak jestem tym typem maniaka, który 

do filmów dźwięk musi mieć bardzo 

dobry. Do muzyki wystarczy mi dobry. 

Soundbary są ciekawym rozwiązaniem, 

bo przede wszystkim zajmują mało 

miejsca, można je łatwo podłączyć do 

naszego ekranu, a także dają nam dobry 

przestrzenny dźwięk, za stosunkowo nie-

wielkie pieniądze. Na dodatek nie musimy 

prowadzać kabli po całym pomieszczeniu, 

by umiejscowić głośniki. 

Z tym zajmowaniem miejsca to różnie 

bywa. Miałem już do czynienia z soundba-

rami, które zajmowały mi całą półkę pod 

telewizorem i nie miałem już wtedy miej-

sca na inne sprzęty. Na szczęście w przy-

padku Yamahy YAS-207 jest inaczej. To 

stosunkowo nieduży i zgrabny sprzęt, 

który powinien bez najmniejszych pro-

blemów zmieścić się na większości mebli 

w naszym salonie. Możemy go też oczy-

wiście powiesić na ścianie (w zestawie 

znajdziemy wszystkie potrzebne do tego 

 Yamaha YAS-207 – takie soundbary lubię

Z dźwięku prawie każdy będzie 
zadowolony.
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części), ale wtedy dobrze poprowadzić sobie wszystkie kable w ścianie, by wizualnie było 

ładnie. 

Zestaw Yamahy składa się z dwóch części – soundbara oraz subwoofera. Ten drugi łączy 

się z pierwszym bezprzewodowo, możemy go więc postawić w dowolnym miejscu 

w pokoju i jedynie podłączyć do prądu. Fakt, że głośnik niskotonowy (100 W) jest osobno, 

bardzo mnie ucieszył, gdyż wbudowane w „listwy” głośniki basowe rzadko mnie satysfak-

cjonowały. Zdecydowanie bardziej wolę, jak pod TV mam wysokie tony, z których też idzie 

dźwięk przestrzenny, a główne „walnięcia” idą z mocniejszego źródła znajdującego się 

w strategicznym miejscu w salonie. Innymi słowy, YAS-207 mi się podoba i z chęcią zoba-

czyłbym go na stałe jako część mojego zestawu do oglądania filmów.

Podłączenie całości do naszego telewizora jest dziecinnie proste i chyba już stało się stan-

dardem. Mamy tu bowiem kilka wejść HDMI, do których podłączmy nasze sprzęty (kon-

sole, odtwarzacze, Apple TV) oraz wyjście HDMI ARC, z którego kabel prowadzimy do 

telewizora – sprzęt obsługuje 4K w 60 fps, posiadacze nowych ekranów będą więc zado-

woleni. Dzięki ARC możemy wszystkim sterować za pomocą jednego pilota. No właśnie, 

w zestawie jest pilot (mały), ale u mnie on się głównie kurzył, używałem bowiem albo 

pilota od TV, albo do ustawień dźwięku uruchamiałem aplikację.

Z dźwięku prawie każdy będzie zadowolony. Jak dla mnie zestaw jest przede wszystkim 

do filmów, a do muzyki nadaje się średnio, jeśli jednak nie jesteśmy audiofilami, to nic 

nie powinno nas zniechęcać do słuchania ulubionych albumów – wystarczy poświęcić 

chwilę na konfigurację dopasowaną do naszych uszu. Muzykę oczywiście możemy puścić 

z naszych telefonów, tabletów czy innych źródeł, za pomocą Bluetooth. Niestety, nie ma tu 

AirPlay. W testowanym modelu mamy obsługę DTS Virtual X, która zapewnia nam ciekawe 

Zestaw Yamahy składa się z dwóch części – soundbara oraz 
subwoofera. Ten drugi łączy się z pierwszym bezprzewodowo, 
więc możemy go postawić w dowolnym miejscu w pokoju 
i jedynie podłączyć do prądu.

 Yamaha YAS-207 – takie soundbary lubię
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efekty dźwięku przestrzennego podczas oglądania filmów. Przyznaję, że nie spodziewa-

łem się, że ten maluszek da mi tak przyjemne odczucia z obcowania z kinem. Trochę żałuję, 

że nie jest tu obsługiwany Dolby Atmos, ale za takie pieniądze specjalnie mnie to nie dziwi 

– no właśnie, a jaki jest koszt?

To jest w tym wszystkim najlepsze, bo całość kosztuje 1699 złotych. To naprawdę kon-

kurencyjna cena, dzięki której każdy chcący kupić sobie zestaw do kina za rozsądne pie-

niądze, powinien się tym modelem zainteresować. Jest tu właściwie wszystko, czego 

przeciętny Kowalski potrzebuje (dla niektórych nawet z nawiązką), osobny bezprze-

wodowy subwoofer oraz niewielkie rozmiary, dobre materiały i ładny design. Gdybym 

miał dziś kupić sobie soundbar, to najprawdopodobniej byłaby to Yamaha YAS-207. 

Najprawdopodobniej, ale nie na pewno, bo brakuje mi tu trochę AirPlay i obsługi Dolby 

Atmos. Poza tym to naprawdę bardzo dobry sprzęt spełniający moje wymagania w sto-

sunku do kina domowego.

Yamaha YAS-207             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 4,5/6

Dane techniczne:
Cena: 1699 PLN
Producent: Yamaha
Dostępny w Top HIFI

 Yamaha YAS-207 – takie soundbary lubię

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://audioklan.pl/yamaha/produkt/yamaha-musiccast-yas-207.html
http://www.twitter.com/yasiek_


MONSTER – BLASTER
JAROSŁAW CAŁA
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Zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie scenę z amerykańskich filmów 

o nastolatkach, które mają właśnie spring break od szkoły. Widziałem 

niekończące się szerokie plaże Long Beach, a na nich rozpędzony Jeep Wrangler 

Cabrio z równie głośnymi, co napakowanymi nastolatkami. Na ramieniu jednego 

z kapitanów drużyny futbolowej znajdowało się źródło tej głośnej muzyki, 

głośnik przypominający nam lata dziewięćdziesiąte, czyli boombox.

Jeszcze nigdy tak szybko nie wpadłem na koncepcję tekstu, jak tym razem. Gdy tylko 

otworzyłem i wyciągnąłem z pudełka produkt dobrze znanej firmy Monster, 

absolutnie wszystko mi się zgadzało, od początku do końca w każdym detalu. Zamknąłem 

oczy i wyobraziłem sobie scenę z amerykańskich filmów o nastolatkach, które mają wła-

śnie spring break od szkoły. Widziałem niekończące się szerokie plaże Long Beach, a na 

nich rozpędzony Jeep Wrangler Cabrio z równie głośnymi, co napakowanymi nastolat-

kami. Na ramieniu jednego z kapitanów drużyny futbolowej znajdowało się źródło tej 

Monster – Blaster
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głośnej muzyki, głośnik przypominający nam 

lata dziewięćdziesiąte, czyli boombox. Nagle ze 

słonecznego L.A. znalazłem się w deszczowych 

Otrębusach pod Warszawą, po prostu otwo-

rzyłem oczy i sen prysł, ale jedna rzecz z niego 

pozostała. Wspomniany głośnik stał przede mną 

i prężył się tak, jak ten amerykański napakowany 

i wydepilowany nastolatek. 

Do tego produktu trzeba podejść z odpowied-

nim przymrużeniem oka i dystansem. Byłem 

pewny, że nie będę się zachwycał artystycz-

nym dizajnem, ale mimo wszystko jest w nim 

coś, co przykuwa uwagę. Jest niczym ubłocony 

Hummer zaparkowany między wywoskowanymi 

Ferrari, ale nawet w takim towarzystwie znaj-

dzie swoich amatorów. Monster zrobił produkt 

uszyty na swoją miarę i trzeba im przyznać, że 

Amerykanie znają się na takiej robocie. Nawet 

nazwa „Blaster” pasuje w tym przypadku ide-

alnie. Głośnik ma nam przypomnieć starego, 

dobrego boomboxa, który niegdyś królował 

na ulicach wielu miast na całym świecie. Żeby 

tak się stało, takie urządzenie musi spełnić kilka 

warunków i Monster postarał się, żeby tak się 

Monster – Blaster

 Jest niczym ubłocony 
Hummer zaparkowany między 
wywoskowanymi Ferrari, ale nawet 
w takim towarzystwie znajdzie 
swoich amatorów.
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stało. Podstawą jest konstrukcja, która musi być jak najbardziej niezniszczalna, niczym 

amerykańska flota. 

Jeśli gdzieś na sklepowej półce znajdziecie ten głośnik i będzie podpisany jako „przeno-

śny”, to podzielcie ten komunikat przez co najmniej trzy, ponieważ Blaster waży ponad 7 

kg. Wiadomo, że dla kapitana drużyny futbolowej to mało, ale dla klasycznego Mirka jadą-

cego do Łeby to kilka zgrzewek Żubra mniej w bagażniku. Blaster jest potężny, ale wiem, 

że dokładnie taki miał być, nadal więc wszystko się zgadza w tym projekcie. Kształtem 

przypomina mi skrzynkę na narzędzia, a najważniejszą częścią konstrukcji jest masywna 

rączka umieszczona na górze urządzenia i przykręcona do niego dużymi śrubami typu torx. 

Patrzysz na to rozwiązanie i wiesz, że być może twój dom z prefabrykatów nie przetrwa tor-

nado, ale ta rączka na bank da radę. Monster tak zaprojektował ten głośnik, żeby towarzy-

szył nam wszędzie tam, gdzie warunki są trudne. Niestraszny mu deszcz, a nawet gradobicie. 

Niewątpliwe pomocne będą gumowane elementy pokrywające wszystkie przyciski i złą-

cza. Z jednej strony umieszczony jest wielki przycisk ON/OFF, nieco mniejszy Mode i strzałki 

potencjometru głośności. Przyciskiem Mode zmieniamy opcję charakterystyki dźwięku 

z Indoor na Outdoor i odwrotnie. Wszystko jest oczywiście pięknie podświetlone, żeby 

był odpowiedni efekt „WOW”. Druga strona urządzenia równie dobrze pokryta ochronną 

Monster – Blaster
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gumą skrywa złącza, moduł NFC i podświetlony wskaźnik naładowania baterii. Wiadomo, 

że urządzenie tego typu musi mieć akumulator, ten zastosowany przez firmę Monster jest 

adekwatnie potężny. Przy dosyć głośnym graniu wystarczy nam na 10 godzin doprowa-

dzania do szału wszystkich w promieniu przynajmniej dwóch kilometrów na zapchanej 

plaży w Łebie. Bardzo polecam takie rozwiązanie. Część wspomnianej wcześniej gumy jest 

otwierana, a pod nią skrywają się dwie niespodzianki od Monstera. Oprócz złącza ładowa-

nia i klasycznego AUX znajdziemy również MIC IN. Jeśli uznacie, że plażowicze są za mało 

poddenerwowani, to możecie użyć mocniejszego działa w postaci prywatnego, pijanego 

karaoke. Teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie to sobie: Przez te oczy, te oczy zielone oszala-

łem… Drugą niespodzianką i prezentem jest złącze USB, dzięki któremu możemy wykorzy-

stać nasz głośnik jako powerbank. Gdyby padł nam telefon i nagle okazało się, że nie znamy 

tekstu, to nie ma problemu, Blaster uratuje życie wszystkim plażowiczom. Czy wy również 

powoli przyznacie mi rację, że Monster zrobił bardzo kompletne urządzenie? 

Jeśli nie, to może przekona Was na koniec dźwięk, jaki wydobywa się z Blastera. 

Pamiętacie, jak pisałem o tym, że nie ma co się zachwycać dizajnerskimi aspektami? 

Podobnie mam z dźwiękiem, nie oczekiwałem długich odsłuchów w fotelu przy wszyst-

kich ulubionych akustycznych numerach. Wiedziałem, że nie tędy droga, a że nie plano-

wałem też podróży moim Passatem z Żubrami do Łeby, to zabrałem Blastera po prostu 

na ognisko. Był w swoim żywiole, brudno, trochę mokro i alkohol. Wszyscy byli nim abso-

lutnie zachwyceni, no może oprócz ludzi na sąsiednich działkach. Dlaczego? Dlatego 

że Blaster to cholernie głośny potwór ziejący dużą mocą soczystego basu. Chyba każdy 

dokładnie tego od niego oczekuje, prawda? Ten głośnik ma przynosić radość z mile spę-

dzonego czasu ze znajomymi i wywiązuje się z tego. Dużo basu i dużo wysokich tonów 

załatwia sprawę. Jest w nim taki szatan, że nawet przez chwilę nie miałem ochoty słuchać 

czegoś cicho, za każdym razem prowokował do sprawdzenia, na co go stać. Skala gło-

Monster – Blaster

Patrzysz na to rozwiązanie i wiesz, że być może twój dom 
z prefabrykatów nie przetrwa tornado, ale ta rączka na bank da 
radę. Monster tak zaprojektował ten głośnik, żeby towarzyszył nam 
wszędzie tam, gdzie warunki są trudne.
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śności zdaje się nie mieć końca i słuchając muzyki w domu, przyznam się, że nie byłem 

w stanie dojść do końca potencjometru, po prostu nie dało się wysiedzieć. Ubogi, ale 

wystarczający equalizer, polegający na przełączaniu między „Wewnątrz” i „Na zewnątrz”, 

świetnie się sprawdza. W środku głośnik nabiera ciepła i pokazuje chociaż zalążek środka 

częstotliwości i sceny, a na zewnątrz staje się bardziej donośny i ostry. 

Nie musimy doszukiwać się nic więcej, nie ma żadnych aplikacji z ustawieniami, a wszystko 

kończy się na podłączeniu przez Bluetooth. Pamiętajcie, że kapitan drużyny futbolowej 

musi szybko uruchomić komercyjny hit i podkręcić głośność, żeby zaimponować opalają-

cym się dziewczynom na Long Beach. Monster Blaster jest do tego idealnym narzędziem, 

a przecież podobnymi prawami rządzą się wszystkie plaże na świecie. Nie chcę jednak, 

żeby to miało prześmiewczy wydźwięk i daleki jestem od negacji, ponieważ Blaster to 

świetny głośnik na imprezy na świeżym powietrzu. Przecież to, co dobrze sprawdzi się 

w rękach amerykańskiego nastolatka na plaży, okazało się równie dobre w moich rękach 

na ognisku ze znajomymi. 

Monster – Blaster             

Cena: 1799 PLN

Monster – Blaster

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/calamuzyka
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RECENZJA HYPERX 
CLOUD II

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja HyperX Cloud II

Niedawno dowiedziałem się, że mój mikrofon do podcastowania nie do końca nadaje 

się do komunikowania się przez Discord lub Skype w trakcie grania drużynowego. 

Postanowiłem to naprawić.
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Problem z moim Samsonem leżał w prostym fak-

cie – zbiera on nie tylko mój głos, ale również 

dźwięk przejeżdżających samochodów, górskich 

eskapad sąsiadów, szczekającego na ulicy psa 

oraz nawet muchy, która niechciana przypałę-

tała się w okolice mojego biurka. To jest proble-

matyczne przy grach zespołowych, bo niektóre 

dźwięki wkurzają (szczekanie psa, bzyczenie 

muchy), a inne rozpraszają (penetrowanie szczy-

tów) współtowarzyszy, co jednocześnie wpływa 

na to, jak dobrze gramy. Przy moim poziomie 

n00bostwa, wszystko jest istotne.

HyperX Cloud
Zachęcony przez innych udałem się w poszuki-

waniu taniego i dobrego headsetu, czyli słucha-

wek okołousznych z mikrofonem na pałąku. Tani 

i dobry? To przeważnie przeciwstawne cechy, 

które przy okazji każdy odbiera inaczej. Mnie 

zależało na cenie poniżej 200 złotych oraz jako-

ści na tyle dobrej, abym nie wstydził się patrzeć 

w lustro z nimi na głowie oraz żeby całość nie 

rozpadła się podczas schylania głowy. Zachęcony 

opiniami innych zdecydowałem się na HyperX 

Cloud – starszy model, który zachęcał rzekomo 

znakomitej jakości mikrofonem. To headset ana-

logowy, podłączany do portu 3,5 mm w kar-

cie dźwiękowej. Sam korzystam z głośników 

B&W MM-1, które są widziane przez system opera-

cyjny właśnie jako zewnętrzna karta dźwiękowa, 

ale niestety nie posiadają wejścia na mikrofon. 

Pozostało więc podłączenie się bezpośrednio do 

tej wbudowanej w płytę główną, co okazało się 

katastrofą – szumy mikrofonu były niewyobra-

żalne i czym prędzej oddałem headset do sklepu.

Recenzja HyperX Cloud II

Design to kwestia indywidualna, 
ale B&O w tej kwestii jest moim 
ulubieńcem, a HyperX trochę do nich 
brakuje. Nie jestem po prostu fanem 
„gamerskiego” (krzykliwego) designu.
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HyperX Cloud II
Nie mając dużego wyboru, zdecydowałem się na droższy i rzekomo jeszcze lepszy jako-

ściowo model Cloud II, wyposażony w zewnętrzną kartę muzyczną. Ten model okazał się nie 

tylko wygodniejszy od starszego Clouda, ale dołączona karta zapewnia odpowiednią jakość.

W pudełku znalazłem sam headset z wyjściem 3,5 mm, zdejmowalny mikrofon, przej-

ściówkę samolotową, dodatkowe nakładki na puszki, pokrowiec na całość oraz kartę 

dźwiękową na USB z wejściem 3,5 mm. Mikrofon montuje się po zdjęciu zaślepki na 

kolejne gniazdo 3,5 mm w lewej puszce, całość podłącza się do komputera i… to wszystko. 

Po prostu działa. Windows rozpoznaje kartę jako headset i całość działa od razu (macOS 

również jest wspierany).

Puszki są nadzwyczajnie wygodne. Mam dosyć duże uszy, ale te słuchawki je w całości obej-

mują, jednocześnie w miarę sprawnie odcinając dźwięki otoczenia. Nie jest to oczywiście 

porównywalne ze słuchawkami z ANC, ale to akurat nie dziwi. Miałem dni, gdy headset sie-

dział na mojej głowie przez 5–6 bitych godzin, bez żadnego dyskomfortu – pod tym wzglę-

dem naprawdę zdają egzamin. Skóra (sztuczna), którą pokryto poduszki i pałąk, jest miękka 

i przyjemna w dotyku, jakby była prawdziwa (ale nie jest). Nie powoduje też żadnych odpa-

rzeń przy wyższych temperaturach, a jak zapewne zauważyliście, w ostatnich tygodniach 

były optymalne warunki do takich ekstremalnych testów. Zapewne pomaga przy tym 

pianka „z pamięcią” (z ang. memory foam).

Recenzja HyperX Cloud II
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Mikrofon wizualnie sprawia wrażenie słabe, szczególnie gdy obok stoi duży Samson na sto-

jaku, ale w grze, według relacji osób trzecich, zapewnia w zupełności wystarczająco dobrą 

jakość dźwięku – głos jest czysty i bez szumów. O ile miałem obawy co do samej jakości 

pałąka – myślałem, że go zaraz urwę albo połamię – to w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni 

nic takiego się nie zdarzyło.

Model Cloud II dostępny jest w pięciu kolorach, przy czym słowo „kolor” określa metal 

łączący puszki ze sobą:

• czarnym, z czerwonym logo na puszce oraz czerwoną nicią na skórze pałąka,

• srebrnym, z białym logo oraz białą nicią,

• czerwonym, z czerwonym logo i nicią,

• gunmetal, z logo i nicią w tym samym kolorze,

• białym, który jest inny – metal i skóra są czarne, a puszki i nić są częściowo białe;

Cloud II są ponadto kompatybilne z Xboxem i PlayStation – dzięki temu, że nie trzeba podłą-

czać je do komputera przez dołączoną kartę dźwiękową i że można po prostu wykorzystać 

wtyczkę 3,5 mm (oraz wszystkim innym, co przyjmuje mini Jacka, w tym ze smartfonami). 

Mają też certyfikację Discorda oraz TeamSpeaka, cokolwiek by to nie oznaczało.

Jak niektórzy z Was wiedzą, na co dzień korzystam z AirPods oraz 

prawdopodobnie najlepszych i najładniejszych słuchawek 

na świecie – B&O H6. HyperX Cloud II ciężko porów-

nać do tych ostatnich, szczególnie że są wie-

lokrotnie tańsze, ale do gier sprawdzają się 

Recenzja HyperX Cloud II
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znakomicie. Jeśli ktoś nie ma dużych 

wymagań pod tym względem, to 

można jednym ruchem zdemonto-

wać mikrofon i korzystać z nich rów-

nież do wszelkich Spotify’ów, Tidalów 

i Apple Musików.

W ofercie HyperX znajduje się też 

wiele bliźniaczych modeli, różnią-

cych się delikatnie między sobą. 

Dostępne są Cloud, Cloud Core, 

Cloud II i CloudX, ale tylko opisywany 

przeze mnie model ma dołączoną 

kartę dźwiękową i wirtualny dźwięk 

7.1 (z którego nie korzystam).

HyperX Cloud II jest oficjalnie sprze-

dawany w Polsce przez Morele.net, 

Komputronik i X-kom, w cenach 

wahających się pomiędzy 329 

a 349 złotych. Na rynku prawdopo-

dobnie znajdziecie lepsze headsety, 

ale będą albo droższe, albo mniej 

wygodne, albo gorzej wykonane, 

albo będą miały gorszej jakości 

mikrofon. Przy tych cenach wszystko 

jest niestety kompromisem, ale po 

ostatnich paru miesiącach bardzo 

polubiłem się ze swoimi HyperX 

Cloud II i pozostaną u mnie dopóty, 

dopóki się nie popsują.

Recenzja HyperX     
Cloud II          

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

Specyfikacja techniczna słuchawek
• Typ przetwornika: dynamiczny, 

o średnicy 53 mm
• Zasada działania: zamknięte
• Częstotliwość przenoszenia: 15–25000 Hz
• Impedancja nominalna: 60 Ω na system
• Nominalny poziom SPL: 98±3 dB
• THD: <2%
• Moc wyjściowa: 150 mW
• Tłumienie dźwięków 

otoczenia: ok. 20 dBa
• Nacisk kabłąka: 5N
• Waga z mikrofonem i kablem: 350 g
• Długość i typ kabla: 1 m + 

przedłużacz 2 m + 10 cm iPhone
• Złącze: wtyczka 3,5 mm

Specyfikacja techniczna mikrofonu
• Typ przetwornika: pojemnościowy 

(okładzina z elektretu)
• Zasada działania: gradient ciśnienia
• Wzorzec polaryzacji: kardioidalny
• Impedancja nominalna: ≤2,2 kΩ
• Napięcie w obwodzie otwartym 

przy f = 1 kHz: 20 mV/Pa
• Częstotliwość przenoszenia: 

100–12000 Hz
• THD: 2% przy f=1 kHz
• Maks. poziom SPL: 105 dB SPL 

(THD≤1,0% przy 1 kHz)
• Średnica kapsuły: 6.5 mm

Recenzja HyperX Cloud II

morid1n

https://www.morele.net/sluchawki-hyperx-cloud-ii-gun-metal-grey-7-1-khx-hscp-gm-713090/
http://www.komputronik.pl/product/266239/hyperx-cloud-ii-stalowoszare.html
https://www.x-kom.pl/szukaj?q=KHX-HSCP-GM
http://www.twitter.com/morid1n
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XIAOMI MI6 
– GODNY NASTĘPCA

Xiaomi Mi6 – godny następca

DOMINIK ŁADA



Wygląd
Szkło. Szkło i aluminium. Perfekcyjne wykonanie. Choć, umówmy się, Mi6 nie wypada jakoś 

szczególnie oryginalnie na tle konkurencji. Już Mi5 wyglądał bardziej wyjątkowo. Niezależnie 

od tego, świetnie leży w ręku. Jest odpowiednio ciężki, znacząco cięższy od poprzednika 

– sprawia to bardzo solidne wrażenie. Niestety, podobnie jak w Mi5, szkło na plecach powo-

duje, że telefon jest dość śliski i potrafi… sam przesuwać się po śliskiej powierzchni, jeśli ta 

nie trzyma poziomu. Trzeba uważać, aby położony na takiej krzywej powierzchni nie spadł. 

Szkło lubi też zbierać odciski palców, całe szczęście, że producent dołącza w opakowaniu do 

każdego Mi6 obudowę.

Koń, jaki jest, każdy widzi, ale diabeł tkwi w szczegółach. Najnowszy flagowiec 

Xiaomi – następca bardzo udanego Mi5, Mi6 – kosztuje połowę tego, co flagowce 

konkurencji, a pod maską ma to, czego dużo kosztowniejsi konkurenci nie mają 

– Snapdragona 835, 6GB RAM, dobry aparat i świetną nakładkę na Androida – MIUI.
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Są dwie rzeczy, które rzucają się w oczy od razu. Brak gniazda Jack oraz dwa obiektywy. 

Brak Jacka, podobnie jak w iPhonie 7, to dla mnie spory minus. Wprawdzie dołączono przej-

ściówkę – niestety jest ona biała i przy czarnym telefonie wygląda słabo. Podobnie jak to jest 

w przypadku iPhone'a 7, nie mamy możliwości ładowania i słuchania jednocześnie muzyki 

ze słuchawek na kablu. Wszystko idzie w kierunku bezprzewodowości. Brak wejścia Jack jest 

też spowodowany zapewne zapewnieniem większej wodoodporności. Wprawdzie Mi6 nie 

jest przystosowany do nurkowania, nie ma takiej wytrzymałości na wodę jak iPhone 7 czy 

Samsungi, ale możemy być spokojni w sytuacji zalania lub zachlapania.

Dwa obiektywy to poddanie się trendowi rynkowemu, gdyż praktycznie wszyscy produ-

cenci stosują już to rozwiązanie. Ale o tym za chwilę.

Ekran
Ekran Mi6 jest w rozdzielczości Full HD. Uwierzcie mi, że to w zupełności wystarcza przy 

ekranie 5,15". Nie dostrzeżecie pikseli. Taka rozdzielczość jednocześnie nie obciąża specjal-

Xiaomi Mi6 – godny następca
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nie procesora, dzięki czemu nasz telefon jest bardzo, bardzo szybki. Nie doświadczymy 

w codziennym użytkowaniu żadnych opóźnień, lagów itp. Ekran w Mi6 ma zdecydowanie 

cieplejsze kolory niż ten, który jest w Mi5.

Szybkość
Szybkość – Snapdragon 835 i 6GB RAM robi tutaj bardzo dobrą robotę. Co zaskakujące, te 

same parametry, co Mi6, ma… najnowszy Note 8. No, może poza ekranem, ale to chyba bar-

dzo dobra referencja. Za szybką pracę odpowiada też Android 7.1.1 wraz z genialną nakładką 

MIUI (obecnie wersja 8, ale niedługo będzie już 9), która według mnie jest obecnie najlepszą 

nakładką na rynku.

Bardzo szybki jest również wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych. Nie jest to fizyczny 

przycisk, jak to było w Mi5, ale fragment ekranu – podobne rozwiązanie jak TouchID 

w iPhone 7.

Mi6, podobnie jak poprzednik, obsługuje dwie karty SIM, nie ma jednak możliwości rozbu-

dowy pamięci – brak czytnika micro SD. LTE w Mi6 niestety nadal jest bez 800-tki. Ale za to, 

jako jeden z pierwszych, zaraz po Galaxy 8, Mi6 wspiera nowy standard Bluetooth 5.0.
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Mi6 wyposażony jest w funkcję QuickCharge 3.0. Szybkie ładowanie to świetna sprawa. 

Przyzwyczaiłem się już do niego przy Mi5. Mi6 ma baterię o pojemności 3350 mAh. Jest to 

o 350 mAh więcej, niż było w Mi5, ale z moich testów wynika, że krócej działa na baterii. 

Zapewne jest to kwestia większej ilości RAM oraz procesora. Krótsza praca na baterii to też 

nie jest jakiś specjalny problem, bo różnice są na poziomie 10–15%, maksymalnie 20%.

Aparat
Wróćmy do najważniejszego – aparatu. To jest ten aspekt, na który Xiaomi postanowiło 

postawić przy projektowaniu Mi6. Mamy, jak już wcześniej wspominałem, dwa obiektywy.

Pierwszy to obiektyw standardowy, a drugi do zdjęć portretowych. Standardowy ma 

matrycę Sony (IMX386 o pikselach wielkości 1.25 μm). Obiektyw ma jasność f/1.8 i ma wbudo-

waną optyczną stabilizację obrazu.

Drugi obiektyw ma matrycę Samsunga (S5K3M3 o pikselach wielkości 1μm) i jasność f/2.6.

Zastosowanie dwóch obiektywów ma umożliwić robienie zdjęć z dwukrotnym przybliże-

niem oraz rozmazywać tło, tak jak to jest w iPhone 7 Plus. Rozdzielczość maksymalna zdjęć 

to 12,2 Mpix, w proporcjach 4:3.

Xiaomi Mi6 – godny następca



   /   SPRZĘT   /   79

wyimek

Jakość zdjęć Mi6 wykonanych w ciągu dnia jest 

bardzo dobra, wieczorem niestety jest już tro-

chę gorzej, ale zdecydowanie lepiej niż to było 

w Mi5. Zdjęcia studyjne wypadają bardzo dobrze. 

Mi6 robi bardzo dobre, szczegółowe i ostre zdję-

cia. Zupełnie zniknęła bolączka, jaką miałem przy 

Mi5, gdzie notorycznie robiłem poruszone zdję-

cia. Na bardzo duży plus należy zapisać aplikację 

aparatu – rozbudowano ją o dodatkowe funkcje, 

w tym manual. Robienie zdjęć Mi6 to czysta przy-

jemność, oczywiście przy dobrym oświetleniu.

Funkcja zdjęć portretowych, podobna do tej zna-

nej z iPhone’a 7 Plus, jest jednak bardzo uzależ-

niona od warunków oświetleniowych. Trudno 

wykonać takie zdjęcia przy słabym oświetleniu.

Na koniec warto wspomnieć o nagrywaniu fil-

mów. Aparat umożliwia nagrywanie w 4K oraz 

Full HD, ale tylko w 30 kl./s.

Podsumowanie
Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z Mi5 

bardzo czekałem na jego następcę. Nie zawio-
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dłem się. Jest genialnie wykonany, jest bardzo 

szybki i ma zdecydowanie poprawiony apa-

rat. Xiaomi odrobiło lekcję – widać, że słuchają 

użytkowników oraz obserwują rynek. Niestety 

straciłem gniazdo Jack. Xiaomi jako jeden z nie-

wielu, jeśli nie jedyny producent telefonów 

z Androidem, rozumie, w sposób sensowny, 

potrzebę budowania ekosystemu. Xiaomi ofe-

ruje bardzo dużo akcesoriów, które łączą się bez-

przewodowo z naszym telefonem (większość też 

z iPhone’ami), przywiązując nas do marki i roz-

wiązań. Bardzo mi się taka koncepcja podoba, 

bo – w odróżnieniu od większości telefonów 

innych producentów – mam gotowe rozwiązania 

out of the box, jednocześnie będąc pewnym, że 

mój telefon będzie długo wspierany przez pro-

ducenta. Jeśli szukacie bardzo dobrego telefonu 

z Androidem i zastanawiacie się nad zakupem 

flagowca któregoś z producentów, uważam, że 

warto wydać przynajmniej dwa razy mniej (od 

1999 złotych) i kupić Mi6. Będziecie zadowoleni.
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dominiklada

Xiaomi Mi6                 

Dane techniczne:
• Procesor: Qualcomm Snapdragon 835 
• Ekran: IPS, 5,15 cala, 1920 × 1080 pikseli 
• RAM: 6 GB 
• Pamięć wewnętrzna: 64 GB / 128 GB 
• Aparat fotograficzny: 

podwójny, 12 Mpix 
• Przedni aparat: 8 Mpix 
• Waga: 168 g / 182 g (wersja ceramiczna) 
• Wymiary: 145,2 × 70,5 × 7,5 mm 
• System operacyjny: Android 

7.1.1 Nougat z nakładką MIUI
Plusy: 
• cena 
• wykonanie 
• szybkość działania 
• podzespoły zdecydowanie 

z najwyższej półki 
• MIUI
Minusy: 
• brak gniazda Jack 
• niepełna wodoodporność 
• brak LTE 800 MHz 
• brak czytnika micro SD 
• „palcująca” się obudowa
Cena: do 1999 PLN (wersja 64 GB)
Dystrybucja w Polsce: ABC Data
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http://www.twitter.com/dominiklada
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.mi.com/pl/mi6/
http://www.mi.com/pl/mi6/


HTC 
U11

PAWEŁ HAĆ

Choć HTC nigdy nie było największym producentem smartfonów z Androidem, to 

zawsze kojarzyło się mi z najbardziej udanymi eksperymentami. Począwszy od G1, 

będącego pierwszym popularnym smartfonem z systemem Google, a na U11 kończąc.
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Nomenklatura stosowana przez HTC przez kilka ostatnich lat była dość spójna. Flagowce otrzy-

mywały kolejno oznaczenia M7, M8, M9 i M10, tegoroczny model nazwano jednak U11. To tro-

chę mylące, ale wciąż mamy do czynienia z najmocniejszym urządzeniem firmy. Zmiana nazwy 

może być też zresztą celowa, bowiem wzornictwo smartfona znacznie się zmieniło i zamiast 

ostrych krawędzi i aluminium dominują obłe kształty oraz tafle szkła, pokrywające nie tylko 

przód, ale i tył urządzenia. Trudno powiedzieć, czy to zmiany na lepsze, zarówno surowość 

poprzednich wersji, jak i delikatność nowego modelu znajdą zapewne swoich zwolenników. 

Mnie U11 bardzo się podoba: świetnie spasowano szkło i aluminiową ramkę, zrezygnowano 

z jakichkolwiek dodatkowych elementów czy oznaczeń (z wyjątkiem mało rzucającego się 

w oczy logo z tyłu), dopilnowano też, by wszystkie przyciski i inne elementy znajdowały się 

dokładnie tam, gdzie najłatwiej do nich sięgnąć. O dziwo biały tył, który mieni się złotymi 

refleksami, również przypadł mi do gustu. Gdybym miał opisać wzornictwo U11 jednym sło-

wem, określiłbym je mianem subtelnego.

Wielu producentów różnicuje rozmiar swoich telefonów z górnej półki, a HTC postawiło w U11 

na duże gabaryty. 5,5-calowy wyświetlacz zajmuje sporo miejsca, a ramki wokół niego dodat-

kowo powiększają front. Niestety, ale nie nadaje to urządzeniu lekkości ani poręczności, a obłe 

kształty dodatkowo utrudniają jakąkolwiek obsługę jedną ręką. 

Zaokrąglone krawędzie całkiem nieźle maskują spore wymiary, 

a przy wyłączonym ekranie front wygląda niemal monoli-

tycznie. Waga telefonu również jest całkiem duża (169 g), nie-

mniej jednak da się do niej przyzwyczaić. Zaskoczyło mnie to, 

jak dobrze telefon leży w kieszeni, jest bowiem stosunkowo 

płaski, a dzięki zaokrąglonym narożnikom dobrze się do niej 

wsuwa. Wadą wszechobecnego szkła jest natomiast ogromna 
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ilość odcisków palców, jakie na nim pozostają. Producent dodaje do urządzenia plastikową 

obudowę, która niweluje ten efekt przynajmniej na tylnym panelu, ale jednocześnie ujmuje 

urządzeniu tyle uroku, że założyłem ją jedynie na chwilę z dziennikarskiego obowiązku. HTC 

doskonale przemyślało rozmieszczenie wszystkich elementów, począwszy od przycisku blo-

kady i regulacji głośności na prawej krawędzi, przez aparat umieszczony symetrycznie na tyl-

nym panelu, po cztery mikrofony zbierające dźwięk z otoczenia niezależnie od tego, w jakiej 

pozycji trzymamy telefon. Ograniczono też liczbę złącz, jedynym portem komunikacyjnym jest 

USB-C na dolnej krawędzi (HTC dodaje przejściówkę na mini Jack, bo w telefonie go już nie 

ma), pozwalające na podłączenie mnóstwa akcesoriów (i, ku mojemu zaskoczeniu, wszystkie 

są bezbłędnie wykrywane). Nie zabrakło też głośników BoomSound, jeden z nich pełni jed-

nocześnie funkcję słuchawki do rozmów, drugi natomiast znajduje się obok wspomnianego 

portu USB. Obudowa ma IP67, co czyni ją odporną na pył i wodę, ale nie można jej otworzyć, 

gniazdo nano SIM oraz karty pamięci znajdują się na górnej krawędzi. Jedynym detalem, który 

budzi moje zastrzeżenia, jest umieszczenie czytnika linii papilarnych nie do końca symetrycz-

nie: trafił on pod ekran, ale znajduje się bliżej dolnej krawędzi telefonu niż ekranu. Po jego obu 

stronach mamy dotykowe przyciski cofania i wielozadaniowości, natomiast czytnik jest równo-

cześnie przyciskiem pozwalającym na wyjście z aplikacji bezpośrednio do głównego ekranu.

U11 działa na Androidzie 7.1 z nakładką HTC Sense, nieingerującej szczególnie mocno w wygląd 

systemu i sposób jego działania. Oprogramowanie daje spore możliwości personalizacji, 

wliczając w to obsługę motywów (w tym również płatnych) i dając na start zestaw podsta-

wowych widżetów. Na lewym (względem głównego) ekranie wyświetlają się treści z News 

Republic, czyli agregatorze treści z różnych serwisów, pozostałe ekrany to już standardowe 

przestrzenie na ikony i widżety. HTC nie zrezygnowało też z App Drawera, przydatnego, jeśli 

mamy na urządzeniu dużo aplikacji. Niestety, z niewiadomych powodów HTC nie zdecydo-

wało się na opracowanie własnej klawiatury, zamiast niej zastosowano TouchPal, która nie 
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należy do najlepszych. Ma problemy z sugestiami tekstu i daje mało możliwości konfiguracji, 

dlatego też praktycznie od razu zainstalowałem sprawdzone SwiftKey. Niewątpliwą zaletą pre-

instalowanego oprogramowania jest natomiast ograniczenie dodatkowych aplikacji, HTC nie 

dubluje więc programu do obsługi zdjęć i korzysta z tego od Google, podobnie jest z notat-

kami czy kalendarzem. Znajdziemy tu też kilka autorskich programów, w tym Viveport dla 

posiadaczy gogli VR Vive, Sense Companion, czyli nieszczególnie przydatnego asystenta, oraz 

Boost+, będący aplikacją do optymalizacji pracy smartfona. Podchodziłem do niej sceptycznie, 

ale okazuje się, że to całkiem przydatne oprogramowanie (jeśli korzystacie z CleanMyMac, to 

tu od razu się odnajdziecie). Program pozwala wyczyścić zajmowaną pamięć RAM, przy czym 

można wybrać programy, których dane z niej usuwamy, podobnie jest z wykrywaniem aplika-

cji zużywających dużo energii i ograniczenie ich działania w tle. Można też usunąć programy, 

które nie były długo używane oraz wyczyścić pamięć z plików tymczasowych. Boost+ umoż-

liwia również blokowanie dostępu do wybranych programów za pomocą wzoru. Wszystko się 

przydaje i nie przeszkadza w używaniu smartfona, a to rzadkość wśród tego typu dodatków.

Duże wymiary urządzenia pozwoliły na zastosowanie pojemnej baterii: 3000 mAh pozwala 

na dwa dni intensywnej pracy, z używaniem nawigacji, licznymi rozmowami i korzystaniem 

z maila. Przy graniu czy częstym oglądaniu filmów na YouTubie lub Netfliksie czas ten skraca 

się nawet do niecałego dnia. Naładowanie akumulatora trwa około 1,5 godziny, urządzenie 

obsługuje bowiem QuickCharge 3.0. Nie ma niestety ładowania indukcyjnego, które we flago-

wych Androidach powoli staje się standardem. Podobnie jak w poprzednich modelach, tak i tu 

znajdziemy tryb zwykłego i ekstremalnego oszczędzania energii. Ten pierwszy spowalnia dzia-

łanie procesora, przyciemnia ekran i zmniejsza częstotliwość aktualizowania danych, ten drugi 

natomiast ogranicza liczbę dostępnych aplikacji do poczty, wiadomości, telefonu, kalendarza 

i kalkulatora. To i tak całkiem sporo, jak na tryb, w którym akumulator potrafi działać nawet 

kilkakrotnie dłużej niż podczas zwykłego używania. Dostęp do telefonu jest chroniony przez 

czytnik linii papilarnych, który działa błyskawicznie i bezbłędnie. Wystarczyło jedno zeskano-

wanie palca, by ten odczytywany był w każdej pozycji.
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Główny element, czyli ekran, jest doskonałej jakości. 5,5-calowa matryca Super LCD 5 o roz-

dzielczości Quad HD, czyli 2560 × 1400 pikseli, zapewnia świetną czytelność w każdych 

warunkach oświetleniowych oraz świetnie odwzorowuje kolory. Temperaturę barw można 

dostosować w menu, w nim też konfigurujemy tryb nocny, ocieplający barwy. Za wydajność 

odpowiada Snapdragon 835, ośmiordzeniowy procesor z taktowaniem do 2,45 GHz, a także 4 

GB pamięci RAM. Jej duża ilość jest szczególnie odczuwalna podczas przełączania się między 

aplikacjami, w których otwieramy duże pliki, a także w przeglądarce. Telefon ma wbudowane 

64 GB pamięci, z możliwością rozszerzenia kartą micro SD. Do komunikacji służy Wi-Fi w stan-

dardach a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 4.2. HTC umożliwiło w U11 obsługę nie tylko Chromecasta, 

ale też Miracast i… AirPlaya. Rozwiązanie to było już obecne w M10, nie dziwię się jednak, że 

pozostało w systemie. Swobodnie można bowiem korzystać nawet z tych urządzeń, które 

kupiło się z myślą o współpracy ze sprzętem Apple. Zastosowany port USB-C nie służy jedynie 

do ładowania i zgrywania zdjęć. Obsługuje też wszelkiego rodzaju akcesoria, od dedykowa-

nych słuchawek, przez adapter HDMI, USB OTG czy dyski przenośne, po monitor z wbudowa-

nym złączem USB-C. U11 nie tylko prawidłowo wyświetlał na nim treść, ale też wykrył podpiętą 

po USB do monitora mysz bezprzewodową z radiowym adapterem oraz klawiaturę i pozwolił 

z niej korzystać. Bez żadnej konfiguracji, bez jakiegokolwiek opóźnienia. Zrobiło to na mnie 

ogromne wrażenie – dokładnie takiej uniwersalności i wszechstronności oczekuję od nowych 

standardów złącz.

HTC nie byłoby sobą, gdyby nie dodało do smartfona czegoś ekstra. W przypadku U11 jest to 

całkowicie niewidoczna funkcja, która w praktyce okazuje się przydawać o wiele częściej, niż 

początkowo się spodziewałem. Mowa o Edge Sense, czyli wykrywaniu przez urządzenie ści-

śnięcia. Gdy ściskamy w dłoni dolną połowę ramki, na ekranie pojawiają się kropki wskazujące 

siłę nacisku. W momencie, w którym użyjemy wystarczająco dużej siły (a można ją regulo-

wać), wywołana zostanie przypisana funkcja. Do wyboru mamy w tej chwili stosunkowo mało 

możliwości, domyślnie włącza się aparat, a po kolejnym ściśnięciu robi zdjęcie. Z tej funkcji 

ostatecznie korzystałem, ale mogłem przypisać też uruchomienie asystenta (Google, Sense 

Companion lub Alexy), włączenie jednej z zainstalowanych aplikacji, wykonanie zrzutu ekranu, 

włączenie dyktafonu, latarki lub hotspotu. Osobno można też skonfigurować dłuższe wci-

śnięcie, Edge Sense da się więc wykorzystać do wywoływania maksymalnie dwóch funkcji. 

Z uwagi na precyzyjne wykrywanie siły nacisku zakładam jednak, że firma może umożliwić 

także przypisanie większej liczby zadań, odpowiadających konkretnym poziomom siły. To nie 

jest w końcu dodatkowy przycisk funkcyjny, a zupełnie nowy sposób interakcji, którego aż 

szkoda nie wykorzystać. Ściskanie obudowy do wykonywania zdjęć jest całkiem praktyczne 

na co dzień i niezastąpione w wodzie, gdy mokry bądź całkowicie zanurzony ekran nie reaguje 

HTC U11
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na dotyk. Włączenie w ten sposób aparatu jest też sporo szybsze niż wybranie czy nawet 

przeciągnięcie ikony na ekranie, mogę bowiem zainicjować je już w momencie wyjmowania 

telefonu z kieszeni. Funkcja ma spory potencjał, działa na tyle dobrze, że nie zdziwiłbym się, 

gdyby w kolejnym modelu w ogóle zrezygnowano z fizycznych przycisków na rzecz ściskania 

obudowy.

Aparat w U11 uzyskał najwyższą wśród wszystkich smartfonów notę na DxOMark i nic 

w tym dziwnego. Rozdzielczość matrycy to 12 megapikseli, zastosowano w niej technolo-

gię UltraPixel, czyli piksele o dużej powierzchni, umożliwiające wychwytywanie większej ilo-

ści światła, a tym samym pozwalające robić zdjęcia nawet w ciemnych miejscach. Prędkość 

ostrzenia jest zniewalająca, i to nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. Owszem, 

przy małej ilości światła widać ziarnistość, jest ona odrobinę mniejsza niż na zdjęciach z iPho-

ne’a 7. U11 zdecydowanie lepiej radzi sobie z ostrzeniem i odwzorowaniem kolorów w kiep-

skich warunkach, są bardziej naturalne, momentami wręcz chłodne. W naturalnym świetle 

jest zdecydowanie lepiej, tu kolory są bardzo żywe, ale nie przesycone. Aparat oferuje kilka 

dodatkowych trybów: serię zdjęć, po zrobieniu której wybieramy jedno lub kilka z nich, Pro, 

dający dostęp do ręcznej zmiany ustawień (balansu bieli, ekspozycji, ISO, czasu naświetlania 

oraz ostrości) i pozwalający zapisywać zdjęcia w RAW, a także panoramy. Tryb ten opatrzono 

niestety kiepskimi algorytmami składania obrazu, przez co na zdjęciach widać dziwne zała-

mania i powtarzające się elementy. Optyczna stabilizacja obrazu daje o sobie natomiast znać 

podczas nagrywania. Hyperlapse czy zwykły nagrany z ręki jest bardzo stabilny, obraz prze-

suwa się naturalnie, bez sztucznego upłynniania czy wycinania kadru. Równie dobrze spraw-

dza się automatyczne ostrzenie na nagrywanym obiekcie, pomimo przesuwania się w kadrze 

ostrość cały czas pozostaje na nim ustawiona. Filmy są nagrywane z dźwiękiem 3D, czego nie 

słychać może szczególnie dobrze bezpośrednio na głośnikach telefonu czy laptopa, ale robi 

on już sporą różnicę, jeśli korzystamy ze słuchawek bądź kina domowego. Właśnie – słuchawki. 

W zestawie dostajemy dokanałowe USonic z pilotem i mikrofonem oraz wtyczką USB-C. Do 

prowadzenia rozmów nadają się średnio, jak każde dokanałówki, ale ich brzmienie pozwala 

czerpać radość ze słuchania muzyki garściami. Mają zarówno świetny, głęboki bas (choć odro-

binę za mocno podbity), bardzo wyraźny środek z dość wąską sceną, ale dużą ilością detali, 

Ściskanie obudowy do wykonywania zdjęć jest całkiem praktyczne na co 
dzień i niezastąpione w wodzie.

HTC U11
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i przyjemną, równie wyraźną, choć nieco cichszą górę. Przed pierwszym użyciem telefon pro-

ponuję ich kalibrację celem dopasowania do wnętrza naszego ucha – wystarczy je założyć, by 

po wyemitowaniu kilku dźwięków zmieniły swoje brzmienie zgodnie z naszymi potrzebami. 

Nie do końca wiem, w jakim stopniu to zasługa kalibracji lub przypisanego do nich domyśl-

nego profilu aktywowanego po tym procesie, ale różnica jest olbrzymia. Bez systemowego 

wsparcia dźwięk brzmi zdecydowanie bardziej płasko. Słuchawki mają też aktywną reduk-

cję szumów, ale z uwagi na ich dokanałową konstrukcję efekt wyciszenia nie jest szczególnie 

mocno słyszalny.

Po raz kolejny HTC wypuściło na rynek bardzo dobrego i dopracowanego flagowca, który naj-

prawdopodobniej nie wyprzedzi Samsunga, ale spełni oczekiwania tych osób, które ponad 

nowatorskie rozwiązania i nietypowe wzornictwo cenią sobie bardzo dobrą wydajność oraz 

dopracowane „stałe” elementy. Aparat U11 robi niesamowite zdjęcia i filmy, brzmienie słucha-

wek jest więcej niż dobre, a ekran może nie odpowiadać jedynie tym osobom, które prefe-

rują czerń w OLED-ach. Nowa bryła również wyszła mu na dobre – po kilku latach trzymania 

się podobnego wzornictwa HTC postawiło na inne, równie eleganckie materiały i najwyższą 

jakość wykonania. Nawet Edge Sense, które obecnie wydaje się tylko ciekawostką, przydaje 

się zaskakująco często. Mam nadzieję, 

że firma nie odejdzie od tego rozwiąza-

nia – jeśli cenne miejsce na powierzchni 

smartfona w coraz większym stopniu zaj-

muje ekran, a jego bryła przybiera mono-

lityczny kształt, to ściśnięcie obudowy 

może okazać się nawet nie rozsądnym, ale 

jednym z nielicznych sposobów, by zastą-

pić fizyczne przyciski.

HTC U11             

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5,5/6
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• doskonałe zdjęcia przy słabym świetle
• błyskawiczny autofokus
• długi czas pracy na baterii
• obsługa wielu akcesoriów po 

USB – przydatne Edge Sense
• Minusy:
• brudząca się i śliska obudowa
• szeroka ramka 

wyświetlaczaniedopracowany 
tryb panoramy

Cena: około 3000 PLN

pawelhac

HTC U11

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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ZYGZAK MCQUEEN 
– SZYBKI JAK JASZCZURKA I OSTRY JAK PRZECINAK!

DOMINIK ŁADA

Zygzak McQueen – szybki jak jaszczurka i ostry jak przecinak!

„Auta” są jedną z najlepszych serii filmów animowanych teamu Disney Pixar wszech czasów. 

Sphero jest producentem genialnych robotów sterowanych naszymi smartfonami. Co może 

powstać z połączenia tych dwóch tematów? Najlepsza zabawka ostatniego czasu, jaką miałem 

możliwość się pobawić – zdalnie sterowany Zygzak McQueen.



Sphero znane było raczej do tej pory z produkcji robotów, które były w kształcie kuli. 

Klasyczne, edukacyjne kule lub BB-8. Tym razem zdecydowali się wykorzystać zgromadzone 

doświadczenie do stworzenia zdalnie sterowanego samochodu – i to jakiego!

Zawsze pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, jest wygląd. Jak cię widzą, tak cię piszą. 

W tym przypadku Zygzak wygląda, jakbyśmy przenieśli się żywcem do filmu. Nie odwrotnie. 

Świetne proporcje, idealny wygląd. Bardzo jasny i wyraźny ekran w miejscu szyby, na którym 

wyświetlane są… oczy, które co chwilę gdzieś zerkają, mrugają. Są jak żywe.

Zresztą sam Zygzak wygląda jak żywy. Wrażenie potęguje przód. Zderzak, dokładnie tak jak 

na filmie, jest twarzą Zygzaka i… rusza się, gdy nasz samochód mówi lub robi miny. Jest to 

możliwe przez zastosowanie gumowego przodu. Z jednej strony idealnie amortyzuje zde-

rzenia, o które nie jest trudno w domu podczas prowadzenia. Z drugiej strony guma jest 

dość czepliwa i lubi zbierać kurz – coś za coś.

Zygzak McQueen ma też adaptacyjne zawieszenie. Podczas jazdy zachowuje się dokładnie 

w taki sposób, jak widzieliśmy na filmach – podnosi i opuszcza przód podczas zakrętów, kła-
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nia się, wygina itp. Wygląda to niesamowicie. Za 

każdym razem, jak się nim bawię, nie mogę się 

nadziwić, jak świetnie jest pomyślany i zaprojekto-

wany. Co więcej – reaguje na dotyk i podnoszenie, 

odpowiednio to komentując oraz wyginając się.

Do sterowania Zygzakiem potrzebujemy naszego 

iPhona. Pojazd łączy się z naszym telefonem 

poprzez Bluetooth 4.0 i ma zasięg ok 30 m. 

Po naładowaniu baterii wystarczy nam na ok 

40 minut zabawy, co jest bardzo dobrym wyni-

kiem w kategorii modeli zdalnie sterowanych 

(samochody, roboty, drony… w większości przy-

padków jest to tylko kilkanaście minut zabawy). 

Zygzak jeździ z prędkością maksymalną rzędu  

10 km/h. To naprawdę dużo.

Zygzak McQueen – szybki jak jaszczurka i ostry jak przecinak!



Wracając na chwilę do kwestii ładowania, producent zdecydował się umieścić złącze łado-

wania pod korkiem wlewu paliwa. Wizualnie to super pomysł. Jednocześnie muszę w tym 

momencie napisać o dziwnej procedurze uruchamiania. Zygzak nie ma żadnego włącznika 

ani przycisku. Uruchamiamy go poprzez podłączenie kabla zasilającego. Niestety ogranicza 

to możliwość uruchomienia Zygzaka na przykład na dworze, gdzie nie mamy w pobliżu żad-

nego gniazdka elektrycznego… szkoda.

Aplikacja służąca do sterowania Zygzakiem jest dziecinnie prosta. Takie było założenie. Jest 

tak prosta, że mój trzyipółletni syn, niemający specjalnie styczności z telefonem, bardzo 

szybko ją rozpracował i swobodnie, przy użyciu swoich małych rączek, używał. Po urucho-

mieniu automatycznie są sprawdzane aktualizacje dla Zygzaka i jeśli takie są, są od razu apli-

kowane. Główny ekran to duże pole z joystickiem oraz przyciski odpowiedzialne za jazdę do 

tyłu, wymuszony poślizg oraz szybką jazdę. Znajdziemy tutaj też przycisk włączający mowę. 

Zygzak dużo mówi i wydaje dźwięki, a także puszcza muzykę. Dźwięki są bardzo dobrze 

słyszalne (dodatkowo można ustawiać ich głośność). Wielka szkoda, że Zygzak nie mówi po 

polsku, głosem Piotra Adamczyka.
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Aplikacja oczywiście służy też do podstawowych ustawień naszego samochodu i jego wyłą-

czania – skoro nie ma, jak wspominałem, żadnego przycisku lub włącznika. W aplikacji znaj-

dziemy też wbudowaną grę – obsługę pit stopu.

Zygzak McQueen jest genialny. Jest śliczny. 

Jest bardzo, bardzo uroczy. Świetnie się 

prowadzi, mruga oczami i światłami. Dużo 

i śmiesznie gada, ale ma przy tym jedną 

podstawową wadę – kosztuje aż 1599 zł. 

Zdaję sobie sprawę, że są to bardzo duże 

pieniądze. Z drugiej strony technologia i jej 

zaawansowanie wykorzystane przy budo-

wie tego… robota jest sporo warta. Pytanie, 

czy aż tyle? Odpowiedź na to pytanie zosta-

wiam już Wam, ale jeśli się zdecydujecie, to 

na pewno będziecie zadowoleni, bo czymś 

takim, gwarantuję, jeszcze ani Wy, ani Wasze 

dzieci nie bawiliście się.

dominiklada

Zygzak McQeen            

Plusy: 
• jakość wykonania i odwzorowanie 

bohatera filmowego 
• świetna responsywność 
• genialne prowadzenie 
• długa praca na baterii
Minusy: 
• dziwna procedura uruchamiania 
• cena z kosmosu 
• brak polskiej lokalizacji
Producent – Sphero 
Cena: 1599 PLN

Zygzak McQueen – szybki jak jaszczurka i ostry jak przecinak!

http://www.twitter.com/dominiklada
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.sphero.com/pixar/lmq


TP-LINK TL-PB20100 
– POWER BANK Z NACISKIEM NA POWER 

NORBERT CAŁA

Testowanie power banków to nie jest pasjonujące zadanie. Popatrzmy na nowy power bank 

od TP-Link TL-PB20100. Przypomina trochę dłuższą paczkę papierosów. Jest biały, ładny i ma 

dwa porty USB do ładowania urządzeń zewnętrznych oraz jedno wejście do ładowania 

jego samego. Jest też wodotrysk, czyli latarka LED oraz 6-pozycyjny LED-owy wskaźnik 

naładowania. Działa sprawnie. 53 wyrazy, koniec testu.
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Korekta i skład mnie pochwalą, udało mi 

się skończyć test na leadzie. Jednak chyba 

nie będzie tak łatwo. TL-PB20100 to power 

bank o bardzo dużej pojemności. Pewnie 

nie wpuszczą Was z nim na pokład samo-

lotu, jeśli lecicie z Modlina. Wyposażono 

go w nowoczesne ogniwa o zwiększonej 

żywotności i wolniejszym procesie wyczer-

pywania się. Z tym samolotem to był tro-

chę żart. Producent zapewnia, że „power 

bank wykorzystuje najnowsze zabezpiecze-

nia, aby uchronić twoje urządzenia przed 

zwarciami, przepięciami, przetężeniami 

elektrycznymi, nadmiernymi ładowaniem 

i rozładowaniem, a także przed przegrza-

niem”. Czyli zawstydzi Galaxy Note 7.

Oryginalna pojemność banku utrzymuje się 

podobno aż do 500 pełnych cykli ładowań. 

To długo, jeden cykl ładowania to chyba 

z osiem godzin. Na papierze TL-PB20100 

wygląda IMPONUJĄCO. Ma akumulator 

o pojemności 20100 mAh, co daje 76,36 

Wh. WOW. Bateria w iPhonie 7 ma 7,45 Wh, 

czyli ten power bank powinien naładować 

go dziesięć razy do pełna. Co tam iPhone 

7 – mój MacBook Pro ma baterię o pojem-

ności 49,2 Wh, czyli również jego powi-

nien naładować prawie dwa razy do pełna. 

Biorąc pod uwagę jego wagę, czyli 344 g 

czystej baterii, może się to udać. W tym 

miejscu mała ciekawostka. Apple na swo-

ich stronach w specyfikacji technicznej 

podaje pojemność baterii w MacBooku, ale 

nie podaje pojemności baterii w iPhonie 7. 

Ciekawe dlaczego? Jeśli znacie odpowiedź, 

TP-Link TL-PB20100 – power bank z naciskiem na power 
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wyślijcie ją na n.cala@imagazine.pl, dla najlepszej moim zdaniem będzie w nagrodę opisy-

wany power bank.

Aby ładowanie było szybsze, TP-Link zastosował podobno technologię inteligentnego 

ładowania, a moc wyjściową portów USB zwiększył do 5 V/2,4 A. Dzięki temu jest on w sta-

nie ładować urządzenia dużo szybciej niż oryginalny zasilacz. Jak to jednak wygląda w prak-

tyce? Pustego iPhone'a 7, TL-PB20100 naładuje do pełna około sześć razy. Zrobi to przy tym 

bardzo szybko, a w równocześnie z iPhone’a możemy normalnie korzystać. W przypadku 

Macbooka, jeśli jest on włączony, a my na nim pracujemy, to maksymalne, co osiągniemy, 

to utrzymywanie się naładowania na tym samym poziomie. Ale jeśli wyładujemy go, potem 

wyłączymy i ten power bank podłączymy, faktycznie naładuje go raz do pełna. Nie będzie 

to szybkie ładowanie, zajmie mu to bowiem około czterech godzin, ale da radę.

Dla osoby takiej jak ja, ciągle w ruchu, na wyjazdach, na targach itp., taki power bank to 

zbawienie. Zabierając ze sobą na weekendowy wyjazd iPada, iPhone'a i Apple Watcha oraz 

TL-PB20100 praktycznie nie musimy szukać gniazdka z prądem. Jest przy tym ładny, ładuje 

dwa urządzenia, potrafi naładować Macbooka i kosztuje niecałe 150 złotych. Hit not hot, 

bo się nie nagrzewa.

Ocena iMagazine        

W przypadku Macbooka, 
jeśli jest od włączony, 
a my na nim pracujemy, 
to maksymalnie, 
co osiągniemy, to 
utrzymywanie się 
naładowania na tym 
samym poziomie.

norbertcala

TP-Link TL-PB20100 – power bank z naciskiem na power 

http://www.twitter.com/norbertcala
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RECENZJA SANDISK 
EXTREME PRO USB 3.1

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Recenzja Sandisk Extreme Pro USB 3.1

W zeszłym miesiącu pisałem o SanDisku Ultra Dual Drive wyposażonym w złącza 

USB-A i USB-C – to było dla tych z Was, którzy szukają pendrive’a przejściowego, zanim 

nowszy standard stanie się wszechobecny. O ile jakość całości konstrukcji była bardzo 

wysoka, to martwiłem się trwałością suwaka, która odstawała od reszty. Dzisiejszy 

model tego problemu nie ma…
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Model Extreme Pro USB 3.1 to MacBook 

Pro wśród pendrive’ów (a przynajmniej 

tych, z którymi miałem do czynienia). 

„Niestety” ma tylko USB-A (3.1 Gen 1), ale 

za to oferuje prędkości dochodzące do 

420 MB/s przy odczycie i 380 MB/s przy 

zapisie (dla modelu 256 GB). Pojemności 

są dwie – 128 GB i 256 GB, czyli całkiem 

sporo. Pendrive jest oczywiście kom-

patybilny wstecz, będzie więc działał 

również w portach USB 2.0, ale należy 

pamiętać, że znacznie wolniej.

Extreme Pro USB 3.1 wykonano z alu-

minium w kolorze prawie czarnym, 

który w świetle nabiera blasku – mocno 

przypomina mi Space Grey nowych 

MacBooków – dzięki czemu powinien 

wytrzymać więcej niż plastik. Sam port 

USB jest schowany i wysuwa się go 

odpowiednim „dinksem”. Suwak jest pla-

stikowy, polerowany i sprawia wrażenie 

bardzo wysokiej jakości w dotyku. Samo 

doświadczenie wysuwania portu jest 

również dopracowane. Najpierw należy 

delikatnie nacisnąć suwak, aby go odblo-

kować, a potem można już go wysunąć. 

Złącze USB wyskakuje z zadowalają-

cym klikiem – cały proces wysuwania 

jest wspomagany przez mechanizm, 

który wydaje się premium i znakomicie 

zastępuje fidget spinner lub podobne 

zabawki.

Ten pendrive jest domyślnie sforma-

towany jako ExFAT, czyli powinien bez 

Recenzja Sandisk Extreme Pro USB 3.1
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problemów działać w komputerach 

z Windows i macOS prosto z pudełka, 

bez potrzeby jego formatowania.

Jako że do testów otrzymałem model 

128 GB, to ciekawy byłem, jakie prędkości 

potrafi on osiągnąć – spodziewałem się 

ciut gorszych wyników niż deklarowane 

przez producenta teoretyczne warto-

ści maksymalne dla modelu 256 GB. Nie 

myliłem się, ale też byłem bardzo pozy-

tywnie zaskoczony – regularnie osiąga-

łem wyniki na poziomie 370/330 MB/s 

(odczyt/zapis), które od czasu do czasu 

dobijały do 380/340 MB/s. To ponad-

trzykrotnie szybciej niż dyski twarde! 

Wpadłem przy okazji na prawdopo-

dobnie dosyć nietypowy pomysł wyko-

rzystania tego pendrive’a jako Time 

Machine dla osób, które często się 

przemieszczają i są poza internetem, 

a chcą mieć kopię swoich danych – nie 

wiem, jaki ma to sens, ale na pewno jest 

wygodniejsze niż ręczne backupowanie 

zdjęć i innych ważnych rzeczy podczas 

plenerów czy podróży.

SanDisk Extreme Pro USB 3.1 można 

kupić między innymi w X-kom.pl, w któ-

rym kosztuje 439 złotych za model 

128 GB. Model 256 GB jeszcze nie jest 

dostępny w Polsce, ale jego cena 

powinna oscylować w granicach 650–

700 złotych.

Sandisk Extreme Pro USB 3.1       

Specyfikacja techniczna
• Producent: SanDisk

• Model: Extreme Pro USB 3.1

• Złącze: USB 3.1 (Gen 1)

• Maks. prędkość odczytu/zapisu 
(teoretyczna): 420/380 MB/s

• Maks. prędkość odczytu/zapisu 
(testowana): 370/330 MB/s

• Pojemność: 128 GB 
(testowana) i 256 GB

Recenzja Sandisk Extreme Pro USB 3.1

morid1n

https://www.x-kom.pl/p/365665-pendrive-pamiec-usb-sandisk-128gb-extreme-pro-usb-31.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


KNOMO TURIN

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Odkąd dwa lata temu nabyłem pierwszą torbę londyńskiej marki Knomo, wiedziałem, że 

przypadniemy sobie do gustu na wiele lat. Tak też się stało. Knomo Troon, choć mocno 

sfatygowana w trudach codziennego boju, z brytyjską dumą i klasą służy mi do dziś. Przyszła 

jednak pora na godnego następcę materiałowej torby.
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Turin
Wybór padł na wykonaną z nieprzemakalnego tworzywa sztucznego wersję Turin przezna-

czoną do urządzeń o maksymalnej przekątnej 13 cali (choć podejrzewam, że nowe MacBooki 

Pro 15, ze względu na zmniejszone wymiary, też by zmieściła). W moim przypadku to aż 

nadto, ponieważ w lipcu zmieniłem swój sprzętowy setup, wybierając 27-calowego iMaca 

5K jako stację domową oraz iPada Pro 10,5 cala – jako ostateczny komputer przenośny. Tak 

– ponownie i już raczej na stałe (biorąc pod uwagę fenomenalne możliwości iOS 11, z któ-

rego korzystam na tym urządzeniu od pierwszego dnia) zostałem iPad Only.

Zależało mi, aby nowa torba pozostała w uniwersalnym charakterze, jaki miał model Troon. 

Pasowała na spotkanie biznesowe z klientem, ale broniła się także w zestawieniu z krótkimi 

szortami i T-shirtem. Udało się. Turin w odcieniu nocnego błękitu połączonego z gwiezdną 
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szarością prezentuje się naprawdę świetnie. 

Wykończenie samej torby pozostało na najwyż-

szym poziomie. Jakość użytego tworzywa sztucz-

nego nie pozostawia praktycznie nic do życzenia. 

Co ciekawe, w tym modelu znajdziemy także 

skórzane wstawki. Są to rękojeści od uchwytów, 

w które producent wyposażył Turin oraz moco-

wania sprzączek do paska – bardzo dobry ruch, 

na który decyduje się niewielu producentów. 

Same klipsy mocujące wykonano z lakierowanej 

stali, więc jeśli pojawia się wątpliwość, czy Turin 

wytrzyma próbę obciążeniową, to jestem pewien, 

że tak.

Więcej niż torba na elektronikę. 
Mniej niż aktówka
Turin to bardzo pakowna torba. Troon również 

taki był, ale tutaj, mam wrażenie, miejsca jest 

jeszcze więcej. Torba spokojnie pomieści średniej 

wielkości parasol z drewnianą rękojeścią, dwie 

wypełnione dokumentami teczki A4, iPada Pro 

z założonym Smart Keyboard, Apple Pencil, dwie 

ładowarki, trzymetrowy przewód Lightning, oku-

lary w twardym etui, drugie okulary przeciwsło-

neczne – także w etui, chusteczki, butelkę perfum, 

dwa portfele (bilon trzymam osobno) oraz drugie 

śniadanie. Robi wrażenie, prawda? Zawsze mnie 

zadziwia poziom dbałości o ergonomię wnętrza 

produktów Knomo.

Knomo Turin

Zawsze mnie zadziwia poziom 
dbałości o ergonomię wnętrza 
produktów Knomo.



Jak to wygląda ilościowo? Turin 

ma dwie komory. Główna zawiera 

kolejno: usztywnioną kieszeń na 

komputer/iPada, wyścieloną dodat-

kowo miękkim materiałem (ale nie 

zamszem, jak było to w przypadku 

Troon – to zaleta, ponieważ według 

mnie użyty obecnie materiał będzie 

się wolniej zużywał), przylegającą 

do niej niższą kieszeń na doku-

menty A4, główną komorę, miejsce 

na dwa długopisy (Apple Pencil 

mieści się idealnie, ponieważ kiesze-

nie są głębsze), kieszeń na portfel, 

ładowarki oraz dwie małe kieszonki 

na wizytówki/lekarstwa. Przednia 

komora zaś posiada jeszcze dodat-

kowe dwie symetryczne przegródki. 

Ja trzymam w nich ładowarki z prze-

wodem oraz portfele. Główna prze-

strzeń pozostaje ciągle pusta!

Choć Turin jest bardzo pakowny, 

nie można uznać go za aktówkę. 

Prawnik z pewnością miałby pro-

blem z ilością dostępnego miejsca. 

Nie jest to jednak jej przeznacze-

nie. Z minusów, które zauważyłem, 

mogę wspomnieć o braku elastycz-

nego zabezpieczenia rzepów, które 

zapobiegałyby wypadnięciu kom-

putera, w sytuacji, gdy na przykład 

torba spadnie nam ze stołu do góry 

dnem. Gdyby takie zapięcie było 

w kolorze neonowej pomarańczy 
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– dokładnie takie, jak logo firmy umieszczone we wnętrzu torby oraz na przedniej kieszeni 

– byłoby idealnie.

Diabeł tkwi w szczegółach
Podsumowując, Turin jest godnym następcą modelu Troon. Wykonanie na najwyższym 

poziomie i znowu, jak to w przypadku brytyjskiego producenta, dbałość o najdrobniejsze 

elementy, takie jak: kontrastowe wykończenie logotypu oraz umieszczenie numeru seryj-

nego każdego egzemplarza we wnętrzu torby, stalowe sprzączki, skórzane, funkcjonalne 

wstawki czy ledwie widoczna nazwa marki, wytłoczona na cienkim, stalowym regulatorze 

długości paska – czynią ten produkt elitarnym i wyjątkowym.

Dystrybutorem marki Knomo w Polsce jest firma Alstro.pl. Przypominam, że Knomo posiada 

w swojej ofercie również skórzane torby, które, za odpowiednio wyższą opłatą mogą stano-

wić idealne uzupełnienie męskiej galanterii.

kolaczkrzysztof

Knomo Turin

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


TP-LINK DECO M5 
– PIERWSZE WRAŻENIA Z WI-FI MESH

PAWEŁ OKOPIEŃ

Wreszcie w domu śmiga mi sieć bezprzewodowa tak jak powinna. Co prawda wbrew 

zapewnieniom producenta są jeszcze białe plamy, ale jest sukces! Od piątku korzystam 

z TP-Link Deco M5 – czas na pierwsze wrażenia z nowego podejścia do domowego Wi-Fi.
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Z domowym Wi-Fi jest dobrze, gdy mamy niewielkie mieszkanie, sąsiedzi nie zakłócają 

naszej sieci albo rozstawimy w całym domu repeater sygnału, konfiguracja przejdzie gładko 

i nic prędzej czy później się nie rozwali. To, że da się tak zrobić, to wiem, słyszałem, że 

u kogoś się udało. Niestety praktyka swoje, a codzienność swoje. Ostatnie dwa tygodnie 

walczyłem z siecią, bazując na routerze LTE TP-Link Archer MR200, TL-WE810N oraz Archer 

C9. Efekt był mizerny niestety, komunikacja urządzeń zawodziła, zasięg nie docierał tam, 

gdzie powinien. Myślałem o wzmacniaczu sygnału innych repeaterach sygnału.

Ostatecznie redakcyjni koledzy na Slacku poradzili spróbowania czegoś z Wi-Fi Mesh. 

Szybka lektura i wiedziałem, że to jest to! Po chwili złapałem się za głowę i z bólem spoj-

rzałem na kartę kredytową. Niestety większość rozwiązań jest cholernie droga. W pewnym 

momencie napaliłem się na Google Wi-Fi. Stwierdziłem, że raz można zaufać Google. Na 

szczęście Wojtek Pietrusiewicz natychmiast mnie od tej myśli odwiódł. Znając wieczną betę 

Google i ich skłonność do porzucania projektów, była to słuszna decyzja. W dodatku też 

oszczędziłem kilkadziesiąt euro (to właśnie w tej walucie dokonywałem zakupu). W środę 
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zdecydowałem się na zakup TP-Link Deco M5, któ-

rego w Polsce jeszcze na większości sklepowych półek 

nie uświadczymy. W Komputroniku był przez chwilę 

ponoć dostępny, ostatecznie kupiłem go z Amazon.de. 

Oczywiście przesyłka z niemieckiego Amazonu dotarła 

w piątek, kurierem DHL z magazynu pod Wrocławiem. 

To nie jest tani sprzęt, ale za wygodę warto płacić, 

a prawdopodobnie Apple do oferowania routerów 

własnej produkcji już nie wróci. Za 200 złotych więcej 

niż AirPort Extreme możemy mieć sieć Wi-Fi w całym 

domu bez znaczących spadków prędkości w większo-

ści miejsc.

O tym, że Deco od TP-Link to zupełnie nowa klasa 

produktów, świadczy opakowanie. Zdecydowanie 

bardziej smartfonowe i premium względem standar-

dowych routerów. Po otworzeniu solidnego kartonu 

witają nas trzy okrągłe urządzenia oraz informacja 

o konieczności pobrania aplikacji z App Store lub 

Google Play. Pod spodem znajdziemy jeszcze jeden 

przewód Ethernetowy oraz trzy ładowarki na USB-

C. Przez ten port ładowane są urządzenia, co też jest 

novum w świecie routerów.

Zanim podepniemy urządzenia do sieci, odpalamy 

aplikację i w niej musimy założyć swoje konto, aby 

uzyskać TP-Link ID, które pozwoli nam również zdal-

nie na zarządzanie domową siecią. Login ten użytko-

wać można również przy urządzeniach Smart Home 

TP-Linka. Później przechodzimy do procesu konfi-

guracji. Odłączamy nasz obecny router czy modem 

internetowy i podłączamy do niego jedno z urządzeń 

Deco. Następnie włączamy zasilanie dla obu sprzę-

tów. Po znalezieniu połączenia internetowego przez 

Deco, przystępujemy do konfiguracji nowej sieci 

Wi-Fi. Wystarczy nazwa sieci i hasło, a później pozo-

TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh
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staje ustawić kolejne Deco w domu. Po paru minu-

tach mamy sieć bezprzewodową w całym domu. 

Niestety 400 m2 zasięgu obiecywane przez TP-Link 

to raczej marketing i sytuacja możliwa w idealnych 

warunkach. Przy moich ścianach zasięg jest dużo 

mniejszy, ale z powodzeniem udało się otrzymać 

zasięg praktycznie wszędzie.

Co zyskałem dzięki Deco? Zdecydowanie stabilniej-

szą sieć, urządzenia sieciowe, które są małe i nie 

szpecą. Główny router i Deco wylądowały w miejscu, 

gdzie nikt nie będzie zaglądał, a kolejny znalazł się 

w szafce RTV. Zyskałem też sporą możliwość łatwego 

podglądania stanu sieci i urządzeń korzystających 

z niej. Ciekawe opcje docenią szczególnie rodzice 

mogący ograniczać dostęp do internetu czasowo na 

urządzeniach swoich najmłodszych albo w wygodny 

sposób kontrolować dostęp do treści. Można też 

ustawiać priorytet ruchu. Wszystko z poziomu intu-

icyjnej aplikacji na telefon. Przy czym zaawansowani 

użytkownicy raczej będą zawiedzeni brakiem szcze-

gółowych ustawień. W większości przypadków nie 

pozbędziemy się modemu.

Deco jak i inne urządzenia Wi-Fi Mesh, to ludzkie 

podejście do tematu internetu. Aplikacja jeszcze 

co prawda nie została spolszczona, ale większość 

powinna sobie dać z nią radę. Zrobienie sieci w całym 

domu nie wymaga tutaj żadnej specjalistycznej wie-

dzy. Mój początek przygody z Deco uznaje za udany, 

mam nadzieje, że nie zawiodę się na tym rozwiązaniu. 

Teraz pozostaje mi czekać na światłowód w okolicy, bo 

zasilanie całej domowej sieci LTE na dłuższą metę się 

nie sprawdza.

paweloko

TP-Link Deco M5 – pierwsze wrażenia z Wi-Fi Mesh

https://twitter.com/paweloko


LOGITECH MK850: 
PRACA NA TRZECH FRONTACH

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Zdziwiłem się, gdy Logitech zaproponował mi do testów zestaw klawiatury i myszy, 

który wygląda jak typowa para peryferiów dla PC, jest czarny i nie ma płaskiego skoku 

klawiszy. Okazało się, że z jednej strony moje obawy były uzasadnione, z drugiej jednak 

– MK850 na wielu płaszczyznach był w stanie mnie nieźle zaskoczyć.

   /   SPRZĘT   /   108Logitech MK850: Praca na trzech frontach



   /   SPRZĘT   /   109109Logitech MK850: Praca na trzech frontach

Wieloplatformowość na trzy fronty
Podstawową, widoczną już na pierwszy rzut oka, cechą tego zestawu są trzy odróżniające 

się kolorem w porównaniu z pozostałymi przyciski funkcyjne, oznaczone kolejno cyframi: 1, 

2, 3. Zdradzają one możliwość sparowania peryferiów zestawu MK850 z trzema urządzeniami 

i przełączania się pomiędzy nimi z wykorzystaniem jednego z przycisków. Na myszy również 

znajdziemy specjalny przełącznik pozwalający na szybkie przeskakiwanie pomiędzy sparo-

wanymi z nią urządzeniami.

Klawiatur wspierających podobne rozwiązania jest na rynku wiele, jednakże to właśnie 

marka Logitech uznawana jest po dziś dzień za ich lidera. Nasz redakcyjny kolega – Michał 

Śliwiński – zanim jeszcze Apple wprowadziło do sprzedaży iPady Pro oraz Smart Keyboard, 

takie właśnie klawiatury wykorzystywał w swoim workflow opartym o #iPadOnly.

Warto zaznaczyć, że MK850 wspiera nie tylko system iOS, ale de facto każdy, który umoż-

liwia obsługę połączeń Bluetooth® Smart (z profilem HID). Na potrzeby testu sparowałem 

więc z zestawem Nexusa 5X, iPada Pro 10.5 oraz iMaca. Czas opóźnienia w przełącza-

niu obsługi peryferiów między nimi to jakaś sekunda. Należy nadmienić, 

że Logitech naprawdę nie dąży do podziałów! Klawiatura 

ma nadrukowane oznaczenia, zarówno dla 

Windows, jak i dla macOS. Bardzo  

       dobry zabieg.



MK850 to według zapewnień producenta także dbałość o ergonomię i komfort pracy. 

Zapewniają je: miękka podpórka pod nadgarstki (szkoda, że nie skórzana), opływowy kształt 

profilowanej myszy oraz regulowane nóżki, zapewniające odpowiedni kąt pisania (możliwa 

regulacja w dwóch zakresach odchylenia). Klawisze mają wklęsły profil, lecz dla mnie – użyt-

kownika najbardziej zaawansowanych klawiatur na świecie, takich jak Apple Magic Keyboard 

2 – jakakolwiek próba złagodzenia skoku nadal lokuje go w dalekiej przeszłości. Po prostu od 

poziomu wykonania i technologii Apple nie ma odwrotu.

Wiele osób doceni jednak zastosowane przez Logitech rozwiązania. Kolejnym jest funk-

cja DuoLink, która pozwala korzystać z różnych zestawów działań przycisków myszy po 

naciśnięciu klawisza Fn. Deklarowany przez producenta czas pracy na komplecie bate-

rii wynosi trzy lata (w przypadku klawiatury) oraz rok (mysz). Bezprzewodowe połączenie 

z urządzeniami jest możliwe także za pośrednictwem dołączonego do zestawu odbiornika 

USB Logitech Unifying™. Na tym nie kończy się funkcjonalność i możliwości tego zestawu. 

Wszystkie możemy skonfigurować w oprogramowaniu Logitech Options, które pobieramy 

ze strony producenta.
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Nie ma jednak róży bez kolców.

Drogie szczegóły
Ten zestaw ma swoje wady. Mysz w mojej ocenie jest za ciężka, jeśli spojrzeć na inne obecne 

w portfolio marki gryzonie. Klik zdecydowanie za głośny, a zachwalany ultrapłynny scroll jest 

po prostu zbyt płynny. Nie potrzeba absolutnie żadnej siły, aby przewinąć stronę, co w przy-

padku dotykowego interfejsu ma sens, jednakże rolka po prostu sprawia wrażenie popsutej, 

latającej w górę i w dół nawet przy lekkim podniesieniu myszki.

O ile przełączanie się pomiędzy urządzeniami działa płynnie, o tyle parowanie z zestawem 

tych urządzeń zadziałało za drugim lub czwartym razem. Nigdy za pierwszym. To dość 

rzadko spotykane w przypadku produktów Logitech i do końca nie wiem, z czego wynika 

ten problem w przypadku MK850. Pomimo podwójnego mapowania klawiszy nie dzia-

łał skrót usypiana komputera w systemie macOS. Na koniec muszę dodać jeszcze jedno. 

Design – według mnie zdecydowanie niepasujący do stylistyki Apple i wyglądający po pro-

stu sztucznie i tanio. MK850 to niezły zestaw, ale Logitech ma w swoim portfolio dużo lepsze 

produkty. Zajrzycie, warto!
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KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Waży jeden gram, pozwala na całościową konfigurację swojego działania, jest 

całkowicie bezgłośna i współpracuje z więcej niż jednym urządzeniem. Wasze myśli 

mogły w tym momencie powędrować za daleko, więc już spieszę z wyjaśnieniem. 

Mowa bowiem o nowej M590 Multi-Device Silent od Logitech. Myszy, której już bardzo 

blisko do ideału, a już na pewno, która jest godną następczynią mojej ukochanej V470.
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LOGI M590: 
WŁADZA ABSOLUTNA 
DZIAŁA PO CICHU

Logi M590: Władza absolutna działa po cichu
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Indywidualna strategia
M590 zaskakuje przede wszystkim wagą. Ta oscyluje w granicach ciężaru jednego aku-

mulatora AA, który ma ją zasilać przez prawie dwa lata. Sporo i jestem w stanie uwie-

rzyć w tę deklarację producenta, ponieważ gryzonie od Logitech od zawsze słynęły 

z energooszczędności.

To, co wyróżnia M590, to tryb pracy Logitech FLOW, który pozwala na jednoczesne kon-

trolowanie dwóch urządzeń, z którymi mysz została sparowana. Wystarczy użyć przycisku 

umieszczonego tuż pod bezszelestnym scrollem i gotowe. Opóźnienie wynosi około 0,5 

sekundy. Brawo! To jednak nie wszystko. Logitech FLOW pozwala także na płynne prze-

noszenie plików i kopiowanie tekstu pomiędzy dwoma komputerami, na których zainsta-

lowano i uruchomiono asystenta Logitech Options (bardzo nietrafiona nazwa). Logitech 

powiela więc de facto funkcjonalności, których pozbawione były systemy wcześniejsze od 

macOS Sierra oraz najnowszej wersji Windows 10 z 2017 roku.

Oprogramowanie pozwala ponadto predefi-

niować działanie wszystkich pięciu przycisków 

funkcyjnych, w które wyposażono mysz (dwóch 

bocznych, wciskanego scrolla oraz odchylenia 

scrolla w prawo lub w lewo). Mnogość funk-

Logi M590: Władza absolutna działa po cichu

To, co zachęca do kupna M590,   
to jej cena. 
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cjonalności, które możemy przypisać każdemu 

z przycisków, jest ogromna. Od sterowania 

muzyką, przez jasność ekranu lub nawigację po 

stronach www, a skończywszy na predefiniowa-

nych funkcjach dla konkretnych aplikacji. Bosko. 

Ostatnia kwestia, która sprawia, że jestem abso-

lutnie zakochany w M590, to cisza. Całkowita.

Cisza
Producent deklaruje, że zmniejszył dźwięk klik-

nięcia o dziewięćdziesiąt procent, ale w moim 

odczuciu jest niemal bezgłośny. To samo, jak już 

wspominałem, tyczy się scrolla. M590 to mysz 

wprost idealna do pracy w studiu graficznym, 

w którym liczy się sakramentalna cisza, pozwala-

jąca skupić się każdemu z twórców.

Skoro już przy temacie twórców jesteśmy, to 

M590 można nabyć w trzech kolorach: srebr-

nym (polecam dla użytkowników Mac i bardzo 

żałuję, że to nie ten kolor trafił do mnie), czar-

nym oraz rubinowym. Komunikacja z urządze-

niami odbywa się przez protokół Bluetooth LE 

lub za pośrednictwem umieszczonego wewnątrz 

Logi M590: Władza absolutna działa po cichu

 To, co wyróżnia M590, to tryb 
pracy Logitech FLOW, który 
pozwala na jednoczesne 
kontrolowanie dwóch urządzeń, 
z którymi mysz została sparowana.



   /   SPRZĘT   /   115

myszki odbiornika pracującego w trybie 2,4 GHz i o zasięgu do 10 m (po podłączeniu go do 

komputera za pomocą portu USB 3.0).

Tym, co zachęca do kupna M590, jest jej cena. Dwieście dziewiętnaście złotych to 

naprawdę niewiele za tej klasy urządzenie, którego jakość wykonania nie pozostawia 

wiele do życzenia, profil nadgarstka i ergonomia pracy wyprzedzają zaś o lata świetlne 

Apple’owską Magic Mouse 2. M590 zastąpiła w biurze moją wysłużoną i kultową V470 

– pierwszą mysz dedykowaną urządzeniom Apple, jaką Logitech wyprodukował. To zdecy-

dowanie dobra zmiana.

Logi M590: Władza absolutna działa po cichu

kolaczkrzysztof
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RECENZJA RAZER DEATHADDER 
ELITE I SPHEX V2

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Od prawie dekady korzystam z Wacoma Intuos 4 na swoich Macach. Niestety myszka, która była 

z nim w zestawie, przestała działać jak należy. A może sam tablet się psuje? Przy korzystaniu 

z myszki okazuje się, że są miejsca na Intuosie, gdzie nie jest rejestrowany żaden ruch. Dlaczego 

w ogóle z niej korzystam, skoro to tablet piórkowy, zapytacie? Bo ciągłe podnoszenie i odkła-

danie piórka to czysta strata czasu! A dlaczego nie dokupiłem po prostu samej myszki? Bo ta 

jest trudno dostępna i kosztuje od 299 do 499 złotych, zależnie od sklepu. Nie wykluczam, że to 

po prostu wina Intuosa, a nie miałem czasu na eksperymentowanie i nie miałem najmniejszej 

ochoty wydawać takich kwot, tym bardziej że nowy Intuos Pro w rozmiarze S to wydatek wyno-

szący prawie tysiąc złotych. Zdecydowałem się więc na to, co miałem, zanim kupiłem Wacoma…

Razer DeathAdder Elite
Na rynku jest bardzo wiele myszek. Są tanie, drogie, dobre, złe, wygodne, niewygodne, brzydkie, 

piękne, minimalistyczne i dla graczy, które mogą jednocześnie charakteryzować się wszystkimi 

poprzednimi cechami. Markę Razer sprawdzałem już w życiu niejednokrotnie, dlatego nie mia-

łem większych problemów przy wyborze. Nie chciałem też rozwiązania bezprzewodowego – od 

tego mam Magic Trackpada. Tylko którego Razera wziąć?

DeathAdder Elite wybrałem dlatego, że kształtem nawiązuje do mojego starego Razera, któ-

rego nazwy już nie pamiętam, ale miał na pewno coś wspólnego z wężem – obstawiam 

Diamondbacka lub Copperheada z lat 2004–2005. DeathAdder ma też rzekomo jeden z najlep-

szych optycznych czujników na rynku, wspierający próbkowanie przy 1000 Hz i oferujący 

aż 16 tys. DPI. Przekonała mnie też stosunkowo rozsądna cena oraz sam 

wygląd – wygląda bardzo solidnie. Dlaczego nie Magic Mouse, 

zapytacie? To (dla mnie) jedna z najgorszych myszek na 

świecie. Owszem, genialnie wspiera gesty, ale 

jest tak nieergonomiczna, że gdy Craig 

Federighi pierwszy raz na scenie 

prezentował jedną z wer-

sji macOS, ledwo 
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potrafił ją obsłużyć, prawdopodobnie ze stresu. Ja jej po prostu „nie ogarniam” – brzegi wbi-

jają mi się w palce, jest niekomfortowa i nie życzę swojemu największemu wrogowi, aby z niej 

musiał korzystać (wystarczy, że stanie na klocek LEGO bosą stopą).

Nie jestem fanem sprzętu dla graczy – zazwyczaj wygląda po prostu źle. Nie przepadam też 

za tymi wszystkimi świecidełkami, ale te w DeathAdderze doceniłem ze względów nostalgicz-

nych. Jakość wykonania i subiektywne odczucia względem użytych materiałów są odpowied-

nio znakomite i bez zarzutu. Całość jest czarna i matowa, prawie minimalistyczna. Tylko logo 

i kółko do przewijania stron www mogą się świecić. Razer to rozwiązanie, które można znaleźć 

również w pozostałych ich produktach, nazywa się Chroma Lighting. Na szczęście w przypadku 

DeathAddera można go całkowicie wyłączyć, chociaż sam się na to nie zdecydowałem – skorzy-

stałem z opcji „oddychania”, która przypomina mi diody w starych MacBookach Pro sprzed wielu 

lat. Diody w nich zapalały się i gasły w rytmie ludzkiego oddechu. Podobnie jest w przypadku 

Chroma Lighting (oferuje również inny tryby pracy). Zdecydowałem się na kolor biały i czerwony. 

Patriotyczne.

Razer dostarcza również swoje oprogramowanie do konfigurowania myszki i te jest – tak jak 

się spodziewałem – tragiczne. Fakt, że oferuje sporo możliwości, ale te są albo skomplikowane 

w obsłudze, albo po prostu skrajnie niewygodne. Skończyło się na tym, że ustawiłem ją raz pod 

swoje potrzeby i mam ogromną nadzieję, że nie będę tam musiał wchodzić, aby coś zmieniać. 

Są też profile – program wykrywa, z jakiego korzystamy aktualnie programu i może zmieniać 

funkcjonalność poszczególnych przycisków. Te dwa pod lewym kciukiem są absurdalnie prak-

tyczne – służą mi za przyciski Forward i Back w przeglądarkach internetowych. Podobne miałem 

w myszce Wacoma, przyzwyczajenie więc pozostało, co mnie bardzo cieszy.
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Muszę jeszcze bardzo pochwalić ergonomię pracy z tą myszką – można na niej bez problemu 

oprzeć całą dłoń lub złapać ją za krawędzie, zależnie od naszych preferencji. W obu chwytach 

sprawuje się znakomicie i nawet po wielu godzinach korzystania z niej nie miałem żadnych nie-

pokojących sygnałów z prawego nadgarstka. Niestety, nie jest to myszka dla osób leworęcznych, 

ale Razer ma dla Was inne modele w ofercie.

Po paru tygodniach z tym drapieżnikiem (deathadder to rodzaj bardzo jadowitych węży) jestem 

bardzo zadowolony ze swojego wyboru, pomimo słabego oprogramowania – odkąd go skon-

figurowałem, nie muszę go uruchamiać – i mogę śmiało polecić myszki Razera osobom, które 

szukają czegoś wygodniejszego niż Magic Mouse. Niekoniecznie tańszego, ale zdecydowanie 

bardziej ergonomicznego.

Na koniec pozostaje mi jeszcze podpowiedzieć, że Razer niedawno (i w końcu!) zaprezentował 

kilka ze swoich produktów w innych kolorach niż matowy czarny. Niektóre klawiatury i myszki są 

teraz dostępne w kolorach Mercury (białym) i Gunmetal (szarym), które będą prawdopodobnie 

lepiej pasować do wszelkich MacBooków, iMaców i iMaców Pro.

Sphex V2
Jako że korzystałem z Intuosa, to siłą rzeczy nie miałem podkładki pod myszkę – był nią prze-

cież tablet – wybierając myszkę, od razu wziąłem również podkładkę pod nią. Piękna to ona nie 

jest, ale okazało się, że przez ostatnią dekadę wiele się w tej kwestii zmieniło. Otóż w oprogra-
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wyimek

wyimek

mowaniu do konfigurowania myszki można opcjonalnie 

sprecyzować, z jakiej markowej (dla graczy) podkładki 

korzystamy. Razer oczywiście zawiera profile dla swo-

ich produktów. Ta funkcja powoduje, że myszka staje się 

jeszcze bardziej precyzyjna, ponieważ wie dokładnie, na 

jakiej powierzchni się znajduje i jaką ma ona strukturę. 

Nie sprawdzałem, w jakim stopniu „zwykła” podkładka za 

pięć zeta robi różnicę, bo po prostu wziąłem podkładkę, 

która mi się najbardziej podobała (proszę nie myśleć, że mi 

się podoba – po prostu podoba mi się najbardziej z tych, 

które były dostępne; reszta była zdecydowanie brzydsza).

Sphex V2 jest o tyle nietypowy, że dolna powierzchnia 

„zasysa się” do powierzchni, na której ją kładziemy, dzięki 

czemu nie wędruje nam po całym biurku. Po wyjęciu 

z pudełka zdziwiłem się, że jest folia zabezpieczająca na 

spodzie, aby przypadkiem żadne brudy się tam nie przy-

czepiły – być może robi to różnicę dla profesjonalnych 

graczy, ale nawet ja doceniam to, że nic mi się w dziwnych 

miejscach nie wybrzusza.

Żałuję trochę, że nie wiem, jak bardzo ta podkładka rze-

czywiście wpływa na precyzję DeathAddera Elite, ale te 

dwa produkty w tandemie spisują się (jak na razie) wzo-

rowo. Pomimo że cena 60 złotych za podkładkę wydaje się 

całkowicie absurdalna, to kompletnie tego nie żałuję – i tak 

wyszło taniej niż kupno Magic Mouse od Apple.

Razer DeathAdder     
Elite i Sphex V2             

Ocena – Razer DeathAdder Elite
• Design: 6

• Jakość wykonania: 6

• Oprogramowanie: 3

• Wydajność: n/d

Specyfikacja techniczna 
– Razer DeathAdder Elite
• Sensor: optyczny, 16 tys. DPI

• Przyspieszenie: 450 IPS / 50 g

• Przełączniki: mechaniczne Omron

• Orientacja: praworęczna

• Podświetlenie: Razer Chroma 
Lighting – 16,8 mln kolorów

• Próbkowanie: 1000 Hz

• Złącze: pozłacane USB-A

• Przewód: spleciony, 2 m

• Wymiary: 127 × 70 × 44 mm 
(dł. × szer. × wys.)

• Waga: 105 g

Specyfikacja techniczna 
– Razer Sphex V2
• Grubość: 0,5 mm
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OSO MOUNT VELO-X

PAWEŁ HAĆ

OSO Mount VELO-X

Liczniki rowerowe były dla mnie zawsze miłym, ale niekoniecznie niezbędnym dodatkiem. 

Telefon umieszczony na kierownicy potrafi dużo więcej, jest jednak przy okazji o wiele 

subtelniejszy. Nie oznacza to przecież, że nie można go tam bezpiecznie zamontować.
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Uchwyty OSO zawsze cieszyły się dobrą 

opinią. Znane są głównie z samochodów 

i dają możliwość mocowania smartfonu nie 

tylko na szybie, ale też na desce rozdzielczej 

lub w slocie CD. Velo-X opracowano nato-

miast z myślą o rowerach bądź motocyklach, 

uchwyt dostosowano bowiem do montażu 

na kierownicy. Zrobiono go z niezłego pla-

stiku i bardzo wytrzymałej gumy, która nie 

tylko zabezpiecza smartfon przed otarciami, 

ale i przytrzymuje go na miejscu nawet przy 

najmocniejszych wstrząsach. Jakość mate-

riałów robi dobre wrażenie, jedyne, co budzi 

moje wątpliwości, to wykorzystanie plastiku 

również do wykonania kulowego mocowa-

nia i obejmy. Przy licznych drganiach może 

ono z czasem „zapiec się”, utrudniając póź-

niejsze odkręcenie. Ten sam problem może 

być z pokrętłem, służącym do regulacji sze-

rokości uchwytu.

Montaż uchwytu jest błyskawiczny, pro-

ducent dodaje do zestawu zarówno trzy 

gumowe podkładki, pozwalające na dosto-

sowanie go do grubości kierownicy, jak 

i klucz ampulowy do przykręcenia go. Przed 

umieszczeniem na kierownicy warto założyć 

Pomimo dość skomplikowanego 
sposobu montażu wyjmowanie 
i wkładanie telefonu do uchwytu 
jest szybkie.
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gumową opaskę, którą zaczepia się później na narożniki telefonu. W komplecie dostajemy 

dwie sztuki (czarną i czerwoną), ale nie sądzę, by ten element szybko się zużywał – guma 

jest bardzo mocna i elastyczna. Następnym krokiem jest dopasowanie szerokości (uchwyt 

dostosowano do smartfonów o szerokości do 93 mm), zmieści się w nim większość współ-

czesnych telefonów. Sam umieściłem w nim iPhone’a 7 w ochronnym, dość grubym etui 

– trzymał się bardzo stabilnie, a gumowa opaska z powodzeniem objęła jego narożniki. 

Gdy smartfon jest już zamocowany, należy tylko ustawić go pod odpowiednim kątem 

na kulowym zaczepie. Pozwala on na dużą dowolność położenia ekranu względem kie-

rownicy, nie tylko wykorzystywałem Velo-X do odczytywania wyświetlanych na ekranie 

informacji, ale też ustawiłem telefon do nagrywania filmu z jazdy. Co prawda uchwyt nie 

zapewnia żadnej stabilizacji, więc nagranie z nierównej drogi nie wygląda doskonale, ale 

do amatorskich zastosowań powinno wystarczyć.

Stabilność Velo-X mnie zaskoczyła. Jeżdżę rowerem głównie po mieście, niejednokrotnie 

pokonując krawężniki i nierówności. Początkowo każdy mocniejszy wstrząs powodował 

u mnie nerwowe zerkanie na uchwyt i sprawdzanie, czy telefon wciąż trzyma się równie 

mocno. Za każdym razem wszystko było jednak na miejscu, a mocowanie nawet się nie 

obróciło. Pomimo dość skomplikowanego sposobu montażu wyjmowanie i wkładanie 

telefonu do uchwytu jest szybkie, co więcej, do prowadzenia roweru po chodniku zakłada-

OSO Mount VELO-X



nie gumowej opaski nie było potrzebne, telefon trzyma się bowiem wystarczająco mocno 

w podstawowym uchwycie. Równie istotne jest to, że uchwyt w żaden sposób nie zasłania 

ważnych elementów telefonu, przez cały czas mamy dostęp do całego ekranu i bocznych 

przycisków.

Do jazdy rowerem telefon nie jest potrzebny, ale umieszczenie go na kierownicy daje 

mnóstwo możliwości, od których trudno się później odzwyczaić. To przede wszystkim 

wyświetlanie parametrów treningu oraz nawigacja, a podczas postoju również wygodne 

odpisywanie na wiadomości i przełączanie muzyki. Velo-X sprawdza się doskonale, choć 

to, że wszystkie elementy mechaniczne wykonano z plastiku, budzi moje wątpliwości. 

Zdecydowanie wolałbym dopłacić i dostać za to mocowanie z częściowo metalową kon-

strukcją, odporniejszą na wstrząsy, a w skrajnych przypadkach również na złamania.

OSO Mount   
VELO-X                     

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• szybki montaż

• stabilna pozycja telefonu

• możliwość ustawienia ekranu 
pod wieloma kątami

Minusy:

• kluczowe elementy zrobione  
z plastiku

Cena: 99 PLN
Dostępne w: ZG Sklep
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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GERDALOCK V3 
– KROK W STRONĘ PRZYSZŁOŚCI

MACIEJ NOWAKOWSKI

GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości

Przez ostatni miesiąc miałem przyjemność testować najnowszą wersję zamka sterowanego 

smartfonem GerdaLock V3. Względem poprzednika produkt został całkowicie 

przeprojektowany. Poprzednio zamek wydawał się dość toporny, plastikowy front mógł 

sprawiać wrażenie nieco tandetnego i wiele osób narzekało na jego wygląd. Obecnie do jego 

budowy wykorzystano anodyzowane aluminium, które z pewnością jest bardziej eleganckie.
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Nowa wersja jest zgrabniejsza, a także znacznie szybsza i silniejsza. Bez problemu poradzi 

sobie z bardziej topornymi drzwiami.

Podobnie jak w poprzednich wersjach zamek pasuje do drzwi z typową europejską 

wkładką profilową. Większość konkurencyjnych rozwiązań jest projektowanych na rynek 

amerykański, w związku z tym ich instalacja na europejskich drzwiach często nie jest moż-

liwa. W przypadku GerdaLock otrzymujemy atestowaną wkładkę GERDA PRO System, 

która od strony zewnętrznej nie różni się niczym od tradycyjnych, a wraz z nią pięć stan-

dardowych kluczy, gdyby smartfon odmówił posłuszeństwa. Nie ma też problemu, aby 

w razie potrzeby domówić dodatkową tradycyjną wkładkę pasującą do tych kluczy. 

Załączone baterie powinny wystarczyć na około rok pracy. Oczywiście, o ich niskim pozio-

mie naładowania poinformuje nas z odpowiednim wyprzedzeniem aplikacja mobilna.

GerdaLock V3 łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth, a cała transmisja jest kodowana 

256-bitowym algorytmem AES. Na pewno niejeden z Was zastanawia się, czy zapew-

GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości
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nia to odpowiednio wysoki poziom bezpieczeń-

stwa. Moim zdaniem, jeśli ktokolwiek będzie chciał 

dostać się do Waszego domu, to nie będzie tra-

cił czasu na zabawę w łamanie algorytmu AES. 

Włamywacz wybierze tradycyjne sposoby i kom-

pletnie nie będzie miało znaczenia, czy zamek od 

strony wewnętrznej był smart, czy też nie.

Aplikacja współpracująca z zamkiem pozwala na 

zaawansowane kontrolowanie dostępu. Możliwe 

jest dodawanie kont użytkowników i przydzielanie 

im dostępu stałego, cyklicznego – w określone dni 

tygodnia i godziny, a także czasowego – pomię-

dzy konkretnymi datami, a nawet godzinami. Jeśli 

utknęliśmy w korku, a pod naszymi drzwiami czeka 

rodzina, to możliwe jest przekazanie klucza zdalnie 

przez ich smartfon. Wystarczy, że zainstalują aplika-

cje GerdaLock, której nadamy dostęp do naszego 

zamka.

W nowej wersji aplikacji automatyczne otwieranie 

zostało rozszerzone o obsługę iBeaconów Estimote 

Proximity. Dotychczas odbywało się ono jedynie 

na podstawie geolokalizacji. Nie działało to jednak 

dobrze wewnątrz budynków. Dzięki wykorzystaniu 

geolokalizacji i iBeaconów można określić odle-

głość, w jakiej się znajdujemy od drzwi, z dokład-

nością do kilku metrów. Zadaniem iBeacona jest 

wybudzenie aplikacji GerdaLock, która łączy się 

z zamkiem i następuje automatyczne otwarcie. 

Geolokalizacja powoduje, że gdy przebywamy 

w mieszkaniu, zamek nie będzie się wciąż otwie-

rał i zamykał. Automatyczne otwarcie odbędzie się 

dopiero po opuszczeniu strefy i ponownym powro-

cie do niej.

GerdaLock V3 – krok w stronę przyszłości



Drugą przydatną funkcją jest automatyczne 

zamykanie po określonym czasie. Po wejściu do 

mieszkania nie muszę pamiętać o „zakluczeniu” 

zamka. Odbywa się to samoczynnie po 20 sekun-

dach. Automatyczne zamykanie działa także, gdy 

otworzymy zamek za pomocą klucza czy pokrę-

tła od wewnątrz. Po wyjściu z mieszkania zamek 

sam zamyka za nami drzwi.

Dobra technologia powinna być przeźroczy-

sta dla użytkownika. Tylko w takim przypadku 

po pewnym czasie nie potrafimy bez niej żyć. 

GerdaLock zmienił sposób, w jaki korzystam 

z drzwi wejściowych do domu. Podchodzę, łapię 

za klamkę i wchodzę do środka. Nie szukam już 

kluczy po kieszeniach, a nawet ich nie potrze-

buję. Już raz zostawiłem klucze w pracy i zupeł-

nie nie odczułem ich braku, a co ważniejsze, 

nie musiałem się po nie wracać. Myślę, że tak 

wygląda nasza przyszłość. Bez kluczy do domu, 

auta, bez dokumentów, bez kart płatniczych czy 

gotówki. Wszystko w formie elektronicznej na 

naszym nadgarstku. GerdaLock prowadzi nas 

w stronę tej przyszłości.

W skład zestawu GerdaLock V3 wchodzi zamek, 

atestowana wkładka GERDA PRO System oraz 

voucher na usługę profesjonalnego montażu. 

Jest on dostępny w iSpotach w cenie 1249 zło-

tych. Jeśli posiadacie poprzednią wersję, to 

w drugiej połowie września ma ruszyć akcja 

wymiany. Zamki będzie można wymienić między 

innymi w salonach iSpot za 399 złotych.
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http://www.twitter.com/macnow
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BOSCH CTL636EB6 
– INTELIGENTNA KAWIARNIA W TWOIM DOMU

Bosch CTL636EB6 – inteligentna kawiarnia w Twoim domu



Kawa to dla niektórych napój, bez którego nie 

wyobrażają sobie dnia. Często wiąże się z tym 

cały rytuał. O dobrą kawę w domowym zaci-

szu nie jest łatwo. Skoro jednak chcemy się nią 

cieszyć, to dlaczego nie możemy tego zrobić 

w inteligentny sposób? Ekspres do zabudowy 

z systemem Home Connect – to pomysł dla 

każdego, kto planuje urządzić kuchnię, kocha 

kawę i nowoczesne technologie.

Niełatwo jest recenzować sprzęt, który 

samemu się nabyło, choć z drugiej strony daje 

nam to pełną swobodę i możliwość długo-

terminowych testów. Teraz chcę Was prze-

konać, że upadając na głowę i wydając pięć 

tysięcy złotych, postąpiłem jednak właściwie. 

W końcu za cenę ekspresu codziennie mógł-

bym pijać dobrą kawę w kawiarni. A tutaj, 

poza kosztem samego ekspresu dochodzi 

jeszcze kwestia doboru odpowiedniej kawy 

– która tania nie jest – czyszczenie i przyrzą-

dzanie. A jednak CTL636ES6 pozwala roz-

koszować się dobrą i zróżnicowaną kawą 

w dowolnej chwili i robi to w sposób niezwy-

kle nowoczesny.

Ekspres ten po raz pierwszy zobaczyłem 

w ubiegłym roku na targach IFA i od tego 

momentu zapragnąłem go mieć. Do tej pory 

ekspresy w domu kojarzyły mi się z wielkimi 

kobyłami, które pasują do biura, ale nie do 

kuchni. Fajne, manualne ekspresy to znowu 

cały rytuał. Ekspres do zabudowy jest este-

tyczny i nie zabiera wiele miejsca. To o wiele 

sensowniejsze rozwiązanie niż mikrofala. Te 
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możemy znacznie taniej kupić w wersji swo-

bodnej i schować w szafce. 

Wadą ekspresów na początku może być 

stosunkowo skomplikowana obsługa. 

Przynajmniej tak to wygląda, gdy spojrzymy 

z oddali. Rzeczywistość pokazuje, że owszem, 

ekspres wymaga od nas pewnej uwagi, ale 

w tym Boschowskim wykonaniu to nie prze-

raża. Musimy pamiętać o napełnieniu ziar-

nami kawy zbiornika, pamiętać o wodzie, 

odłączać pojemnik na mleko, a także usuwać 

skropliny, czyli resztki zmielonej kawy oraz 

nagromadzoną wodę. Ekspres będzie nam też 

przypominał o procesie odkamieniania oraz 

zaawansowanym czyszczeniu.

Wszystkie te informacje znajdziemy na koloro-

wym, dotykowym ekranie, który jest podzie-

lony na trzy części. Choć jest on dotykowy, 

to kluczowym elementem sterującym jest 

srebrne koło, to nim dokonujemy poszcze-

gólnych wyborów. Ekspres wyposażono rów-

nież w Wi-Fi. Z aplikacji Home Connect też 

możemy nim sterować. Przy czym zrobie-

nie kawy zdalnie jest niemal niemożliwe ze 

względu na to, że przed każdym uruchomie-

niem ekspres się przepłukuje. 

Całym kluczem do mojego zauroczenia tym 

ekspresem jest mnogość rodzajów kaw, które 

można zrobić i nie wymaga to ani specjalnej 

wiedzy, ani dodatkowego czasu. Espresso, 

ristretto, cappuccino, macchiato to jedno, ale 

po połączeniu z iPhone'em możemy wybrać 

liczne inne kawy jak Flat White, americano czy 

Bosch CTL636EB6 – inteligentna kawiarnia w Twoim domu
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moje największe odkrycie Red Eye. Niby banał, a jednak możemy naszą kuchnię przerobić 

na Starbucksa.

Wi-Fi w ekspresie jest przydatne także w czasie imprez. Gdy odwiedzą nas goście, robimy 

wtedy za kelnera, tworząc playlistę, czyli zbierając zamówienia. Następnie klikamy Play 

i tylko podstawiamy kolejne filiżanki, kubki, szklanki. W ten sposób możemy być pewni, że 

każdy dostanie taką kawę, na jaką miał ochotę. 

CTL636ES6 pozwala na dość sporą personalizację napojów, a także tworzenie ulubio-

nych kaw domowników o odpowiedniej mocy i pojemności. Home Connect w sprzętach 

Boscha i Siemensa jest połączony z usługą IFTTT. Można więc dodać sobie widget ze swoją 

ulubioną kawą, można też wprowadzić dodawanie kawy do listy zakupów, gdy skończą się 

nam ziarna w zasobniku.

Jeśli wasza rodzina lubi kawę w różnych wariantach lub macie częstych gości, warto roz-

ważyć zakup ekspresu do zabudowy. Oczywiście to nie jest tani sprzęt, a wiele osób 

z powodzeniem korzysta z ekspresów na kapsułki lub kawy rozpuszczalnej, przy doborze 

odpowiedniej mieszanki szybko jednak dostrzeżecie różnice. To coś jak Johnny Walker 

kontra dobry Single Malt.

Bosch CTL636EB6 – inteligentna kawiarnia w Twoim domu
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   /   SPRZĘT   /   133

KUPUJEMY BARDZO 
TANI TELEWIZOR 

PAWEŁ OKOPIEŃ

Kupujemy bardzo tani telewizor 

Zakup telewizora za pięć czy dziesięć tysięcy złotych jest stosunkowo łatwy. W sklepach 

znajdziemy wiele telewizorów naprawdę dobrej jakości, które będą nas cieszyły przez 

długie lata. Sytuacja jest jednak trudniejsza, gdy trzeba zdecydować się na zakup 

budżetowy. Udowadniam, że da się kupić dobry sprzęt za mniej niż tysiąc złotych, dwa 

tysiące oraz trzy tysiące. Te trzy propozycje są dla najbardziej rozsądnych użytkowników.
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Wybór telewizora za tysiąc złotych to naprawdę nie lada wyzwanie, choć w hipermarketach 

pełno takich urządzeń. Chcąc kupić tani, dobry i duży telewizor w rzeczywistości powin-

niśmy kupić trzy różne ekrany. Sam przygodę z wyborem telewizora dla Was zacząłem 

w porównywarce cenowej. Filtrując wyniki do ceny tysiąca złotych, znalazłem 240 modeli. 

Zakładam jednak, że telewizor obecnie musi mieć pewne gabaryty. Znaleźć możemy kilka 

akceptowalnych modeli 32-calowych od Philipsa, LG czy Samsunga. Upierać się jednak 

będę przy tym, że dziś 40 cali to absolutne minimum i to raczej do małego pokoju. W cenie 

899 złotych znajdziemy więc TCL F40B3803 i będzie to najlepszy wybór w tym przedziale 

cenowym, przy czym trzeba pamiętać, że poza dużą przekątną i niską ceną telewizor ten 

zbyt wiele nam nie jest w stanie zaoferować. Atutem może być moduł CI+, dzięki któremu 

pozbędziemy się dekodera kablówki (telewizji satelitarnej już nie), a także USB wspierające 

odtwarzanie multimediów. Rozdzielczość Full HD, 2 złącza HDMI, klasa energetyczna A+. 

Tylko tyle i aż tyle, do tego dość przyzwoity wygląd. 

W przypadku wydatku do dwóch tysięcy wybór padł na Samsunga UE40MU6102 za 1899 zło-

tych. Matryca 60 Hz nie jest rewelacyjna, na tle innych telewizorów Samsunga design jest 

nieco ociężały. W dodatku to mały telewizor więc i tak rozdzielczości 4K nie odczujemy. 

Jednak to model mający wszystko, nowoczesny i z jakością obrazu na bardzo przyzwoitym 

poziomie. Alternatywnym wyborem będzie jeden z Philipsów, na przykład 43PUH6101.

Kupujemy bardzo tani telewizor 



Przy trzech tysiącach złotych wybór jest już dużo trudniejszy. Postanowiłem jednak iść pod 

prąd. Zamiast szukać taniej 55-ki, postanowiłem wskazać wam nowiutki, fajny projektor. 

BenQ W1050 kosztuje 2599 złotych, ma trzyletnią gwarancję (nie licząc lampy), rozdziel-

czość Full HD, a maksymalna przekątna to 300 cali, z odległości 2,8 metra osiągnąć możemy 

100 cali. Technologia DLP wiernie odwzorowuje kolory, ma świetny kontrast. Oczywiście 

potrzebujemy do projektora odpowiedniej przestrzeni, a także zaciemnionego pokoju. Jeśli 

jednak jesteście filmożercami, to projektor będzie dobrym wyborem, zwłaszcza w tej cenie. 

Jeśli to ma być telewizor, to wybierzcie większe warianty modeli za dwa tysiące złotych, czyli 

Samsunga ue55Mu6102 za 2799 złotych lub Philipsa 55PUS6401 za 2679 złotych.

paweloko
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PANASONIC EX780 
– GODNY POLECENIA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Panasonic EX780 – godny polecenia

Obok dwóch modeli telewizorów OLED Panasonic na ten rok przygotował także kilka 

serii ekranów LCD. W sklepach wciąż znajdziemy fantastycznego DX900, ale kluczowym 

modelem LCD na ten rok jest EX780. Telewizor ten ma trzy niepodważalne atuty – styl, 

dobre parametry oraz cenę. Wszystko atrakcyjne.
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Panasonic EX780 to telewizor z krawędziowym pod-

świetlaniem LED wyposażony w 120 Hz matrycę VA. 

Co ciekawe to jeden z nielicznych ekranów, który 

wspiera technologię 3D, musimy jednak dodatkowo 

zakupić okulary 3D. Nabycie takiego telewizora 

warto szczególnie rozważyć, jeśli mamy kolekcję 

filmów na Blu-ray 3D. Poza tym mamy do dyspozy-

cji szeroką paletę kolorów oraz HDR, który jest już 

zauważalny, choć do poziomu OLED-ów czy wspo-

mnianego DX900 sporo mu jeszcze brakuje. Atutem 

jest bardzo równomierne podświetlanie, a także 

niski input lag na poziomie 22 ms. Pod względem 

parametrów obrazu możemy mówić o wysokiej kla-

sie LCD. Jest to też telewizor uniwersalny – sprawdzi 

się doskonale podczas grania w gry, oglądania fil-

mów, jak i transmisji sportowych. 

Drugim niepodważalnym atutem tego telewizora jest design. Wydawałoby się, że Panasonic 

to nie jest firma specjalizująca się w jakimś wyrafinowanym wzornictwie. Warto jednak spoj-

rzeć na detale ich produktów. OLED CZ950 z 2015 roku miał tylną obudowę wysłaną alcantrą. 

Zeszłoroczny telewizor DX800 lewitował w powietrzu, w tegorocznym modelu EZ1000 cie-

kawie ulokowano soundbar. Natomiast EX780 to bardzo klasyczny i solidnie wykonany tele-

wizor, którego dopełnieniem jest podstawa. W wariantach 50 i 58-calowych podstawa jest 

regulowana na wysokość. Telewizor może stać na ziemi i być podniesiony do wysokości 

naszych oczu. Efekt piorunujący, dostępny do niedawna tylko u producentów stricte lifesty-

lowych, designerskich marek. Ze względu na gabaryty taki zabieg nie jest dostępny w więk-

szych modelach. 65-calowy model można jednak obracać na boki, co przydaje się, gdy 

oprócz kanapy w pobliżu mamy stół kuchenny i oglądamy sobie na przykład telewizję śnia-

daniową. Zadbano też o solidne wykonanie pilota.

Ostatecznym argumentem przemawiającym na korzyść EX780 jest rozsądna cena, zwa-

żywszy na szeroki wybór rozmiarów. Większość topowych telewizorów obecnie jest tylko 

w wariantach 55 i 65 cali. Tymczasem EX780 zaczyna się od wersji 50-calowej, czyli optymal-

nej do poczucia 4K i mniejszych mieszkań. Taki wariant to wydatek nieco ponad pięć tysięcy 

złotych. Za wersję 58-calową zapłacimy niewiele więcej, niecałe sześć tysięcy złotych. Te 

3 cale więcej od 55 to świetna wiadomość, zwłaszcza dla tych, dla których 65-calowe ekrany 

Panasonic EX780 – godny polecenia
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są za duże. Wariant 65-calowy w porównywarkach cen znalazłem za 8500 złotych, co wciąż 

jest dobrą ceną, zważywszy na możliwości tego ekranu. Jednak EX780 jest dostępny też 

w jeszcze większym rozmiarze. Wersja 75-calowa to wydatek prawie 17 tysięcy, ale tak duże 

przekątne są po prostu wciąż drogie. Przy czym trzeba pamiętać, że to wciąż znacznie mniej, 

niż trzeba wydać za 65-calowy ekran OLED EZ950, nie wspominając o EZ1000. W końcu roz-

miar też ma znaczenie.

Czy jest coś, co w Panasonicu EX780 może się nie podobać? Osobiście chciałbym, aby miał 

nieco lepszy HDR. Mimo stabilności i solidności mankamentem jest też Smart TV, które po 

prostu jest ubogie. Znajdziemy tu YouTube’a, Netfliksa, a także polskie serwisy Ipla i Player.

pl, ale brakuje HBO GO, czy VOD.pl. Do tego ten interfejs jest mocno przestarzały. Przy czym 

EX780, tak jak EZ1000 i EZ950 warto wybrać dla jakości obrazu, Smart TV można uzupełnić 

przystawką Apple TV lub czymś z Android TV.

Jakość, styl, cena – tak w trzech słowach opisuję Panasonica EX780. Oczywiście na rynku jest 

jeszcze wiele tańszych telewizorów. Nie ma jednak zbyt wielu ekranów, które oferowałyby 

obraz premium w takiej cenie, w takim stylu i w tylu różnych rozmiarach.

paweloko

https://twitter.com/paweloko


PAWEŁ HAĆ I JAN URBANOWICZ

Rozwój napędów elektrycznych doprowadził do powstania mnóstwa nowych pojazdów 

i odświeżenia starych, które kojarzyły się głównie z zabawkami dla dzieci. Nikt bowiem nie 

traktował nigdy hulajnogi jako szybkiego, codziennego środka transportu.
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EMICRO ONE

EMicro One
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Tymczasem połączenie aluminiowej, składa-

nej ramy, dwóch kółek i napędu elektrycznego 

okazało się nadzwyczaj dobrym sposobem na 

poruszanie się po mieście. EMicro One, bo tak 

ją nazwano, to wyglądająca bardzo niepozornie 

hulajnoga – ma szeroką, przypominającą nieco 

rowerową kierownicę z wygodnymi, gumo-

wymi uchwytami, rozsuwaną w pionie, z szeroką 

podstawą, węższym kołem z przodu i szerszym 

z tyłu, a także hamulcem nożnym i kilkucentyme-

trową, rozkładaną stopką do postawienia w pio-

nie. Pojazd można złożyć na pół tak, aby dało 

się go wygodnie przenosić, a także schować do 

bagażnika samochodu lub… pod biurko w pracy. 

Nietypowe właściwości zdradzają jedynie cztery 

zielone diody w podstawie oraz spora – jak na 

gabaryty hulajnogi – waga. 7,5 kg to zdecydo-

wanie dużo na tak mały pojazd. Wagi dodaje mu 

ukryty w grubej podstawie napęd elektryczny 

oraz akumulator, ładowany z gniazdka siecio-

wego. Hulajnoga nie ma żadnych elementów, 

które różniłyby ją wyglądem od tradycyjnych wer-

sji, co powoduje również, że trudno domyślić się 

jej wysokiej ceny (a tym samym jest nieco mniej 

łakomym kąskiem dla złodzieja). I tak, EMicro jest 

droga, nawet bardzo, ale o tym za chwilę.

Wbudowany napęd elektryczny pozwala na szyb-

szą jazdę, wymaga jednak ciągłego zaangażowa-

nia jadącego. Do prędkości 5 km/h wspomaganie 

w ogóle się nie włącza, dopiero po mocniejszym 

odepchnięciu czuć większe niż byśmy się spo-

dziewali przyspieszenie, a także słychać cichy jęk 

napędu, o brzmieniu tym wyższym, czym szybciej 

jedziemy. Hulajnoga ma trzy stopnie wspoma-

gania, od minimalnego, przez średni, po mocny, 

EMicro One
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zmieniane za pomocą przykładanego do pode-

stu kółka z magnesami neodymowymi. Metoda 

regulacji wymaga więc dodatkowego akceso-

rium, które można zgubić, co nieszczególnie mi 

odpowiada – raczej nie będę go ze sobą woził, 

bo mocny magnes może uszkodzić elektronikę, 

a w przypadku słabej baterii wolę mieć możli-

wość osłabienia wspomagania, by działało dłużej. 

Napęd da się zawsze wyłączyć trzykrotnym przy-

ciśnięciem hamulca podczas postoju, to jednak 

nie do końca to samo. Pojemność baterii również 

nie pozwala na szaleństwa, szczególnie gdy hulaj-

nogą jeździ osiemdziesięciokilogramowy facet. 

Przy maksymalnym wspomaganiu akumulator 

wystarcza na jakieś 12–15 km. Podczas hamowania 

energia jest odzyskiwana dzięki systemowi KERS, 

co pozwala uzupełnić trochę ładunku. Plusem 

jest natomiast to, że szybko się ładuje, od zera do 

pełna zajmuje to tylko godzinę.

EMicro wspomaga jazdę w sposób trudny do 

wyczucia, cały czas trzeba się bowiem odpychać. 

Wystarczy jednak kilka długich machnięć nogą, 

by pędzić około 30 km/h, przy akompaniamencie 

Hulajnoga nie 
ma żadnych 
elementów, 
które różniłyby 
ją wyglądem od 
tradycyjnych wersji.

EMicro One
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stukotu kół i jęku napędu. Dopiero gdy roz-

pędziłem się na chodniku i wyprzedziłem 

błyskawicznie kilka osób, dotarło do mnie, 

że ten pojazd kwalifikuje się ze względu na 

prędkość, a tym samym bezpieczeństwo, na 

ścieżki rowerowe. Pieszy nie spodziewa się 

bowiem, że hulajnoga może się tak szybko 

poruszać, na ścieżce rowerowej wszyscy jeż-

dżą natomiast bliżej tej prędkości, z którą 

porusza się EMicro. Za ścieżkami przemawia 

też często równiejsza nawierzchnia, niezwy-

kle istotna przy pełnych kółkach, które słabo 

amortyzują nierówności. Po kilku kilome-

trach na hulajnodze noga i ręce zaczynają 

boleć wprost proporcjonalnie do ilości nie-

równości na drodze. Owszem, koła dobrze 

radzą sobie z asfaltem i betonem, ale jazda 

po kostce to już udręka. Szkoda, że pro-

ducent nie zdecydował się na koła z opo-

nami, które może i byłyby większe, ale przy 

tym zapewniałyby komfort na większości 

nawierzchni.

Codzienne obcowanie z EMicro nie zmie-

niło diametralnie tego, jak poruszam się po 

mieście. Do pracy mam za daleko, by porzu-

cić samochód, ale już przy poruszaniu się 

w okolicy mieszkania towarzyszyła mi niemal 

zawsze, zabierałem ją też czasem w trasę 

komunikacją miejską, gdy wiedziałem, że 

będę mógł nią wygodnie dojechać kawa-

łek od metra. Korzystanie z niej wymaga też 

sporego wyczucia, bo nie wszędzie jazda na 

niej jest mile widziana. W centrach handlo-

wych czy na dworcach oczywiście odpada, 

wtedy najwygodniej jest ją złożyć lub prowa-

EMicro One
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dzić, ale już w komunikacji miejskiej poza godzinami szczytu nie jest to konieczne. Składanie 

jest na tyle szybkie, że zdążymy z nim w chwili dzielącej dostrzeżenie nadjeżdżającego tram-

waju i otwarcie jego drzwi. EMicro wykształca też jeszcze jeden nawyk – to kolejne urządze-

nie, które trzeba ładować, a z racji tego, jak szybko pada bateria, przy intensywnym używaniu 

warto to robić codziennie. Ładowarka jest spora i trochę waży, ale nie na tyle, by nie móc 

nosić jej ze sobą, jeśli to niezbędne.

Prawdopodobnie nigdy nie zainteresował-

bym się zwykłą hulajnogą, jest zbyt powolna, 

by dawać frajdę z jazdy lub pełnić funkcję 

codziennego środka lokomocji. EMicro dzięki 

zastosowaniu napędu elektrycznego ofe-

ruje jednak jedno i drugie, nie dość bowiem, 

że rozpędza się nieprzeciętnie szybko, to na 

dodatek można ją ze sobą wygodnie nosić 

i wykorzystywać do wszelkich dojazdów. 

Czuć jednak, że to nowość, zarówno w dość 

krótkim czasie pracy akumulatora, nie do 

końca wygodnej regulacji wspomagania i… 

cenie, wysokiej nawet jak na tak wyróżniający 

się sprzęt.

EMicro One             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• błyskawiczne składanie

• bardzo szybka

• szybkie ładowanie

Minusy:
• słaba amortyzacja wstrząsów

• niewygodna regulacja 
wspomagania

Cena: 4 499 PLN

EMicro One

pawelhac

yasiek_

Paweł napisał swoją część szybciej ode mnie i tak naprawdę nie do końca wiem, co mógłbym 

jeszcze do tego dodać, bo właściwie ze wszystkim się zgadzam. Z hulajnogami nie miałem do 

czynienia od bardzo dawna. Mówiąc szczerze, ostatnio na jakiejś dłużej jeździłem wiele lat temu 

i trochę bałem się, czy aby na pewno dam sobie z tym radę. Okazało się, że z jazdą na hulajno-

dze jest praktycznie jak z jazdą na rowerze – tego się nie zapomina. To, co mnie bardzo pozy-

tywnie zaskoczyło, to fakt, jak szybka jest ta hulajnoga. Po przekroczeniu 5 km/h (co nie jest 

wysoką i trudną do osiągnięcia prędkością) załącza nam się napęd elektryczny i prędkość wzra-

sta. Możemy się na niej poruszać nawet 25 km/h, co już daje nam dość spore pole do popisu, 

jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście. Zgodzę się z tym, że w takim wypadku lepiej jest 

wybierać ścieżki rowerowe niż zwykłe chodniki – również przez to, że hulajnoga ma małe kółka 

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.twitter.com/yasiek_
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bez opon i nierówne betonowe płytki nie są najbardziej komfortowym dla niej środowiskiem 

(oraz dla nas).

Jak dla mnie dużym plusem jest to, że nie jest to elektryczna hulajnoga, a właśnie „hybrydowa”, 

ponieważ aby przemieszczać się szybciej, musimy cały czas pracować nogą nad tym, by utrzy-

mywać prędkość. Nie możemy więc po prostu załączyć napędu elektrycznego i jechać niczym 

skuterem. Wbrew pozorom nie jest to takie proste i naprawdę potrafi zmęczyć, ale dzięki temu 

przemieszczamy się szybko. Podobnie jest z ładowaniem. Z hulajnogi korzystałem przede 

wszystkim w okolicach domu – do pracy mam jednak za daleko, żeby tylko w ten sposób się tam 

przemieścić. Tym samym akumulator musiałem doładować raz na jakieś 2–3 dni, a samo jego 

ładowanie to kwestia około godziny. 

Minusem jest dla mnie jednak brak możliwości dokładniejszego złożenia rączki oraz waga samej 

hulajnogi, która wynosi ponad 7 kilogramów. Niby nie jest to dużo, ale jak musimy ją gdzieś 

przenieść, to po pewnym czasie robi się ciężko. Dobrze by było, jakby w zestawie dostępna była 

jakaś torba/futerał do właśnie takiego, dłuższego transportu. 

Gdybym miał kupować hulajnogę, to na pewno byłaby ona „hybrydowa”. Tradycyjna opcja jest 

dla mnie zbyt wolna, a w pełni elektryczna zapewne zbytnio by mnie rozleniwiła i nie 

dawałaby mi możliwości żadnej aktywności fizycznej. Niestety, gdybym miał 

już taką hulajnogę kupować, to na pewno nie byłaby to EMicro One. 

Dlaczego? Po pierwsze cena, która jest naprawdę kosmiczna, 

jeśli brać pod uwagę rodzaj sprzętu. Powiedzmy sobie 

szczerze, że za prawie 4500 złotych możemy 

kupić naprawdę porządny rower, 

którym pojedziemy jednak 

gdzieś dalej niż tylko 

po mieście. 

EMicro One
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BMW CRUISE E-BIKE

PAWEŁ HAĆ

BMW Cruise e-Bike

Samochód to najwygodniejszy miejski środek lokomocji, niekoniecznie jednak 

najszybszy. Za poruszaniem się nim przemawia między innymi to, że nie męczymy się 

jazdą, w przeciwieństwie do roweru. No, chyba że dodamy do niego napęd elektryczny.
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Dyskusja odnośnie do tego, czy rower z silnikiem elektrycznym jest nadal rowerem, toczy 

się od wprowadzenia takiego rozwiązania na rynek. Puryści zgodnie twierdzą, że to 

zbędny dodatek, kłócący się z 

ideą prostego i wymagającego odrobiny wysiłku fizycznego pojazdu. Jeśli jednak spoj-

rzymy na to, do czego rower ma służyć, elektryk w niczym nie ustępuje temu tradycyj-

nemu. Niezależnie od tego, czy traktujemy go jako środek lokomocji, narzędzie treningu, 

czy źródło czystej zabawy w każdym przypadku silnik czyni go lepszym. E-Bike BMW to 

elektryczna wersja liczącego już kilka lat modelu Cruise, doskonale wyposażonego i pięk-

nego roweru z solidną, prostą ramą, amortyzowanym widelcem i wąskimi oponami, czy-

niącymi go świetnie dopasowanym do miejskich warunków. Dodanie napędu sprawiło, że 

jest jeszcze lepszy (i, oczywiście, droższy), zarówno pod względem osiągów, jak i zakresu 

zastosowań.

Rower ma bardzo standardową konstrukcję, aczkolwiek wykorzystano w nim osprzęt 

wysokiej jakości. Mamy tylko jedną manetkę zmiany biegów, Shimano Deore, i 10 przeło-

żeń z tyłu. Hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają na skuteczne hamowanie niezależ-

nie od warunków (w tym rowerze są szczególnie istotne). Z przodu zastosowano natomiast 

amortyzowany widelec Suntour z regulacją twardości (szkoda jednak, że regulator twardo-

146BMW Cruise e-Bike
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ści nie trafił na kierownicę). Obręcze kół mają średnicę 28 cali, co w połączeniu z oponami 

Continental Cruise Contact o płytkim bieżniku pozwala na wygodną jazdę przede wszyst-

kim po utwardzonych nawierzchniach, ścieżkach rowerowych i ulicy. Na uwagę zasługuje 

również sztyca siodełka z włókna węglowego oraz samo siedzisko Selle Royal – to aku-

rat najgorszy element roweru, bo choć wygląda pięknie, to jest koszmarnie niewygodne. 

Jedynym elementem opracowanym przez BMW jest rama, z charakterystycznym garbem, 

osłoną silnika i prowadzeniem wszystkich linek i kabli wewnątrz. Pokryto ją perłowym 

lakierem o niezwykle dużej wytrzymałości, nie dość, że wygląda doskonale, to również 

powinien długo w takim stanie pozostać. W samochodach BMW wykorzystuje opracowy-

wane przez siebie technologie, takie jak elektryczny eDrive. Logo to znalazło się również 

na ramie roweru, cały napęd jednak, włączając w to osprzęt, akumulator i silnik, jest pro-

dukowany przez firmę Bosch. Ta, wraz z Yamahą, przoduje na rynku napędów do rowerów 

elektrycznych, pomimo dość krótkiej historii tego typu pojaz-

dów. W BMW Cruise wykorzystano niemal najnowszy i naj-

mocniejszy napęd Performance Line 400, zapewniający 60 Nm 

momentu obrotowego i wspomagający jazdę do osiągnięcia 

prędkości 25 km/h. Tu niezbędne jest wyjaśnienie: jeśli rower 

ma być traktowany jak… rower, nie może wspomagać jadą-

cego powyżej tej prędkości, nie może też jechać bez żadnego 

wysiłku ze strony kierowcy. Takie obowiązują u nas przepisy, 

a te rowery, których napędy pozwalają na więcej (a po odpo-

wiedniej modyfikacji Cruise również może wspomagać aż do 

45 km/h), muszą być zarejestrowane jako motorower. Próżno 

więc szukać manetki do przyspieszania, uwierzcie jednak, że 

jeśli nie chcecie się zmęczyć podczas jazdy, to lekkie naciska-

nie na pedały wystarczy, by poruszać się niewspółmiernie 

szybko do wysiłku.

Z racji tego, że rower testowałem niespełna tydzień, postanowiłem eksploatować go naj-

intensywniej, jak się da. Pierwszego dnia zrobiłem krótki, wieczorny przejazd, liczący około 

15 kilometrów, a wcześniej przejechałem nim kilka kilometrów w ciągu dnia. Po pierwszym 

naciśnięciu pedałów zrozumiałem cały fenomen napędu elektrycznego. Kilka obrotów 

korby wystarczyło, bym jechał ponad 20 km/h, i to bez absolutnie żadnego wysiłku. Opór 

był tak niewielki, że myślałem, że spadł mi łańcuch bądź jadę na najniższym przełożeniu. 

Tymczasem wskaźnik był mniej więcej w połowie skali, a komputer wskazywał już niemal 

25 km/h. Po chwili pojawił się opór, a pasek wypełniający dotąd do samego końca wskaź-

BMW Cruise e-Bike

Jedynym elementem 
opracowanym przez 
BMW jest rama, 
z charakterystycznym 
garbem, osłoną silnika 
i prowadzeniem 
wszystkich linek i kabli 
wewnątrz.
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nik wspomagania zaczął się skracać, aż w końcu całkowicie zniknął. Wspomaganie się 

wyłączyło, a ja nabierałem prędkości już tylko dzięki sile własnych mięśni, zupełnie jak na 

zwykłym rowerze.

Wieczorem włączyłem komputer pokładowy, odpaliłem światła (przednia i tylna lampa 

zasilane są z akumulatora roweru) i ruszyłem na przejażdżkę wokół Ursynowa. To miał być 

krótki przejazd, pozwalający przetestować rower na ścieżkach, ale frajda płynąca z każdej 

chwili na siodełku sprawiła, że trwał dłużej, niż planowałem. Znacznie dłużej, bo postano-

wiłem objechać różne zakątki dzielnicy, sprawdzając sprzęt też na mniej uczęszczanych 

ścieżkach. Zaskoczenie przyszło właściwie od razu – inni uczestnicy ruchu nie są przy-

zwyczajeni, że rower tak szybko się rozpędza. Piesi, widząc mnie na ścieżce, wchodzili na 

nią bez zastanowienia, ja tymczasem hamowałem, by w nich nie wjechać. Po kilku takich 

sytuacjach wyczułem, w jaki sposób rower nabiera prędkości i zacząłem bardziej uważać 

na wszystkich, szczególnie że było już ciemno. Przednia lampa dobrze doświetlała prze-

strzeń przede mną, ale nie mogła przeświecić przez żywopłoty i ogrodzenia. Ścieżki rowe-

rowe nie są do końca dostosowane do poruszania się z dużym przyspieszeniem, zdarzają 

się miejsca, gdzie zaraz za wąskim zakrętem mamy skrzyżowanie, a zaraz później ścieżka 

BMW Cruise e-Bike
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krzyżuje się z chodnikiem. W takich miejscach wyczucie przyspieszenia jest niezmiernie 

istotne. Inni rowerzyści również patrzą na osiągi Cruise’a z niedowierzaniem, zwłaszcza 

podczas ruszania. Wcale się im nie dziwię – kop, jaki daje silnik elektryczny, wygląda wręcz 

nienaturalnie.

Sobota była dla Cruise’a (i dla mnie) dniem próby. Postanowiłem zostawić w domu samo-

chód i trasę z tymczasowego do własnego mieszkania pokonać właśnie rowerem. W jedną 

stronę towarzyszyła mi Żona, która zdecydowała się jechać głównie rowerem miejskim. 

Z dostępnych poziomów wspomagania wybrałem więc Eco, czyli ten, który ogranicza 

zużycie energii do minimum, ale też wymaga od rowerzysty więcej siły. Kompensuje on 

wyższą wagę roweru i daje jedynie lekkie wsparcie, dlatego też pokonując trasę na dwóch 

różnych pojazdach, odczuwaliśmy porównywalne zmęczenie. Do zmiany trybu służą przy-

ciski po lewej stronie kierownicy, możemy ustawić go płynnie podczas jazdy. Kolejnym 

poziomem jest Tour, przeznaczony do pokonywania dłuższych tras. Wspomaga zdecydo-

wanie mocniej niż Eco, ale pozwala jednocześnie na pokonanie długiego, liczącego przy-

najmniej kilkadziesiąt kilometrów, dystansu. Następne stopnie, czyli Sport i Turbo, dają 

odpowiednio większe wsparcie przy proporcjonalnym do niego zmniejszeniu możliwego 

do pokonania dystansu. Turbo zużywa około czterokrotnie więcej energii niż Eco, choć 

trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile kilometrów wystarczy dany tryb. Wszystko zależy 

bowiem od tego, jak intensywnie pedałujemy i z jaką prędkością jedziemy. Wspomaganie 

działa do prędkości 25 km/h, jeśli więc jechać będziemy na Turbo, ale utrzymywać 

będziemy wyższą prędkość, zużyjemy mniej energii, niż gdybyśmy ten sam dystans poko-

nali w trybie Eco, ale jadąc w zakresie prędkości pozwalającej na pełne wykorzystanie 

mocy napędu. Ostatecznie większość czasu jeździłem z najwyższym wspomaganiem, bo 

dawało największą frajdę i przez kilka dni zrobiłem 80 km, rozładowując w tym czasie aku-

mulator tylko raz (a po doładowaniu wykorzystałem około 20% ładunku).

Na czym miała polegać wspomniana na początku poprzedniego akapitu próba? Drogę 

powrotną moja Żona chciała przejechać komunikacją miejską (tramwajem, a następnie 

metrem, by odcinek od stacji do domu pokonać pieszo), mnie natomiast został rower. 

Kilka obrotów korby wystarczyło, bym jechał ponad 20 km/h, i to 
bez absolutnie żadnego wysiłku.

BMW Cruise e-Bike
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Trasa liczyła 20,5 km, z warszawskiego Bemowa 

na Kabaty. Była sobota, więc komunikacja miej-

ska kursowała nieco rzadziej, to była jednak 

moja jedyna przewaga, cały dzień pracowałem 

bowiem fizycznie. Wyruszyliśmy jednocześnie 

z Bemowa i, oczywiście, zależało mi na tym, 

by dotrzeć na Kabaty jako pierwszy. Początek 

trasy był banalny, dwukilometrowy odcinek 

pokonałem ścieżką rowerową, zatrzymując się 

na każdym przejściu (czerwona fala spotyka 

nie tylko kierowców), później zrobiło się nieco 

trudniej, bo zamiast ścieżki miałem do dyspo-

zycji wydzielony pas dla rowerów o wątpliwej 

jakości nawierzchni. Jednocześnie mogłem 

pojechać trochę szybciej, bo trasa kierowała się 

lekko w dół. Przycisnąłem więc, błyskawicznie 

odczuwając, że wspomaganie się wyłączyło. 

Pedałowałem więc dalej, aż do momentu, w któ-

rym zbliżyłem się do dopuszczalnej w terenie 

zabudowanym prędkości. Tak, rowerem. Jazda 

stała się wtedy jednak daleka od przyjemności, 

nawet pełne otwarcie amortyzatora nie pozwo-

liłoby pochłonąć wszystkich nierówności, rama 

zaczęła niebezpiecznie drgać, a moje skupienie 

z osiągania możliwie największej prędkości prze-

niosło się na wąski pas przede mną i podskaku-

jący przód roweru. Hamowanie było na szczęście 

płynne i bezpieczne, gdyby jednak ktoś włączył 

się do ruchu przede mną, mogłoby być o wiele 

Inni uczestnicy ruchu nie są 
przyzwyczajeni, że rower tak szybko 
się rozpędza.

BMW Cruise e-Bike
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trudniejsze. Dalsze trudności napotkały mnie dopiero na Służewiu, gdzie konieczne było 

przeprowadzenie roweru po stromym podjeździe. Tu przydała się funkcja Walk, która 

napędza tylne koło podczas prowadzenia pojazdu. Przytrzymałem przycisk na kierownicy, 

a następnie popchnąłem rower, by ten zaczął się z nieznacznym tylko oporem wtaczać 

pod górę. Przejazd przez Ursynów wyglądał już jak nagroda, zwłaszcza że znam dobrze tę 

okolicę i wiem, czego spodziewać się na ścieżkach. Gdy na przejściach świeciło się zielone 

i ruszałem, przez dobrą chwilę jechałem po pustej ścieżce, silnik elektryczny z maksymal-

nym wspomaganiem powoduje, że jest się po prostu szybszym od wszystkich, którzy go 

nie mają. To nie była ani zasługa mojej kondycji, ani jakiegoś wyczucia zmiany biegów, 

tylko skrzynki z napisem Bosch i baterii na ramie. Zacząłem rozumieć kierowców BMW, 

którzy na światłach robią dokładnie to samo – tu nie chodzi o to, by pokazać innym, gdzie 

ich miejsce. Wystrzeliwanie z miejsca daje po prostu niesamowitą frajdę.

Końcówka przejazdu nie była szczególnie dramatyczna 

– dojrzałem Żonę zaraz za wyjściem ze stacji metra, miałem 

więc sporą przewagę. Przez cały przejazd mierzyłem para-

metry za pomocą jednego z zegarków Garmina, co pozwo-

liło mi na wyciągnięcie kilku wniosków. Po pierwsze: średnia 

prędkość ruchu sięgająca prawie 23 km/h i średnia prędkość 

przekraczająca 21 km/h. Niby nic, jeśli mamy przed sobą pro-

stą drogę, na której nie trzeba się zatrzymywać. W mieście 

skrzyżowań i przejść dla pieszych nie brakuje, dlatego też 

prędkość średnia jest zawsze niższa. Zaznaczam, że nie pau-

zowałem pomiaru ani ręcznie, ani automatycznie. Kolejna istotna rzecz to wykres tętna, 

bardzo skokowy, ale oscylujący wokół 140 bpm, czyli mojej trzeciej strefy. Jednocześnie 

tętno skakało do niemal 160 bpm, co więcej, utrzymywało się na tym poziomie przez dłuż-

szy czas (były to momenty na długich odcinkach, na których mogłem pedałować inten-

sywniej). Wyniki te pokazują bardzo istotną rzecz: na e-bike’u się nie odpoczywa, jeśli się 

tego nie chce. Nie jedzie sam, nie wykonuje pracy za nas. Tak, pozwala się łatwiej rozpę-

dzić do pewnej prędkości, ale dzięki temu, że oszczędzamy siły podczas najbardziej mozol-

nego etapu, jakim jest ruszanie, w efekcie trasę pokonujemy znacznie szybciej, bo swoją 

energię wykorzystujemy do jazdy z wyższą prędkością.

Cruise posłużył mi jeszcze do kilku przejazdów, podczas których utwierdziłem się w prze-

konaniu, że napęd elektryczny w rowerze to przyszłość. Jest jak na razie odległa głównie 

z uwagi na cenę, bo technologię dopracowano na tyle, że w codziennym użytkowaniu się 

Prócz regulacji siły 
wspomagania jazda 
e-bikiem nie różni się 
niczym od poruszania się 
zwykłym rowerem.

BMW Cruise e-Bike
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po prostu sprawdza. Staje się wręcz 

niewidzialna, zarówno za sprawą pro-

stego w obsłudze komputera pokła-

dowego, pokazującego niezbędne 

informacje (i ładującego smartfona 

z portu USB), jak i dzięki mocnej bate-

rii, którą w zależności od potrzeb 

trzeba ładować co dwa dni lub rzadziej 

(do pełna w około cztery godziny). 

Prócz regulacji siły wspomagania 

jazda e-bikiem nie różni się niczym od 

poruszania się zwykłym rowerem. Jest 

po prostu szybciej, a jeśli chcemy, to 

również mniej męcząco. Nic nie stoi 

jednak na przeszkodzie, by dać mu 

(i sobie) potężny wycisk.

BMW Cruise    
e-Bike               

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Plusy:

• niesamowite przyspieszenie

• doskonałe hamulce

• perfekcyjna jakość wykonania

Minusy:
• koszmarne siodełko

Cena: około 14 000 PLN

BMW Cruise e-Bike
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


Tysiące audiobooków w Twoim telefonie Wypróbuj
przez 14 dni
za darmoZarejestruj się na storytel.pl/imagazine i słuchaj 

audiobooków, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Słuchaj na telefonie, tablecie i komputerze. 
Za jedyne 29,90 zł miesięcznie.

http://storytel.pl
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VOLVO XC60 
– SAMOCHÓD, NA KTÓRY CZEKAŁEM

NORBERT CAŁA

Volvo XC60 – samochód, na który czekałem

Nie byłem specjalnym fanem Volvo; ze szwedzkiej klasyki zawsze wolałem Saaby. 

Kilka lat temu jednak to się zmieniło za sprawą modelu XC90. Najnowsza jego 

odsłona zawładnęła mną natomiast zupełnie. Miałem okazję testować różne wersje, 

zarówno benzynowe, jak i hybrydy i za każdym razem było idealnie, tylko jedno mi nie 

pasowało… cena. I trochę ociężałość formy.



Potem przyszedł model S90/V90 utrzymany w tym 

samym stylu. W V90 zakochałem się, jeśli można 

się zakochać we współczesnym samochodzie. V90 

jest i ładniejszy, i tańszy od XC90, ale niestety jest 

też samochodem na typowo utwardzone drogi, 

a ja chyba szukam czegoś z większym prześwi-

tem. Pewnie znów ideałem okazałby się V90 Cross 

Country, ale po testowym tygodniu ten model naj-

mniej przypadł mi do gustu. Brakowało mu finezji 

V90, a jednocześnie muskularności XC90. Ideałem 

więc powinien być XC60. Teoretycznie ma wszystko, 

czego mu potrzeba. To SUV o dużym prześwicie 

w momencie podniesienia zawieszenia. Jest znacz-

nie tańszy od XC90, a jednocześnie jego bryła nie 

jest tak ociężała, jak bryła XC90. Samochód idealny, 

przynajmniej na papierze i na zdjęciach. Siedziałem 

w nim kilka miesięcy temu na polskiej premierze, 

ale nie mogłem się doczekać, aż zabiorę go na długi 

weekend na Mazury.
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Wersja, którą dostałem do testów, była lekko 

ponadprzeciętna. Najwyższa wersja wyposaże-

nia R-Design z prawie najmocniejszym, dwuli-

trowym silnikiem beznynowym T6 o mocy 320 

KM. Mocniejsza jest tylko hybryda T8 bazująca na 

tym samym silniku. Dodatki w postaci 22" kół (!!!) 

i kilku innych gadżetów wywindowały cenę w oko-

lice 260 tysięcy złotych. Bazowe XC60 zaczynają 

cennik poniżej 200 tysięcy. Wersja wyposażenia, 

a zwłaszcza silnik i 22" koła znacząco wpłynęły na 

to, jak odbierałem ten samochód w czasie jazdy. 

Szczególnie że – jak pisałem – zabrałem go na 

Mazury, które z szerokich i dobrze utrzymanych 

dróg nie słyną.

Na pierwszy rzut oka XC90 w najnowszym wciele-

niu, które jest bardzo popularne na naszych dro-

gach i które znamy już od ponad dwóch lat oraz 

nowe XC60, są bardzo podobne. Te różnice jednak 

szybko znikają, gdy przyjrzymy się im bliżej. XC60 
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jest mniejsze, ma mniejsze wnętrze, mniejszy bagażnik i zdecydowanie bardziej dynamiczną 

linię, za którą odpowiada stylizacja tylnej części nadwozia, a w szczególności opadający ku 

tyłowi dach. Ten dach determinuje też trochę przestrzeń nad głową, której jest zwyczajnie mniej 

niż w XC90. To nie znaczy, że jest jej jakoś wybitnie mało, przy moich 180 cm mieszczę się tam 

bez problemu. Za to chyba więcej miejsca jest na nogi dla pasażerów drugiego rzędu. Coś jed-

nak za coś, a tu pojawia się właśnie kolejna różnica między XC90 a XC60. W większym modelu 

przestrzeni na bagaże zawsze było pod dostatkiem. Są nawet wersje z trzecim rzędem siedzeń. 

W XC60 na bagaż musimy mocno uważać, bo przestrzeń na niego jest dość mała. Mam taki 

mały test, rower mojego siedmiolatka Maksa. Do Outlandera wchodził bez zdejmowania kół, 

do BMW X5 też, do XC 90 również, do nowego Mondeo też, do Focusa musiałem zdjąć jedno 

koło, w XC60 musiałem zdjąć koła oba. Nie chcę wiedzieć, jak jest w wersji hybrydowej, która ma 

dodatkowe akumulatory.

Za to prawie żadnych różnic z XC90 lub 

V90 nie dostrzegamy, siedząc za kie-

rownicą XC60. Ta sama w pełni elek-

troniczna deska rozdzielcza. Ten sam 

środkowy panel dotykowy, przy któ-

rego tworzeniu Volvo współpracowało 

z Apple. To samo niezbyt wygodne 

Apple Play i te same systemy bez-

pieczeństwa. Pewnie już to kiedyś 

pisałem, ale zrobię to jeszcze raz: 

Volvo XC60 – samochód, na który czekałem

Na pierwszy rzut oka XC90 
w najnowszym wcieleniu, które 
jest bardzo popularne na naszych 
drogach i które znamy już od ponad 
2 lat oraz nowe XC60, są bardzo 
podobne. Te różnice jednak szybko 
znikają, gdy przyjrzymy się im bliżej.
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współczesny samochód z wyższej lub średniej półki 

ochroni nas przed minimum 70% sytuacji, w któ-

rych w zwykłym samochodzie mielibyśmy przynaj-

mniej stłuczkę. W Volvo mamy system Pilot Assist. 

Jest to swoisty rodzaj adaptacyjnego tempomatu, 

który oprócz utrzymywania odległości od pojazdu 

przed nami potrafi pilnować pasa ruchu. W praktyce 

wygląda to tak, że możemy na drodze ustawić sobie 

zadaną szybkość, a potem zająć się przeglądaniem 

Twittera. Samochód będzie robił za nas wszystko 

sam. I nie mówię tu o jeździe w korku, to też potrafi 

znakomicie. Mówię o podróżowaniu drogą szyb-

kiego ruchu z prędkościami ponad 100 km/h. 

Wystarczy ustawić Pilot Assist i w zasadzie można 

czytać książkę lub pójść spać. Nasze Volvo przyspie-

szy, przyhamuje i skręci całkowicie samo. Zareaguje 

na każde spowolnienie ruchu szybciej niż my. 

Niestety tylko w teorii, bo co kilka minut jesteśmy 

proszeni o „przejęcie kierowania”. Wtedy musimy 

chwycić kierownicę, po czym możemy ją puścić 

i zająć się znów książką. Oczywiście nie pochwalam 

takiej jazdy, ale tak naprawdę to wygląda. Jadąc 

zmęczeni w dużym ruchu po autostradzie podczas 

dziesiątej godziny podróży, nie musimy się obawiać 

najechania na gwałtownie hamujący pojazd przed 

nami. To jest właśnie technika w służbie naszego 

bezpieczeństwa.

Nie będę już dalej wspominał o takich systemach 

jak asystent parkowania (ten działa najgorzej), 

kamery 360 stopni czy możliwość zdalnego zarzą-

dzania samochodem za pomocą aplikacji. Choć to 

jest naprawdę ciekawe i gadżeciarskie. Możemy 

zdalnie otworzyć drzwi, zamknąć lub otworzyć 

szyby, możemy wreszcie odpalić zdalnie silnik, aby 

schłodzić lub ogrzać samochód – nie wiem, w jakim 

Volvo XC60 – samochód, na który czekałem
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stopniu to zgodne z prawem. Przydaje się też 

zdalne sprawdzenie, ile paliwa mamy w baku.

Warto się na chwilę zatrzymać przy systemie audio, 

w końcu o audio w iMagazine piszemy dużo. Tak 

jak w innych modelach Volvo, tak i w XC60 możemy 

zamówić system od Bowers & Wilkins. W kabi-

nie samochodu mamy wtedy aż 19 głośników. 

W drzwiach tradycyjnie głośniki średnio- i wyso-

kotonowe, w bagażniku subwoofer, a na szczycie 

deski rozdzielczej dziwny, ale olśniewający wyglą-

dem głośnik, który ma kilka zadań. Jest głośnikiem 

centralnym, ale jednocześnie wysokotonowym, 

który ma zadanie niwelować słabą akustykę wnę-

trza, jaka jest w samochodzie. Do naszej dyspo-

zycji mamy bardzo rozbudowany system kontroli 

dźwięku. Możemy sobie wybrać, na którą osobę ma 

być nakierowany dźwięk, jakiego typu muzyki słu-

chamy, a nawet zasymulować dźwięk, który będzie 

przypominał akustykę sali koncertowej orkiestry 

symfonicznej w Göteborgu. System muzyczny 

Bowers & Wilkins w Volvo to jeden z lepszych syste-

mów, jakie znajdziecie w samochodach.

Przejdźmy do tego, co zostawiłem sobie na koniec. 

Prowadzenie XC60. Tu właśnie dotykamy najwięk-

szych różnic między XC90 a XC60. Pewnie mają na 

to wpływ bardzo duże koła – 22" i ponad trzystu-

konny silnik. XC60 w takiej konfiguracji wydaje się 

bardzo nerwowe. Wystarczy muśnięcie gazu, a ono 

zrywa się do przodu i setkę osiąga w mniej niż 6 

sekund, a dokładnie 5,9. To szybciej niż podstawowe 

Porsche Macan lub Cayenne. Przy dynamicznej jeź-

dzie zapomnijcie jednak o deklarowanym spalaniu 

7 l na 100 km, lepiej pomnóżcie to razy dwa, będzie-

cie bliżej prawdy. Mimo wspomnianej nerwowości 

Volvo XC60 – samochód, na który czekałem
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XC60 jest bardzo przewidywalne, nie 

da się nim za szybko wjechać w zakręt, 

elektronika wszystko za nas załatwi. 

Oczywiście, możecie powiedzieć, że 

to „prawdziwemu” samochodowi nie 

przystoi, ale to jest miejski SUV, który 

ma dawać oprócz przyjemności rów-

nież bezpieczeństwo. Dodatkowo 

mina kierowcy nowej Mazdy MX-5, gdy 

będziecie go objeżdżali w każdych warunkach, będzie bezcenna. Dzięki wielkim kołom to Volvo 

jest tak stabilne i tak dobrze trzyma się drogi, jak niejeden dużo niżej zawieszony samochód. 

Wpływ na to ma również pneumatyczne zawieszenie, które można obniżyć podczas bardziej 

dynamicznej jazdy. To zawieszenie ratuje też ten model w terenie. Wielkie koła nie pomagały 

mu się przedzierać przez leśne ścieżki, niski profil opony powodował, że czułem każdy dołek, ale 

wysoko podniesione zawieszenie powodowało, że nie bałem się wjechać w żadną koleinę.

Nowe XC60 to niezwykle uniwersalny samochód. Dość duży, z mocnym silnikiem, bardzo szybki, 

o twardym i dającym poczucie bezpieczeństwa zawieszeniu. Ładniejszy od XC90, tańszy i dający 

więcej frajdy. Volvo znów w tej klasie, podobnie jak wcześniej w większych SUV-ach, nie pozosta-

wia konkurencji pola do konkurencji. Lepszy, szybszy, tańszy i ładniejszy. Nie wyobrażam sobie, 

żeby ktoś mógł w tej klasie średnich SUV-ów z wyższej półki kupić coś innego niż XC60, chyba że 

poczeka na nowe BMW X3, które podobno ma kierowców zachwycić.

Lepszy, szybszy, tańszy i ładniejszy. Nie 
wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł w tej 
klasie średnich SUV-ów z wyższej półki 
kupić coś innego niż XC60, chyba że 
poczeka na nowe BMW X3.

norbertcala

Volvo XC60 – samochód, na który czekałem

http://www.twitter.com/norbertcala


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Kilka dni temu pojawiła się nowa wersja aplikacji Google Earth. W tej 
wersji pojawiło się bardzo dużo udogodnień, a właściwie jest to zupełnie 
nowa aplikacja. Po pierwsze, działa zdecydowanie szybciej, a po drugie, 
ma dużo bardziej rozbudowaną funkcjonalność. Możemy popatrzeć na 
świat nie tylko z góry, ale również lepiej go poznawać. Aplikacja zbogaciła 
się o moduł „Odkrywca”, w którym znajdziemy opisy najciekawszych 
miejsc na świecie, oczywiście związanych z daną lokalizacją. Możemy 
dzięki nim zaplanować wakacje, ale też odnaleźć miejsce na nasz nowy 
dom. Bardzo fajny jest również tryb rzutu kostką, który przenosi nas do 
losowego miejsca na świecie. To fantastyczny sposób na zwiedzanie 
świata, palcem po mapie.

Cena: 0,00 PLN           Pobierz

GOOGLE EARTH 

Bardzo lubię usprawnianie codziennych rzeczy dzięki smartfonom. Krok 
w dobrą stronę zrobił Carrefour ze swoją nową aplikacją. W aplikacji 
mamy kilka modułów. Jest „lista zakupów”, którą możemy potem łatwo 
odhaczać w sklepie. Jest moduł sprawdzania cen towarów na półkach 
za pomocą skanowania kodu paskowego, ale najciekawsza jest opcja 
Scan&Go. Dzięki niej nasze zakupy są szybsze. Możemy samodzielnie 
skanować kody kreskowe produktów wkładanych do wózka. Tych 
produktów nie będziemy już nie musieli wyjmować z koszyka przy kasie. 
Wystarczy, że pokażemy kod z aplikacji i zapłacimy przy wyjściu w kasie 
lub bezpośrednio w aplikacji. Na razie niestety mało sklepów Carrefour 
obsługuję tę nowość. Jednym z nich jest ten na warszawskim Tarchominie.

Cena: 0,00 PLN           Pobierz

MÓJ CARREFOUR 

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/google-earth/id293622097?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Kolejna firma, która doskonale radzi sobie z połączeniem sprzedaży 
w fizycznych sklepach z „wirtualem” to Nike. Właśnie wypuścili 
aplikację Nike SNEAKRS, którą powinien mieć każdy fan butów 
i kultury sneakers. Możliwe, że nawet nie wiedzieliście, że jest 
coś takiego jak kultura sneakers. Jest na świecie całe mnóstwo 
ludzi, którzy uwielbiają sportowe buty i ich edycje limitowane. 
To właśnie dla nich jest Nike SNEAKERS. W aplikacji sprawdzicie 
najnowsze premiery butów, możecie dostać powiadomienie, jak się 
pojawią, a nawet informacje o ekskluzywnych, niezapowiedzianych 
premierach. Oprócz tego można poczytać o historii najbardziej 
znanych modeli i zrobić swoją listę życzeń.

Cena: 0,00 PLN           Pobierz

NIKE SNEAKRS

Google co chwila pokazuje ciekawe aplikacje, ostatnio na iOS trafiła 
Google Trusted Contacts. Dla systemu Android aplikacja jest dostępna 
od kilku miesięcy. Dzięki niej możemy wysłać do swoich zaufanych 
kontaktów naszą lokalizację. Możemy też pozwolić konkretnym 
kontaktom sprawdzić, gdzie jesteśmy. To bardzo przydatna możliwość 
na górskich wycieczkach lub podczas pływania łódką po jeziorach. 
Nasi znajomi i bliscy będą mogli sprawdzić, gdzie jesteśmy i czuć się 
spokojniej, a my będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nas 
znajdzie w awaryjnej sytuacji. Aplikacja wysyła nasze ostatnie położenie, 
nawet jeśli wyczerpie się nam bateria lub stracimy zasięg. W czym jest 
lepsza od Apple’owego Find My Friends? Moja mama nie ma iPhone'a.

Cena: 0,00 PLN           Pobierz

GOOGLE TRUSTED CONTACTS

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/nike-sneakrs/id1258235818?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/trusted-contacts/id1225684042?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.
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próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

https://nozbe.com/imag


Ostatnio coraz częściej możemy obserwować na żywo starty rakiet kosmicznych. Bardzo lubię 

je obserwować. A może chcielibyście sami wysłać taką rakietę w kosmos? Lub na Marsa?

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Space Frontier to gra, która nam to umożliwia. 

Do dyspozycji otrzymujemy rakietę składającą 

się z kilku członów. Po uruchomieniu rozgrywki 

zaczyna się odliczanie i startujemy. Nasze zada-

nie sprowadza się do odłączenia wspomnianych 

członów. Co więcej, musimy to zrobić w odpo-

wiednim momencie, bo wpłynie to na długość 

naszego lotu. Jeśli zrobimy to za wcześnie, ciąg 

rakiety będzie zbyt słaby i nie dolecimy zbyt 

daleko. Z kolei zbyt późne odłączenie spowo-

duje wybuch naszego pojazdu. Najlepiej trafić 

w przestrzeń oznaczoną zieloną obręczą, przy 

czym im bliżej jesteśmy granicy wybuchu, tym 

lepszy ciąg otrzymamy, a co za tym idzie – dłuż-

szy lot.

Z początku dysponujemy rakietą z kilkoma czło-

nami. Przy założeniu, że będziemy odłączać 

kolejne człony w odpowiednich momentach, 

polecimy daleko, choć z czasem osiągniemy 

granicę naszych możliwości. Możemy jednak 

rozbudować naszą rakietę. Za każde pełne dzie-

sięć metrów otrzymamy jednego pieniążka. 

Co ważne, pieniądze otrzymujemy nawet, gdy 

nasza misja zakończy się niepowodzeniem. Po 

uzbieraniu odpowiedniej kwoty będziemy mogli 

kupić kolejny człon rakiety, który umożliwi nam 

jeszcze dłuższe podróże.

Same dalekie loty to nie wszystko. Drugą z moż-

liwości jest lot na pobliską planetę. Kiedy nasza 

rakieta będzie wyposażona w minimum dziesięć 

członów, otrzymamy możliwość zabierania ze 

sobą pasażerów. Oczywiście nie za darmo. Im 

więcej osób zabierzemy, tym więcej zapłacimy, 

Space Frontier

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/space-frontier/id1252963998?mt=8&uo=4&at=11lHMT


a jeśli rakieta ulegnie zniszczeniu, pieniądze 

przepadną. Po co więc zabierać pasażerów i ryzy-

kować? Każdy nowy mieszkaniec Marsa będzie 

bowiem zarabiał na nas. Im większą będziemy 

mieli kolonię, tym więcej pieniędzy otrzymamy. 

Te ostatnie przeznaczymy oczywiście na kolejne 

człony rakiety, ale nie tylko.

W grze istnieje bowiem możliwość zmiany 

wyglądu rakiety. Każda skórka to koszt czterystu 

jednostek. Co prawda wygląd nie ma żadnego 

wpływu na parametry lotu, ale trzeba przyznać, 

że nieco urozmaica rozgrywkę.

Bezsprzeczną zaletą Space Frontier jest to, że 

możemy w nią zagrać, choćbyśmy mieli tylko 

kilka minut. Loty trwają co najwyżej kilkanaście 

sekund. A mimo prostej rozgrywki tytuł ten jest 

bardzo wciągający. Jest w nim coś, co sprawia, 

że chcemy lecieć jeszcze dalej, przewieźć jeszcze 

więcej osób.

Dodatkowo Space Frontier jest darmową pozy-

cją, choć wyświetla reklamy. Wystarczyło jed-

nak kilka lotów, żebym wybrał opcję usunięcia 

reklam, co wiązało się z kosztem 8,99 złotych.

Jeśli lubicie kosmos, lubicie różne smaczki z nim 

związane, szukacie takiej gry, która może wcią-

gnąć na dłuższy czas, a jednocześnie pozwala 

na krótkie rozgrywki, to zdecydowanie polecam 

Space Frontier!
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mcskrzypczak

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/space-frontier/id1252963998?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/space-frontier/id1252963998?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/space-frontier/id1252963998?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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PRZEWIJANIE CHMUREK 
W ŁATWIEJSZY SPOSÓB

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zapewne nieraz korzystaliście z chmurek w iOS do wklejania, kopiowania czy wycinania tekstu. 

Niektóre aplikacje wyświetlają w tych chmurkach również inne opcje. Na przykład w Notatkach 

znajdziemy tam również możliwość formatowania tekstu, odczytania go i inne. Jeśli opcji jest 

dużo, pojawia się mała strzałka, która pozwala na przejście do kolejnego widoku chmurki.

Problem, przynajmniej w moim przypadku, polega na tym, że przestrzeń tego przyci-

sku strzałki jest tak mała, że często zamiast przejść na drugą stronę widoku albo wci-

skałem przycisk obok, albo pustą przestrzeń, co skutkowało zanikiem chmurki.

Okazuje się jednak, że istnieje drugi sposób na przejście do kolejnych opcji 

w chmurce. Co lepsze, jest on wygodniejszy i szybszy w użyciu.

Wystarczy, że przesuniemy palcem w stronę, w którą chcemy przewinąć chmurkę, 

a przejdziemy do następnego widoku. Możecie to zobaczyć na wideo:

Co zrobić, gdy 
aktualizacja iOS 
nie będzie chciała 
iść dalej?

Podczas jednej z aktuali-

zacji bety iOS napotkałem 

pewien problem. Po zaini-

cjowaniu pobierania wersji 

OTA w pewnym momencie 

Przewijanie chmurek w łatwiejszy sposób

ttps://www.youtube.com/watch?v=ubsx4We0Kk4
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proces ten zatrzymał się i nie chciał ruszyć dalej. Nie pomagało nic – wyłączenie apli-

kacji Ustawienia, wyczyszczenie pamięci podręcznej iPhone’a, a nawet restart. Kiedy 

myślałem, że będę musiał przywrócić moje iUrządzenie do ustawień fabrycznych, 

znalazłem rozwiązanie na Twitterze. Później samo Apple także podało tę metodę, 

gdyż, jak się okazało, nie tylko ja miałem problem z zainstalowaniem bety.

Metoda polega na usunięciu pobranej aktualizacji. Aby to zrobić, musimy w aplikacji 

Ustawienia przejść do Ogólnych, następnie do sekcji iPhone (pamięć).

Po chwili oczekiwania pojawi się nam lista zainstalowanych aplikacji. Odszukujemy 

feralną aktualizację, przechodzimy do niej i wybieramy jej usunięcie.

Teraz możemy ponownie przejść do Ustawień Ogólnych i wybrać Uaktualnienia, żeby 

jeszcze raz pobrać aktualizację.

mcskrzypczak

Przewijanie chmurek w łatwiejszy sposób

https://twitter.com/radekkoscielny/status/897667811383836672
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Minimalizm, zdrowy rozsądek i doświadczanie życia

MINIMALIZM, ZDROWY ROZSĄDEK 
I DOŚWIADCZANIE ŻYCIA

KINGA OCHENDOWSKA

Jeśli czytaliście już moją recenzję książki „Rzeczomęczenie. Jak żyć pełniej, posia-

dając mniej” autorstwa Jamesa Wallmana, to wiecie, że postanowiłam oddzielić 

moją prywatną filozofię życiową od wartości merytorycznej, którą książka przed-

stawia. Przede wszystkim dlatego, że z każdej publikacji można coś wynieść i nie 

należy dyskredytować opinii nawet wtedy, kiedy są niezgodne z naszymi prze-

konaniami. Postaram się więc wytłumaczyć, a przynajmniej zarysować sposób, 

w jaki ja radzę sobie ze światem, który stawia stan posiadania dużo wyżej niż 

indywidualną wartość jednostki.

Jeśli czytaliście moje wcześniejsze felietony lub słuchaliście podcastu 

„Nadgryzieni”, to wiecie też mniej więcej, jakim poglądom hołduję. Wojtek wielo-

krotnie pytał mnie, jakiego Macbooka aktualnie używam, a ja uparcie odpowia-

dałam, że jest „srebrny i wystarczający”. Zasłużyłam tym sobie na miano „tępej 

dzidy”, swojego podejścia jednak nie zmieniłam i zmienić nie zamierzam. Nie 

interesuje mnie przerzucanie się stanem posiadania, nie interesuje mnie poświad-

czanie statusu społecznego błyszczącymi gadżetami. Kupuję przedmioty, które 

są mi z jakiegoś powodu potrzebne i nie ulegam marketingowym zagraniom 

firm, których marzeniem jest wysoka sprzedaż i brylowanie w statystycznych ran-

kingach. Mam starego iPada, bo robi to, czego od niego oczekuję, tak samo, jak 

Macbook, na którym właśnie piszę ten felieton. Mam najnowszego iPhone’a, bo 

starego utopiłam w klozecie. Nie mam Apple Watcha, bo nie jest mi do niczego 

potrzebny. Kupuję świeczki w dizajnerskich sklepach, bo lubię świeczki i mam 

Nie toleruję żadnych form ekstremizmu.
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określony gust, jeśli chodzi o zapachy. Jedna z nich stoi właśnie na stole, porząd-

nym, drewnianym, z second-handu i roztacza zapach jesiennych, leśnych liści. Stół 

bardzo lubię i za każdym razem, kiedy w domu siadamy do wspólnego posiłku, 

radość daje mi fakt, że widzę słoje drewna, że pasuje do reszty otoczenia, że super 

wyglądają na nim nasze szare talerze z kompletu obiadowego, kupione na prze-

cenie za jakieś grosze. Obok mnie leży nowy Kindle, kupiony miesiąc temu, bo 

stary wyzionął ducha. Nad tym nie zastanawiałam się ani chwili, bo Kindle jest 

narzędziem, które cenię i którego używam na co dzień. W skrócie mówiąc, dosto-

sowuję przedmioty do swoich potrzeb i nie pozwalam, by przedmioty zmuszały 

mnie do ciągłej rywalizacji. Tak samo nie przemawia do mnie wyścig w cuglach 

ekskluzywności, jak i nienaturalne ograniczanie liczby posiadanych przedmiotów. 

Sprowadza się to bowiem do tego samego ekstremistycznego wyścigu – jestem 

lepszy, bo mam mniej lub jestem lepszy, bo mam więcej. Problem z ludzką naturą 

jest taki, że cokolwiek robimy, porównujemy się z innymi. A powinniśmy słuchać 

naszego wewnętrznego głosu równowagi i nie pozwalać, by ambicja kazała nam 

wpadać ze skrajności w skrajność.

Spróbuję wytłumaczyć to na przykładzie ankiety Jamesa, która sprawiła, że posta-

wiłam kolce jak jeż, z którym bardzo lubi bawić się Yoko, zwłaszcza w czasie wie-

czornych spacerów. 

Pytanie piąte: Dom twoich marzeń to: a) ogromny budynek wypełniony pięk-

nymi, drogimi i unikalnymi przedmiotami; b) małe mieszkanie w świetnej lokaliza-

cji, z którego często wychodzisz, żeby zrobić coś ciekawego? 

Sorry James, ale ani jedno, ani drugie. Moim marzeniem jest mały dom na przed-

mieściach, wystarczająco daleko od zgiełku miasta i jednocześnie wystarczająco 

blisko, żeby wszystkie czynności, które muszę wykonać w mieście, nie wywoły-

wały poczucia dyskomfortu. Mieszkam w takim domu – na skraju miasta, gdzie 

po drugiej stronie drogi roztaczają się przepiękne, fioletowe wrzosowiska. Nie 

potrzebuję wielkiej rezydencji, na której widok wszystkim zbieleją oczy, ani też 

małej klitki w mieście w pobliżu 5th Avenue. Potrzebuję przestrzeni, wolności 

i wiatru we włosach. Taki jest mój wybór. I co z tym zrobimy, James?

Albo pytanie numer jedenaście: Gdybyś musiał zrezygnować: a) z samochodu; b) 

ze wspomnienia weekendowego wypadu, co byś wybrał? Nie mogę się powstrzy-

mać przed zapytaniem: A co ma piernik do wiatraka?! Jeśli wybieramy, wybie-

Minimalizm, zdrowy rozsądek i doświadczanie życia
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rajmy przynajmniej ze wspólnej gatunkowo puli. Wspomnienia są dla mnie 

ważne, samochodu potrzebuję, bo dojeżdżam nim do pracy. Mam zwykły samo-

chód, w kolorze Midnight Sky. Ma cztery koła i sprawia, że moja podróż do pracy 

trwa 20 minut, nie kilka godzin. Mogę dostać się do pracy bez samochodu, ale 

sprawiłoby to, że miałabym mniej czasu, który mogę poświęcić rodzinie. Czy więc 

ważniejsze jest dla mnie wspomnienie weekendu, czy czas spędzony z najbliż-

szymi? Nie przemawia to do logicznej bestii, która wychyla parszywy łeb i warczy 

na tandetne zagrania motywacyjne.

To samo dotyczy sukienek i pokazów mody, prezentów, które daję innym i właści-

wie każdego innego pytania w ankiecie, zamieszczonej w książce Jamesa. Więc 

proszę, James – zachowujmy się poważnie.

Kiedy dorastamy, kiedy porzucamy wiek buntu, zaczynamy rozumieć, że świata 

nie da się naprawić. Przede wszystkim dlatego, że każda zmyślna idea, wypusz-

czona w świat przez swojego twórcę, zaczyna natychmiast mutować, jak wirus. 

Przypominanie sobie, co jest w życiu ważne, to dokładnie to, co powinniśmy 

robić. Ale też, jeśli rozejrzycie się po internecie, to dostrzeżecie, że mutacja nie-

zakorzenionej jeszcze idei już się rozpoczęła. Ludzie rywalizują o to, kto posiada 

mniej przedmiotów. Ludzie rywalizują o to, kto produkuje mniej śmieci i czy 

zmieszczą się one w słoiku. Pod filmem młodej dziewczynki, która uzbierała pół 

słoika śmieci przez miesiąc, pojawia się jadowity komentarz: Widzę, że na twojej 

półce stoi plastikowa miska. Jak śmiesz mówić, że jesteś członkiem ruchu „Zero 

Waste”?! Ludzie rywalizują również na doświadczenia – ja skoczyłem z samolotu! 

A co ty zrobiłeś? A czy możemy w końcu przestać się oglądać na innych i zastano-

wić się nad tym, co jest nam w życiu naprawdę potrzebne?

Ja wiem to od dawna i chociaż brzmi to jak banał, dla mnie najważniejsi są ludzie. 

Najbliżsi ludzie, ludzie, na których mi zależy, ludzie, których kocham. Chcę być 

lojalnym przyjacielem, rozumiejącą matką, kochającą partnerką i dobrym czło-

wiekiem. Bo nie ma doświadczenia mocniejszego w swoim wyrazie niż szczę-

ście ludzi, którzy są najbliżej nas. To doświadczanie organiczne, na najprostszym 

poziomie, bez dopisanej filozofii i bez rankingu wygranych. Prosta przyjemność 

polegająca na wspólnym obiedzie, trzymaniu się za rękę, oglądaniu filmów, cho-

dzeniu na spacery, wspólnych wyjazdach i wycieczkach. Nic nie smakuje dobrze, 

jeśli nie możesz się tym dzielić z najbliższymi. I jeśli wydaje Wam się, że idea prze-
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chodzenia od materializmu do doświadczania jest czymś nowym, to przypo-

mnijcie sobie bajki, których słuchaliście w dzieciństwie. I tej o złotej kaczce, i tej 

o kwiecie paproci. O Scrooge’u i rodzinie Jonesów. Spójrzcie na historię deprawa-

cji wyższych sfer, na historię, gdy przedmioty zaczęły się stawać niewystarczające. 

Kiedy zwykłe doświadczenia przestają być wystarczająco satysfakcjonujące. Kiedy 

mutują i ewoluują w perwersję, bo nigdy nie mamy dosyć.

Dlatego wybaczcie, ale nie wsiadam do tego pociągu. Nie będę się licytować 

z internetową kliką na stan posiadania bądź jego brak. Nie będę się też licytować 

na doświadczenia, liczbę wylatanych godzin, miejsca, które odwiedziłam i ile ich 

było. Nie będę skakać na bungee ani odwiedzać eksperymentalnych teatrów, 

w których aktorzy przebrani za gestapo rzucają na kolana widzów.

Spotkałam w życiu ludzi, dla których wartości materialne były najważniejsze i na 

pierwszym miejscu na liście. Mój plan jest taki, żeby ich już nigdy w życiu nie 

zapraszać do mojego świata. Otaczam się ludźmi, którzy podzielają mój system 

wartości i którzy z radością obserwują wiewiórkę, śmigającą w koronach drzew 

i jelonka skaczącego po łące. I powiem Wam, że zarówno materializm, jak i filo-

zofia doświadczania, są bardzo nietrwałe. Wszystko zależy od motywacji, która 

Wami kieruje. Bo jeśli robicie to po to, żeby pokazać status społeczny, to i tak 

nigdy nie będziecie szczęśliwi. Bo szczęście znajduje się w tej chwili, kiedy stoisz 

w bezruchu i doświadczasz wszystkiego, co Cię otacza. Koniec końców, skracając 

równanie, ostatnią niepodzielną pozostają zawsze emocje – miłość, współczucie, 

szczęście, smutek. Spróbujcie to przeliczyć na status i pozycję. Powodzenia.

Nie wiem, na ile tłumaczy to mój punkt widzenia, ale pojemność magazynu jest 

ograniczona. Moja rada na minimalizm jest taka: Słuchajcie siebie. Jeśli potrze-

bujecie 100 krawatów i daje Wam to szczęście, kupcie 100 krawatów. Jeśli chce-

cie je kupić, bo kolega w pracy ma 95, zapomnijcie o tym. Żyjcie w świecie, który 

daje Wam poczucie komfortu, ale nie narzuca Wam zasad. I nie patrzcie na drugą 

stronę, gdzie trawa wydaje się zieleńsza. Inny nie znaczy lepszy ani gorszy. Inny 

nie przeżyje za Was życia.

Tym filozoficznym akcentem zakończę, dopiję kawę, zdmuchnę świeczkę i pojadę 

zrobić zakupy. 

Równowaga, moi drodzy. Równowaga i rozsądek.

Minimalizm, zdrowy rozsądek i doświadczanie życia
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Kobieta w delegacji (na wakacjach)

KOBIETA W DELEGACJI 
(NA WAKACJACH)

ANNA GABRYŚ

Wszystko zostało właściwie zaplanowane, przy zachowaniu równowagi między harmonogra-

mem a improwizacją. Noclegi zidentyfikowane, samochód spakowany („ja to zrobię lepiej niż 

ty”). Na desce naszego pełnego rdzy siedemnastoletniego krążownika zwanego czule jano-

sikiem znalazło się więcej sprzętu niż na wystawie resellera Apple. I wszystko byłoby dobrze, 

gdyby nie to, że na Podlasie jedzie się pociągiem TIR-ów. To było pierwsze potknięcie, bo 

zjechawszy z głównej drogi łączącej Warszawę z Białymstokiem, trafiliśmy na nocne pejzaże 

miast i miasteczek Podlasia. To musiało się stać wtedy. To „po trzecie”. 

Następnego dnia oniemiałam na smak ogórków z ogródka dobrych dusz, u których znaleź-

liśmy pierwszy nocleg. Takich ogórków, to moi drodzy, nie jadłam od ho ho ho. I jeszcze ho 

ho. Nie tylko mój zmysł estetyczny skoczył w bok. Mój smak skoczył do rzeczonego ogródka. 

Chyba właśnie wtedy skończyły się plany, a zaczęła improwizacja. Natomiast to, co wymie-

niłam po pierwsze – ból pracy – zrozumiałam, po noclegu na strychu drewnianej chałupy 

odnawianej przez znajomego. Moja praca wtedy mnie zabolała bardziej niż kiedykolwiek. 

Gdy boli, znaczy, że jeszcze się żyje – taka prawda życiowa, którą powtarzał mi ktoś wielo-

krotnie. Gdy plan jest zrujnowany, zapanuj nad improwizacją – obudził się mój wewnętrzny 

kierownik projektu. Już wiadomo było, że żaden Lublin, żadne Polesie i Roztocze, że naszych 

jedenaście dni wakacji wystarczy na zaledwie dotknięcie Podlasia. Trzeba było więc ten czas 

zreorganizować i wykorzystać maksymalnie. Tak też zrobiliśmy. 

Wakacje są przereklamowane. Po pierwsze przez nie silniej odczuwa się ból pracy. Po drugie 

rujnują wszelkie plany. Po trzecie zmuszają do skoków w bok. Kiwacie przecząco głowami? Oj 

tak, oj tak. Po pierwsze, jak bardzo lubicie pierwszy dzień w pracy po wakacjach? Po drugie, 

ile razy udało się Wam wykonać wakacyjny plan w 100%? Po trzecie, ech, po trzecie… kto nie 

przeżył wakacyjnego romansu, ten nie zrozumie. 
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Nasza podróż poprowadziła nas przez ziemie tatarskie, zrujnowane cmentarze żydowskie, 

po prawosławnych cerkwiach i carskich daczach, białoruskich zagrodach i polskich dwor-

kach, drogami żwirowymi, szutrowymi, leśnymi, śladami żubrów i po zarośniętych nieczyn-

nych liniach kolejowych. Wszędzie towarzyszyła nam technologia. 

Kilka porad mieszanych i lekko nadal wstrząśniętych, bo ciągle nie mogę z tych wakacji 

wrócić. 

1. Ładuj telefon w samochodzie, szczególnie, jeśli relacjonujesz wyjazd na Twitterze (patrz 

dalej). Inaczej pod przepięknym dębem skończy ci się bateria. Albo włóż power bank do 

kieszeni. O konieczności dbania o power banki już pisałam, a teraz boleśnie przekona-

łam się, że nie tylko w delegacji, ale i na wakacjach power bank jest jak członek rodziny. 

O prąd dla naszych sprzętów zadbały przedłużacze Hama, dzięki którym równocześnie 

ładowaliśmy pięć (!) urządzeń. No tak, nie dla wszystkich wystarczyło i właśnie dlatego 

power bank rulez. 

2. Mapa twoim najlepszym przyjacielem. Każda mapa – na Podlasiu okazuje się, że Apple 

Maps i Google Maps możesz sobie wsadzić w… najgłębszą dziurę swojego smartfona. 

Maps.me, oto co nam uratowało bezsensowne krążenie palcem po ekranie iPhone'ów, 

iPadów itd. Działają offline i to jest też istotna informacja (patrz dalej). Najmniejsze drogi 

są na nich oznaczone dokładnie i nie sprawdzisz tylko natężenia korków. Oh, wait, po co 

mi natężenie korków na Podlasiu? 

3. Chcesz zwiedzać? Popatrz na zabytek.pl, gdzie za pomocą prostej funkcji „zlokalizuj mnie 

na mapie” możesz łatwo znaleźć najciekawsze obiekty zabytkowe w najbliższej okolicy. 

Filtry, wyszukiwanie – nie jest to najlepsze narzędzie pod tym względem, ciężka strona 

nie zawsze się ładuje, ale i tak warto (nie ma aplikacji na iOS, może jest na Androida). 

Zresztą, niech ciekawość spowoduje, że otworzycie teraz tę stronę i wyszukacie najbliższe 

swojej aktualnej lokalizacji zabytki. Wszystkie znacie? Już w to wierzę… 

4. Sprawdzaj, z jakiej sieci korzystasz w telefonie, szczególnie, gdy twój kraj sąsiaduje 

z krajem, który nie jest w UE, a nadajniki stawia sobie swobodnie tuż przy swojej stro-

nie granicy, żeby zagłuszać polskie nadajniki. Och, nie żeby to było celowe, jakżeby to 

tak! Opowieści mityczne wręcz o sumach, które ktoś nieuważny przegadał, podróżując 

wzdłuż granicy białoruskiej, towarzyszyły nam na każdym kroku. Ten tysiąc, a ten tylko 

150 zł, za to przez trzy minuty. Warto przestawić telefon w manualny tryb ustawiania 

sieci, nawet kosztem utraty zasięgu i błąkania się, bo Apple Maps nie pokazuje drogi. 

Pamiętacie Maps.me? 

Kobieta w delegacji (na wakacjach)
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5. Komunikuj się. Zarówno z ludźmi, których spotykasz na drodze – miłą starszą panią pod 

cerkwią, sprzedawcę na jarmarku – jak i z ludźmi w sieci. Gdyby nie Twitter, kto wie, 

może nie pojechalibyśmy do Supraśla, a tymczasem to był jeden z najpiękniejszych przy-

stanków w naszej podróży. Komunikowałam ciągle, opatrując moje tweety hashtagiem 

#Podlasie2017. Dzięki temu teraz mogę do nich sięgnąć, powspominać, a do tego zyska-

łam niepowtarzalną szansę mierzenia się ze społecznymi komentarzami i poradami. 

Nieoceniona pamiątka. 

6. Uwaga od czapy: im więcej cyfr w liczbie oznaczającej drogę, tym większe prawdopodo-

bieństwo przygody. Im większe prawdopodobieństwo przygody, tym bardziej konieczna 

rewizja planów. Przy okazji rewidowania pewnych spraw: warto się zastanowić, z jaką 

prędkością jesteście gotowi sunąć swoim nowiutkim czerwonym lśniącym samochodem 

po drodze żwirowej. 

7. Uwaga przedostatnia, nietechnologiczna. Gdy oryginalny plan, jakkolwiek znakomity, 

przemyślany i doskonale opracowany, załamie się drastycznie, nie załamuj rąk. Oceń, 

jakie są możliwości, jakie są siły, jakie są potrzeby. Wyznacz nowe cele, które zmieszczą 

się w twoich możliwościach i… kontynuuj. Dla nas Podlasie w ciągu pierwszej doby oka-

zało się tak atrakcyjne, że postanowiliśmy na nie przeznaczyć 100% czasu, rezygnując tym 

samym z dalszej podróży. Najważniejsze jednak jest to, by w momencie załamania pla-

nów dokonać rewizji, a nie ciągnąć bez sensu dalej według starego planu. 

8. Uwaga ostatnia, najważniejsza. Zatrzymuj się, ilekroć z samochodu dostrzegasz coś, co cię 

zachwyca. Skocz w bok. Nie mów sobie: „wrócę tu kiedyś i zobaczę”. Może nie wrócisz? 

Może, gdy wrócisz, tego już nie będzie? 

Wakacje zostawiły we mnie pragnienie… wakacji. Skoków w bok z każdej drogi, romansu 

z każdym pięknym widokiem. Wywołały ból pracy – zobaczyłam, jak daleka jest moja 

codzienna praca od tej, którą wykonują ludzie na Podlasiu. A przecież nawet na wakacjach 

nie byłam w stanie przestać być tym, kim jestem: kierownikiem projektu, który zarządza 

zmianą, ogranicza ryzyko i odnotowuje wydarzenia. Wytrącona ciągle z równowagi czarem 

Podlasia, pięknem natury i smakiem podlaskiej kuchni planuję kolejne podróże w kalenda-

rzu kobiety w delegacji. Wrzesień miesiącem podróży, choć z podróży właśnie wróciłam. 

PS Jeśli na prowincji zatrzyma cię policja, nie kłóć się. Kłótnia może generować wzrost liczby 

otrzymanych punktów. 

ania13

Kobieta w delegacji (na wakacjach)

http://www.twitter.com/ania13
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CCoraz bardziej wydaje mi się, że jestem z Marsa, zanim jeszcze Elon Musk zasie-

dli Czerwoną Planetę. Inaczej: nie jestem z Marsa, lecz bardziej żyję na Marsie. 

W towarzystwie niezidentyfikowanych istot latających tak wysoko, że są ledwo 

widoczne, a pomimo tego ich błysków i hałasów nie da się zlekceważyć.

W tej scenerii panują zasady odwrotne do tych, których mnie nauczono i w któ-

rych wychowano. Im mniej dajesz z siebie, tym więcej Ci się należy. Im łatwiej, 

tym trudniej, a jednocześnie im trudniej, tym lepiej. Brzmi jak popieprzona 

nowomowa? Otóż tak ma brzmieć. Planetę rozgrzewają do czerwoności silniki 

napędzane niezrzeszoną masą stworków Ego.

Hamak
Dobra, zejdę nieco na Ziemię, ponieważ nie o Marsie dziś chcę Wam opowie-

dzieć. A o rynku pracy. Zwłaszcza rynku IT, który, mam wrażenie, odleciał od 

innych zawodów o lata świetlne w ostatniej dekadzie. Jasne, to zrozumiałe. 

Rozwój technologii, aplikacje, z których korzystamy każdego dnia, iPhone'a, któ-

rego odblokowujemy około dziewięćdziesiąt razy w ciągu doby, też ktoś musi 

wyprodukować, a ktoś inny zadbać o jakość iOS-a. Pieniędzy zaś nie przelejemy 

bezpiecznie przez sieć, jeśli rzesze ludzi nie stworzą odpowiednich mechani-

zmów zabezpieczeń. To jasne. Tak jak kwestia koniecznej wiedzy i umiejętności 

wspomnianych deweloperów, testerów czy menadżerów, którzy każdego dnia 

rwą włosy z głów, aby zapewnić jak najwyższą jakość produktu.

Na rynku IT borykamy się z gigantycznymi brakami programistów wybranych 

języków. Za tym podążają wynagrodzenia, które winny być raczej atrakcyjne 

niż nieatrakcyjne. Od lat zresztą fachowiec w danej dziedzinie raczej nie miał 

problemu z pozyskaniem zleceń. Spróbujcie dziś znaleźć dobrego szewca… 

Rynek jest nieubłagany, ale rynek też tworzą osoby. A osoby te mają odpowied-

nie wymagania, na które nie składają się tylko: wiedza, wynagrodzenie i forma 

Ale pracę to Ty szanuj!

Dziś o wiele trudniej niż kiedyś znajdować jest odpowiedzi 
na proste pytania.
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zatrudnienia, ale szereg miękkich kwestii, które uderzają dzisiaj do głów mło-

dych adeptów IT niczym woda sodowa.

Przykład? Duża agencja kreatywna. Dział obsługi panelu użytkownika. 

Programista chce się zwolnić, ponieważ w zasięgu kilku metrów nie może zre-

laksować się na… hamaku. Tak. Hamaku! Kolega w firmie XYZ ma nawet dwa! 

No przecież. Bez hamaka ani rusz. Tak samo jak bez firmy dowożącej „zdrową” 

dietę zanim jeszcze zdążymy wstać z łóżek, tak, aby czekała na naszym biurku, 

gdy dotrzemy do planety Mordor. Swoją drogą poczytajcie sobie skład większo-

ści z tych posiłków, a dopiero potem reklamę danej marki, która je serwuje, by 

na samym końcu znowu zadać sobie pytanie: czy na pewno płacę ten tysiąc zło-

tych miesięcznie za porcję zdrowia?

Hamak więc musi być, nawet jeśli leżąc na nim, ulegniemy poparzeniu słonecz-

nemu. Pracodawca ma to w sumie gdzieś. Klient tym bardziej. By wytwarzać 

produkt, potrzeba rąk do pracy. Moment?! Co mi z rąk na hamaku? To samo co 

z rąk przy biurku. Żyjemy w erze post-PC. Od dawna. Z tym się zgodzę i o tym 

pamiętać warto. Zwłaszcza wówczas, gdy słyszymy: „Jak ja lubię siedzieć w biu-

rze”. Lud stworków Ego woli w coraz większą ilość czasu spędzać w przestrzeni 

firmowej, ponieważ ta najnormalniej w świecie jest atrakcyjniejsza od domo-

wego zacisza. Ja się pytam, dlaczego to sobie zrobiliśmy?

Trampolina
Emocjonalna trampolina, z którą zmagamy się my – reprezentanci pokolenia 

millenialsów – to nieustanne decydowanie o tym „co”, a nie „kto”, jest dla waż-

niejsze. I tak to uogólnienie jest to przykre, niemniej jednak walkę o „człowieka” 

podejmują dziś tylko nieliczni. Tymczasem wiecie co? Nie ma najmniejszego 

znaczenia, jakie masz biuro, jeśli chodzisz do niego, a nie do pracy. Pracy, którą 

Ale pracę to Ty szanuj!

Nie szukajmy na litość hamaków, nie fundujmy sobie emocjonalnych 
trampolin w postaci aktualizacji tych upragnionych i zdobytych 
hamaków, ale mierzmy – jak Elon Musk – w wyrzutnie!
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lubisz, która stanowi wyzwanie. Zaraz odezwie się rzesza krzykaczów: „Ej, ej, 

koleś! Nie każdy robi to, co kocha, bo nie każdy może!”. Racja, powiem. I to 

święta racja.

Bo widzicie, znowu muszę wrócić do człowieka. Do nas. W tym wszystkim 

gubimy właśnie siebie. Kiedyś powiedziano mi, że jeśli nie lubię czegoś robić, 

to jeszcze nie znaczy, że nie mogę polubić siebie to robiącego. I wiecie co? To 

jedno zdanie zmieniło mój sposób patrzenia na absolutnie każdy aspekt zwią-

zany z zawodowym życiem. Każdy! Dlaczego? Ano dlatego, że nie ma w nim 

kropli motywacyjnego bełkotu, a jest sto procent człowieczeństwa. Mnie. 

Ciebie. Co mi bowiem z pięciu zer co miesiąc, Tesli czy hamaka, skoro patrząc 

na siebie w miejscu X, wykonującego pracę Y, mam ochotę uciec, zamknąć się 

w pudełku i włączyć dekompresję.

#Wyrzutnia
Nie szukajmy na litość hamaków, nie fundujmy sobie emocjonalnych trampolin 

w postaci aktualizacji tych upragnionych i zdobytych hamaków, ale mierzmy 

– jak Elon Musk – w wyrzutnie! Tak, w wyrzutnie. Praca powinna być taką 

wyrzutnią. Miejscem, z którego możemy wystrzelić się w kierunku nieznanych 

dotąd obszarów, postawić stopę na nieznanej ziemi i zdecydować, czy zosta-

jemy, czy wracamy. A jeśli nie możemy wrócić, to zrobić należy wszystko, aby 

nasze „jestem” tam, w tym, a nie innym czasie, było frajdą z tego, kim jestem 

i co mogę dać od siebie dla nowych przestrzeni, w które właśnie zawitałem.

Jest wysoce prawdopodobne, że niebawem zastąpią nas roboty, a wcze-

śniej AI. To już się dzieje. Wiele zawodów znika i będzie znikało z rynku. Inne 

w coraz mniejszym stopniu będą wymagały obecności człowieka. Czy czło-

wieczeństwo można wycenić? A hamak można? Zastanów się nad tym, o ile 

chcesz, o ile znajdziesz chwilę. Być może należy podać w wątpliwość cały ten 

wywód. Jestem z Marsa. Pamiętasz? Wszyscy trochę jesteśmy, bo dziś o wiele 

trudniej niż kiedyś znajdować odpowiedzi na proste pytania: Co to znaczy pra-

cować? Co to znaczy dobrze pracować? Kim jest osoba efektywna? Jak dobrze 

planować i zarządzać czasem i po co to robić? Kim jestem?

Ale pracę to Ty szanuj!

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


CZY TO REALNE, ABY NIE BYŁO 
WOODSTOCKU?

Tegoroczny Woodstock w Kostrzynie nad Odrą był festiwalem wyjątkowym pod wieloma 

względami. Oprócz przedniej zabawy każdemu towarzyszyły troski związane z zawirowaniami 

politycznymi, które łączono z troską o własne zdrowie. Nie zabrakło jednak pokojowej 

atmosfery oraz ogromu energii płynącej z pozytywnej muzyki w wyśmienitym wykonaniu.

KAMIL DYRTKOWSKI
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fot. Damian Mekal
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FFestiwal Woodstock odbył się w Polsce po raz 23. 

Niestety poprzez niezrozumiałe decyzje admi-

nistracyjne w tym roku wokół sceny roztoczono 

barierki, które rzekomo miały oddzielać teren 

zabawy i chronić uczestników. Niestety, jak poka-

zało doświadczenie, słabo przyczyniały się one 

do organizacji bezpieczeństwa, a wręcz przeciw-

nie, stanowiły zagrożenie dla kilkusettysięcznego 

tłumu tłoczącego się przed nimi i chcącego wejść 

na teren przed sceną. Na szczęście dzięki decyzji 

służb lokalnych na ostatni dzień festiwalu udało 

się ich pozbyć. 

Społeczność woodstockowa po raz kolejny udo-

wodniła, że umowa społeczna, jaką zawierają 

z organizatorami (zakaz wnoszenia pod scenę 

napojów alkoholowych), miała przełożenie na 

rzeczywistość. Jest to wielka zasługa Jerzego 

Owsiaka, który w Polsce podzielonej na różne 

frakcje polityczne potrafił stworzyć kilkusetty-

sięczną społeczność zjednoczoną pod hasłami 

„Miłość, Przyjaźń, Muzyka”. Jestem pod wraże-

niem tego osiągnięcia.

Czy to realne, aby nie było Woodstocku?

fot. Stanisław Wadas



Tegoroczny line-up przystanku trzymał bardzo wysoki poziom. Poczynając od 

polskich zespołów – Domowe melodie, Wilki oraz Hey – po międzynarodowe 

kapele – The Qemists, Trivium, Amon Amarth – wszyscy dali popis umiejętno-

ści na najwyższym poziomie. Niestety, nie zgodzę się tutaj z Jurkiem Owsiakiem, 

mówiącym, że nie stać ich na wielkie gwiazdy. A czymże są powyższe kapele? 

Uważam, że artystami z wysokiej i najwyższej półki polskiej i światowej. 

Nie wiemy, co dla Woodstocku przyniesie przyszłość, czy będzie on istniał na 

ziemiach polskich i w jakiej formie. Być może był to ostatni festiwal tego typu 

i w tej formie. Co się stanie z tą wspaniałą młodzieżą o otwartych umysłach? 

Jedno jest jednak pewne, o czym przekonał się nawet Maciej Orłoś (mający swój 

wykład na woodstockowej ASP). Zapytał on uczestników festiwalu, co zrobią, 

jeśli Woodstocku już nie będzie. Na co oni: „I tak tutaj przyjedziemy”. Odpowiedź 

zaskoczyła go kompletnie, o czym wspominał jeszcze kilkakrotnie.
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Wypowiedzi dwóch uczestników o festiwalu:

Woodstock to zjawisko, którego trzeba w życiu doświadczyć! Atmosfera i wspólna 

pasja do muzyki łącząca tak różnorodnych od siebie ludzi niesamowicie inspiruje 

– Maciej

Przystanek Woodstock to najpiękniejsze miejsce na Ziemi, do którego chcę wracać 

każdego roku. Atmosfera panująca w tym miejscu wypełnia mnie miłością na kolejne 

365 dni – Patrycja

Mimo przeciwności administracyjnych, mimo czasami niesprzyjającej pogody, z prak-

tycznie żadnymi środkami finansowymi festiwal się odbył i po raz kolejny było o nim 

głośno. Pozdrawiam Was z pola woodstockowego – Kamil.

   /   FELIETONY   /   186   /   FELIETONY   /   Czy to realne, aby nie było Woodstocku?

dyr_k

fo
t. 

Sz
ym

on
 A

ks
ie

ni
on

ek

http://www.twitter.com/dyr_k


http://sarehub.pl
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WOJNA 
O PLANETĘ MAŁP

JAN URBANOWICZ

W 2011 roku do światowych kin wszedł film, któremu nikt nie wróżył sukcesu. Sam byłem 

jedną z tych osób. Film był bowiem remakiem przeboju sprzed pół wieku i to na dodatek 

nie pierwszym. „Planeta Małp” z 1968 roku to jeden z największych klasyków nie tylko kina 

SF, tytuł, który wszedł do ogólnego kanonu. Nie ma co się dziwić, wszak jest to pozycja, 

która poruszała wiele bardzo ważnych kwestii społecznych oraz pod pewnymi względami 

wyprzedzała swoje czasy.

Nie da się ukryć, że serie filmowe są w ostatnich latach bardzo popularne. Wystarczy, że 

jeden film osiągnie duży sukces i natychmiast zapada decyzja o kontynuacji – w końcu 

trzeba kuć pieniądz, póki gorący. Nie zawsze jednak jest to zła decyzja i powstają 

również doskonałe serie, które nie są nastawione jedynie na zysk.

     

https://youtu.be/gKYlFLT85Pg


Choć teoretycznie klasyków się nie tyka, to niestety w dzisiejszych czasach ta 

zasada nie jest wiele warta. Powstaje coraz więcej nowych wersji znanych już histo-

rii i – jak nietrudno się domyślić – są to filmy gorsze. Opowieść o inteligentnych 

małpach panujących na planecie doczekała się kilku kontynuacji (według mnie 

niebyt udanych) oraz remake’u w 2001 roku, który wyreżyserował sam Tim Burton 

– tutaj również nie ma co się spodziewać fajerwerków, chociaż trzeba przyznać, że 

w projekt były zaangażowane naprawę wielkie nazwiska. Wiele jednak zabrakło, 

by można o nim powiedzieć, że było to coś więcej niż pozycja do obejrzenia na 

Polsacie. Tak oto doszliśmy do wspomnianego 2011 roku.

W tym miejscu muszę się na chwilę zatrzymać, we wrześniu 2011 roku wyszedł 

bowiem numer iMagazine, w którym ukazała się recenzja „Genezy planety małp”. 

Był to mój pierwszy tekst do tego magazynu, który od tamtego czasu przeszedł 

długą drogę i zmienił się… stając się jednocześnie najlepszym tego typu miesięcz-

nikiem na polskim rynku. Minęło pełnych sześć lat, a ja w dalszym ciągu tu jestem 

i właśnie piszę recenzję trzeciej części trylogii, od której opisania zaczęła się moja 

przygoda z iMagazine. Nie sądziłem, że po tylu latach wciąż tu będę i będę mógł 

powiedzieć, że jestem jedną z najdłużej nieprzerwanie współpracujących osób 

z redakcji. To wielki zaszczyt móc co miesiąc przyczyniać się do wydawania maga-

zynu i cieszę się, że na razie nie zanosi się na zmiany.
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Wracając jednak do filmu, „Wojna o planetę małp” to trzecia część serii, która kom-

pletnie nie zapowiadała się na jedną z najlepszych po 2000 roku. Nie jest to prze-

sada. Uważam, że jeśli robić blockbustery, które mają być nie tylko rozrywką, ale 

również czymś więcej i z przesłaniem, to powinno się to robić właśnie w ten sposób. 

Tym razem ludzkość jest już na skraju wyginięcia. Na świecie zostały jedynie nie-

dobitki po epidemii śmiertelnego wirusa, na którego tylko część ludzi okazała 

się odporna. Małpy chciałyby żyć spokojnie w lasach, ludzie wciąż jednak na nie 

polują i trwa wojna, która – jak możecie się domyślać – ostatecznie doprowadzi do 

powstania planety małp. Jest tu sporo nawiązań do oryginału, przez co pod wie-

loma względami oba filmy łączą się w całość. Jest on również spójny z poprzednią 

częścią, czyli „Ewolucją planety małp”, na co na pewno miał wpływ reżyser Matt 

Reeves – ten, co w przypadku wcześniejszego filmu.

Kolejny raz w rolę Cesara – przywódcy małp – wciela się za pomocą techniki 

motion capture Andy Serkis. Zastanawiam się, kiedy w końcu dostanie on jakiegoś 

Oscara (albo najlepiej od razu ze trzy!) za wszystko, co robi dla rozwoju tej techniki 

i za role, w które się dzięki niej wciela. Znów okazał się fenomenalny i choć wiem, że 

na ekranie widzimy małpę wygenerowaną komputerowo, to możemy się z nią utoż-

Wojna o planetę małp
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samić przede wszystkim za sprawą genialnego aktorstwa Serkisa, który przenosi 

wszystko na inny poziom. 

„Wojna o planetę małp” to nie jest zwykły blockbuster. To film o nas. O naszym 

człowieczeństwie, które zamknięte jest w tych małpach. O ile w poprzednich fil-

mach widzieliśmy przede wszystkim, jaki to człowiek jest zły, jak niszczy niemal 

wszystko i że „sami sobie zgotowali ten los”, to tu widzimy również, że niedaleko 

pada małpa od człowieka – albo odwrotnie. Z filmu może płynąć wniosek, że nie 

ma tak, że wszyscy jesteśmy z natury źli lub dobrzy. Po prostu świat nie jest zero-

-jedynkowy i wszędzie znajdzie się to „zgniłe jabłko”. Film pokazuje również, że 

wszystkie istoty posiadają uczucia i mogą borykać się z rozmaitymi problemami. 

Nie jest to tylko cecha ludzka. 

Oglądając trzecią część serii, nie miałem wrażenia, że oglądam film o małpach. Był 

to film o nas wszystkich, o tym, co nas otacza i o tym, jak funkcjonuje nasz świat. 

To film o społeczeństwie, o życiu w grupie i o tym, jak niełatwo do niej należeć. 

Wydaje mi się, że choć nie tego się spodziewałem, idąc do kina – bo to również 

kino drogi, a nie epickie bitwy, których tu nie ma – to wyszedłem z niego bardzo 

zadowolony. Otrzymałem genialne zakończenie (chyba) wspaniałej serii, której 

długo nic nie przebije. Hollywoodzie, tak się robi filmy! Więcej poproszę! 

yasiek_

yasiek_

Wojna o planetę małp

http://www.twitter.com/yasiek_
http://www.twitter.com/yasiek_
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VALERIAN I MIASTO 
TYSIĄCA PLANET

JAN URBANOWICZ

„Leon zawodowiec”, „Piąty element” czy „Wielki błękit” – to tytuły, które każdy ma z tyłu 

głowy, myśląc o Bessonie. Te filmy ukształtowały wielu światowych widzów, a aktorom 

w nich grającym pomogły w zrobieniu wielkich karier. Przez kilka lat o reżyserze było dość 

cicho, gdyż albo zajmował się on reżyserią innych gatunków filmowych (np. trylogią anima-

cji o „Arturze i Minimkach”), albo zasiadał w fotelu producenta. W 2013 powrócił z dobrze 

przyjętą komedią sensacyjną „Porachunki” z Michelle Pfeiffer i Robertem De Niro, a rok póź-

Gdybym miał wymienić kilku reżyserów, których złoty okres przypadał na lata mojego 

dzieciństwa, na pewno znalazłoby się tam nazwisko „Luc Besson”. Ten francuski twórca 

dał nam kilka niezapomnianych tytułów i właśnie na ekranach możemy obejrzeć jego 

najnowsze dziecko.

      

https://youtu.be/KUJXfGCrAaU


niej do kin weszła „Lucy” ze Scarlett Johansson. Oba filmy nie dorównywały tym 

z czasów, kiedy Besson był w swojej szczytowej formie, ale było to kino dobrej 

jakości, które można było oglądać, czerpiąc z tego przyjemność. Połowa roku 2017 

to czas, kiedy możemy obejrzeć „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” – najnowszą 

produkcję francuskiego reżysera, będącą jednocześnie najdroższym filmem spoza 

Hollywood – jego koszt wyniósł około 200 milionów euro.

„Valerian…” to kino SF, będące adaptacją komiksów o tytułowym Valerianie, 

który jest kosmicznym agentem broniącym porządku w galaktyce. W role główne 

wcielili się tutaj Dane DeHaan i Cara Delevingne. Pierwszy z nich jest aktorem, 

którego niesamowicie cenię za wszystkie role i zawsze pójdę w ciemno na film 

z jego udziałem. Delevingne jest przede wszystkim modelką i niedawno rozpo-

częła swoją przygodę z filmem – Besson chyba lubi takie przypadki, bo przecież 

podobnie było z Millą Jovovich, która pomimo kilku wcześniejszych występów 

była głównie modelką i to właśnie od „Piątego elementu” rozpoczęła się jej aktor-

ska kariera. Cara w „Valerianie…” wypadła… przyzwoicie. Nie potrafię znaleźć 

innego określenia. Męska część widowni może się tu zachwycać jej urodą, bo jest 
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czym, ale aktorsko również było dobrze. Oczywiście ani nie była to rola bardzo 

wymagająca warsztatowo, ani też nie było czego tu zepsuć.

Film to przede wszystkim widowisko wizualne. Należy jednak dodać, że jest to 

film przepiękny, na który chce się patrzeć. Ciekawe światy, wspaniała scenografia 

i kostiumy, a także rozmaite rasy (także te wygenerowane komputerowo). Myślę, 

że dla Bessona ten film jest mniej więcej tym, czym dla Camerona był „Avatar”. 

Mowa tu zarówno o tematyce, jak i skali i zaangażowaniu w produkcję. Dzieło 

Camerona było jednak na pewno o wiele bardziej przełomowe – wszak to wła-

śnie historia z Pandory zapoczątkowała trend na 3D w kinie i pokazała, co można 

zrobić za pomocą efektów komputerowych (nie pierwszy raz reżyser przekraczał 

granice możliwości CGI). Francuz stworzył film bardzo ładny i przyjemny w odbio-

rze, ale niestety tu się pochwały kończą.

Są w nim momenty, kiedy ta uroda filmu na 

chwilę znika, a grafika zdaje się robiona dekady 

temu i nie widać tu niczego, czego nie widzie-

libyśmy wcześniej. Dodatkowo film jest dość 

płytki i scenariusz jest zdecydowanie jego naj-

słabszą stroną. Nie powiem, że w przytoczo-

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

Myślę, że dla Bessona ten film 
jest mniej więcej tym, czym 
dla Camerona był „Avatar”.
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nym wcześniej „Avatarze” historia była głęboka – w końcu to tylko nowsza wersja 

Pocahontas – ale całość była rozpisana lepiej. 

Chciałbym móc napisać, że „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” to taki „Piąty ele-

ment” w wersji 2.0. Trochę tak jest, ale bardziej przez samoistne skojarzenia 

wizualne i tematykę samego filmu. Film z Bruce’em Willisem wszedł już jed-

nak do kanonu kinematografii jako doskonała rozrywka, świetnie zrealizowana, 

z doskonałymi kreacjami, zabawna, ale i wciągająca. Opowieść o Valerianie jest 

tylko dobrym kinem i chyba niczym więcej. Bawiłem się na niej, wyszedłem 

z kina zadowolony, ale po kilku dniach już prawie nie pamiętałem, o czym film 

był i jakoś nie ciągnie mnie specjalnie, by do niego wracać. Przy okazji na pewno 

znów go obejrzę, ale czy mi się do tego spieszy? Niestety nie.

yasiek_

Valerian i Miasto Tysiąca Planet

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
WRZESIEŃ 2017

JAN URBANOWICZ

Kolejna już część o przygodach Jacka Sparrowa… 

przepraszam, kapitana Jacka Sparrowa i jego kom-

panów. Wracamy tu trochę wątkami do oryginal-

nej trylogii. Mnie nie przypadła ona do gustu, ale 

na pewno znajdzie grono zwolenników. Czysta 

i niezobowiązująca rozrywka. Mogłaby tylko nie 

mieć wtórnego scenariusza. Moją recenzję filmu 

mogliście przeczytać w jednym z poprzednich 

numerów iMagazine.

Na ten film czekam, gdyż nie udało mi się 

go zobaczyć, kiedy był na ekranach naszych 

kin. Horror, który podobno wcale nie jest taki 

straszny, a momentami nawet nieco zabawny. 

Jednak z ciekawą konwencją i kilkoma dobrymi 

zabiegami, a także fabułą poruszającą wiele 

społecznych problemów. Spróbuję zakupić 

go zaraz po premierze, ponieważ brakuje mi 

takiego kina. W roli głównej Daniel Kaluuya, któ-

rego znamy między innymi z „Sicario”, a nieba-

wem zobaczymy go w „Black Panther”.

PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA

UCIEKAJ
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Najnowszy film o jednym z najciekawszych 

mutantów ze świata X-Men. Wolverine (w tej 

roli ponownie Hugh Jackman) już nieco się 

postarzał, jego moce słabną. Spotyka jed-

nak na swojej drodze dziewczynkę, która ma 

podobne zdolności do niego. Wiele wskazy-

wało, że ten film się nie uda. Reżyser James 

Mangold, który stworzył również poprzedni, 

średnio udany film o Loganie, skazywany był 

z góry na porażkę. Film bardziej oszczędny niż 

poprzednie i w końcu jest on o postaci, a nie 

o efektach specjalnych. Logan pomimo wieku 

jest w formie i dał nam doskonały obraz ze 

świata X-Men.

LOGAN: WOLVERINE

Nie będę chyba jedyną osobą, która od trzech 

lat, czyli od czasów premiery pierwszej części, 

czekała na ten film. Była ona ogromną niespo-

dzianką i wielkim zaskoczeniem, gdyż mało kto 

znał w ogóle komiksowy pierwowzór tej historii. 

James Gunn – człowiek znikąd – wyreżyserował 

wielki hit, ze znakomitym humorem i muzyką. 

Druga część dla jednych okazała się lepsza, dla 

drugich znacznie gorsza, jednak dla mnie jest ona 

po prostu doskonałą rozrywką. Na pewno zawita 

na moją półkę i będę często do tej pozycji wracał.

STRAŻNICY GALAKTYKI VOL. 2

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Wybaczcie, że tak drastycznie zmienię klimat z imprezo-

wego na mocno melancholijny, ale obok tego wydarze-

nia, jakim niewątpliwie jest album „Jestem przestrzeń”, 

nie można przejść obojętnie. Słowa „wydarzenie”, użyłem 

specjalnie, bo napisanie po prostu „płyta”, to zdecydowa-

nie za mało. Obchodziliśmy właśnie 72. rocznicę powsta-

nia warszawskiego i każdy gest w stronę powstańców 

jest jak najbardziej na miejscu. Takim ukłonem wśród 

osób, które uczestniczyły w powstaniu warszawskim, 

jest projekt Moniki Borzym, która sięgnęła po wiersze poetki Anny Świrszczyńskiej. 

Poetka przeżyła dwie wojny światowe i w tych niezwykle ciężkich chwilach pisała 

bardzo dosłowne wiersze, które nie potrzebują zawiłych metafor, aby trafić do 

odbiorcy. To również są teksty utworów Moniki Borzym i właśnie dlatego tak poru-

szająca jest każda sekunda płyty „Jestem przestrzeń”. Trudna tematyka i wspaniałe 

wersy zaśpiewane przez cenioną wokalistkę młodego pokolenia polskiego jazzu 

to tylko część tego projektu. Drugą stroną jest kapitalnie skomponowana przez 

Mariusza Obijalskiego muzyka, która została zagrana przez wybitne postacie nie 

tylko polskiej sceny jazzowej: Roberta Kubiszyna, Huberta Zelmera oraz kwartet 

smyczkowy: Marta Zalewska, Lucjan Szaliński-Bałwas, Jerzy Wołochowicz, Michał 

Zaborski (Atom String Quartet), Mitchell Long, Sebastian Studnitzky. Uwagę zwraca 

obecność Johna Scofielda, jednego z najlepszych gitarzystów w historii gatunku. 

Najlepszym podsumowaniem tego projektu są słowa Agnieszki Glińskiej, reży-

serki teatralnej, która została poproszona o wybranie kilku wierszy Świrszczyńskiej. 

„Wiersze z płyty układają się w opowieść o przestrzeni wolności w człowieku 

i o samostanowieniu, i to było dla nas bardzo pociągające. Wierzę głęboko, że taki 

projekt jak ten otworzy w odbiorcach pokłady wrażliwości, których na co dzień nie 

używają, i nazwie myśli, których sami nie potrafią nazwać”.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

MONIKA BORZYM 
JESTEM PRZESTRZEŃ
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Takich projektów jest niezwykle mało, dlatego uwiel-

biam się nimi dzielić. W tych czasach trudno jest zro-

bić muzykę, która wpada w ucho i może być hitem 

w rozgłośniach radiowych, a zarazem jest alterna-

tywna i ambitna. Raz na jakiś czas okazuje się jednak, 

że takie cuda się zdarzają, a świetnym przykładem jest 

projekt Mura Masa. Pod tym kryptonimem kryje się 

21-letni brytyjski producent Alex Corssan, który bardzo 

szybko stał się rozpoznawalny. Klasyczny przykład na 

to, jak zamieszczanie numerów w internecie może doprowadzić na same szczyty 

list przebojów. Album o niewiarygodnie nieprzewidywalnej nazwie „Mura Masa” 

to energetyczny koktajl idealny na wakacyjne wieczory zapomnienia. Alex przy 

tworzeniu tego pysznego koktajlu wiedział, jak wpłynąć na podniebienia słucha-

czy i zmiksował same smaczne owoce. Pod słowem „owoce” kryją się oczywiście 

gatunki muzyczne, a tych z pewnością nie zabraknie nikomu. Na płycie usłyszymy 

funk, disco, hip-hop, a to wszystko w elektronicznym jogurcie. Mimo wielu nawią-

zań, a nawet po prostu ściągniętych sampli, całość odznacza się wspólnym mia-

nownikiem, który świetnie związuje wszystkie zawarte składniki. Mura Masa ma 

swój własny przepis na wspomniany wcześniej elektroniczny jogurt i to właśnie 

on jest wyjątkowy i powinien być strzeżony przez producenta niczym recep-

tura na posypkę w KFC. Przy producenckim albumie nie sposób nie wspomnieć 

o gościach, którzy odpowiednio dobrani dopełniają muzyczne wybryki Alexa. 

Z listą zaproszonych gości jest podobnie jak z całym projektem, czyli mieszanka, 

która świetnie się sprzeda zarówno w radiu, jak i na scenie alternatywnej, m.in.: 

Tom Tripp, Christine and The Queens, Charli XCX, A$AP Rocky i Bonzai. Każdy 

z zawartych na płycie numerów jest napisany tak, jakby Mura Masa wiedział, dla 

kogo będzie przeznaczony, dzięki czemu słucha się tego świetnie. Jestem przeko-

nany, że do któregoś z numerów zawartych na tym albumie będziecie nawet nie-

świadomie bawili się na zakończenie lata. 

MURA MASA 
MURA MASA

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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LECZO Z CUKINIĄ, 
JABŁKIEM I KIEŁBASĄ
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1 średnia cukinia

• 2 papryki czerwone (może być 

1 czerwona i 1 zielona)

• 3 średnie pomidory (lub pusz-

ka pokrojonych pomidorów 

bez skórki)

• 2 cebule

• 1 jabłko

• 2 kawałki kiełbasy śląskiej lub 

1 podwawelska

• 3 łyżki oleju

• 1/2 łyżeczki papryki słodkiej 

i szczypta ostrej (jak kto lubi)

• sól, pieprz

Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Paprykę umyć, usunąć nasiona i też 

pokroić w dość grubą kostkę. Cukinię – jeśli młoda – umyć, nie trzeba 

obierać ani usuwać nasion, pokroić w kostkę. Jabłko obrać, usunąć 

gniazda nasienne i pokroić w taką samą kostkę jak paprykę i cukinię.

W dość dużym rondlu rozgrzać 2 łyżki oleju, wrzucić posiekaną cebulę 

i lekko zeszklić, dodać paprykę i ją trochę podsmażyć. Do papryki 

z cebulą dodać cukinię i również lekko podsmażyć, następnie dodać 

pokrojone jabłko i smażyć jeszcze przez chwilę. Zmniejszyć ogień i pod-

dusić przez około 10 min.

Pomidory sparzyć, obrać ze skórki  i pokroić w dużą kostkę. Gdy warzywa 

w garnku  zmiękną, ale jeszcze pozostaną jędrne, dodać pomidory 

i dusić jeszcze kilka minut. Kiełbasę pokroić w półplasterki, podsmażyć 

na łyżce oleju i dodać do warzyw. Całość dusić jeszcze dosłownie przez 

5 min. Na końcu posolić, popieprzyć i doprawić papryką.

Podawać z pieczywem.

Smacznego!
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