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KATARZYNA 
DERZA
POLKA, KTÓRA STANĘŁA NA 
SCENIE Z TIMEM COOKIEM

BEOPLAY P6 
PRZENOSI POPRZECZKĘ

 NA NOWY POZIOM

PHILIPS
ROZŚWIETLI TWÓJ SALON



https://www.philips.pl/c-p/65OLED873_12/oled-8-series-supersmukly-telewizor-oled-4k-z-systemem-android-3-stronnym-systemem-ambilight-i-technologia-oled-tv
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Strumieniuj. Integruj. Przesyłaj. 
Twoja muzyka po nowemu. 
Twoja muzyka tam, gdzie ty. W najwyższej jakości i bezprzewodowo. 
Miliony nagrań w każdej chwili. W salonie, sypialni, kuchni. Dzięki naszym 
ekspertom możesz cieszyć się wspaniałym brzmieniem i korzystać z naj-
nowszych technologii. Wejdź z nami do świata sieciowego audio.

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=180427&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi
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Przedstawiamy kompleksowe rozwiązanie głośnikowe dla 
miłośników kina w domu. ESTRADA 5.0 zapewnia czysty 
i mocny dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby 
nawet wymagającego użytkownika. Ten zestaw głośników 
sprawdzi się w podstawowej konfiguracji kina domowego 
we współpracy z dobrej klasy amplitunerem AV.

Znajdź nas na

P O C Z U J  M O C  E S T R A D Y

www.wilson-hifi.eu

W I L S O N  |  E S T R A D A  5 . 0

http://wilson-hifi.eu
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Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie iMa-

gazine. Tym razem nieco wcześniej, bo chcieli-

śmy, aby Wasz ulubiony magazyn był idealnym 

dodatkiem na majówkę. Na razie prognozy zapo-

wiadają się całkiem dobre, zatem liczymy, że wie-

czory będziecie mogli spędzić razem z nami.

Majowe wydanie iMagazine to między innymi 

dwa bardzo ciekawe wywiady. Pamiętacie Polkę, 

która na ostatniej konferencji Apple poświęco-

nej edukacji wystąpiła na scenie razem z Timem 

Cookiem? Jako jedyni mamy wywiad z Kasią 

Derzą, a przeprowadził go Krzysiek, który 

dodatkowo rozmawiał jeszcze z Dominikiem 

Juszczykiem o… talentach.

Nie może zabraknąć ciekawych sprzętów, które 

przydadzą się na majówkę – jako pierwsi testujemy 

najnowszy, przenośny głośnik BeoPlay P6, do tego 

słuchawki Audeze, JBL oraz iFrogz. W numerze 

znajdziecie też inne ciekawe produkty od LaCie, 

TwelveSouth, Fitbita, Samsunga, Xiaomi, Xtorm itd. 

Nie zabraknie też najnowszych telewizorów.

W maju tym razem ja zabieram Was w podróż 

– do Estonii. Wprawdzie samolotem, ale jakby-

ście chcieli podróżować samochodem, to mamy 

dla Was dwie ciekawe propozycje – Porsche 

Panamera oraz elektrycznego Smarta.

Jakby jednak pogoda nie dopisała, to Paweł pokaże 

Wam, jak na urządzeniach mobilnych grać w PUBG-a.

Zapraszamy!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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APPLE ODMÓWIŁO 
ODPŁATNEJ NAPRAWY 
IMAC PRO LINUSA
Przez Twittera i YouTube’a przewinęła się 

„gównoburza” na temat Apple i iMac Pro 

– firma odmówiła naprawy prywatnego 

komputera Linusa, nawet odpłatnie.

Czytaj dalej...

SONOS ONE 
W NOWYCH WARIANTACH 
KOLORYSTYCZNYCH
Konkurencja na rynku głośników Wi-Fi jest olbrzy-

mia, użytkownicy przebierają w dziesiątkach bardzo 

podobnych produktów. Próba wyróżnienia się jest 

tu naprawdę ciężka. Sonos, będący pionierem gło-

śników multiroom, właśnie zapowiedział nowe wcie-

lenie swoich głośników Sonos One. Przy współpracy 

z firmą HAY w sklepach pojawią się głośniki Sonos 

Play:1 w nowych wariantach kolorystycznych.

Czytaj dalej...

APPLE OGŁOSIŁO PROGRAM WYMIANY BATERII DLA 
MACBOOKÓW PRO WYPRODUKOWANYCH POMIĘDZY 
10/2016 A 10/2017 
Apple ogłosiło start nowego programu naprawczego dla MacBooków Pro late 2016 

(bez Touch Bara). To czy dany MacBook Pro się kwalifikuje, czy nie, 

będzie określne na podstawie jego numeru seryjnego.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/18/apple-odmowio-odpatnej-naprawy-imac-pro-linusa/
https://imagazine.pl/2018/04/18/sonos-play1-w-nowych-wariantach-kolorystycznych/
https://imagazine.pl/2018/04/21/apple-oglosilo-program-wymiany-baterii-dla-macbookow-pro-wyprodukowanych-pomiedzy-10-2016-a-10-2017/
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KONIEC ITUNES STORE 
JEST BLISKI
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku Apple 

zamknie iTunes Store. To decyzja ściśle związana 

z Apple Music. Po starcie serwisu iTunes Store mocno 

stracił na znaczeniu. Niestety ta decyzja spowoduje, 

że Apple ograniczy wybór użytkowników i trudno się 

cieszyć na tę myśl.

Czytaj dalej...

ASYSTENT PASA 
RUCHU W APPLE MAPS 
TERAZ DOSTĘPNY 
TAKŻE W POLSCE
Mapy Apple stają się coraz atrakcyj-

niejsze dla rodzimych użytkowników. 

Funkcjonalność w Polsce jest wciąż mocno 

ograniczona, ale właśnie zyskaliśmy asy-

stenta pasa ruchu. Funkcja jest teraz też 

dostępna m.in. u naszych południowych 

sąsiadów.

Czytaj dalej...

NOWY PROGRAM 
NAPRAWCZY DLA 
APPLE WATCH 2 
Dostaliśmy informację od iMad, auto-

ryzowanego sklepu i serwisu Apple, że 

ruszył nowy program naprawczy doty-

czący Apple Watch Series 2.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/16/koniec-itunes-store-jest-bliski/
https://imagazine.pl/2018/04/17/asystent-pasa-ruchu-w-apple-maps-teraz-dostepny-takze-w-polsce/
https://imagazine.pl/2018/04/16/nowy-program-naprawczy-dla-apple-watch-2/
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Niezależnie do tego, czy wychodzimy na kilka godzin do 

pracy, czy wyjeżdżamy na kilkunastodniowy urlop, zawsze 

możemy sprawdzić, co się dzieje w naszym mieszkaniu. 

Wyposażona w czujniki ruchu i dźwięku kamera cloud NC260, 

przekazuje właścicielowi informacje o niepożądanych aktyw-

nościach czy ewentualnym niebezpieczeństwie w czasie rze-

czywistym, w formie e-maila oraz powiadomień push.

Kamerę docenią zwłaszcza rodzice, którzy - z różnych powo-

dów - muszą na chwilę zostawić dziecko bez opieki osoby 

dorosłej. NC260 umożliwia dwukierunkową komunikację. 

Rodzic ma nie tylko podgląd na to, co się dzieje pod jego nie-

obecność, ale także, dzięki wbudowanemu głośnikowi, może 

rozmawiać z dzieckiem. Urządzenie pełni również funkcję elek-

tronicznej niani: informuje o pobudce dziecka oraz daje moż-

liwość obserwowania jego aktywności. Kamera z pewnością 

przyda się też właścicielom niesfornych zwierząt domowych, 

którzy mogą je i w razie potrzeby przywołać do porządku.

TP-Link NC260 zapewnia obraz w jakości HD i doskonale sprawdza się nawet, gdy natężenie 

światła zmaleje lub gdy zgasimy światło. Urządzenie automatycznie przechodzi wtedy w tryb 

nocny i za sprawą diod IR działa także w całkowitej ciemności. Kamera posiada wbudowany 

slot na karty Micro SD (do 128GB), na których możemy zapisywać i archiwizować nagrania.

Dzięki darmowej, intuicyjnej aplikacji tpCamera (dostępnej zarówno w iOS, jak i na Androidzie) 

konfiguracja i obsługa NC260 są bardzo proste i nie wymagają specjalnych umiejętności. 

Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta. Kamera kosztuje 299 złotych.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. Dzięki 

kamerze TP-Link NC260, podczas naszej nieobecności w domu, możemy być o niego spokojni. 

NOWA KAMERA HD Z TRYBEM NOCNYM OD TP-LINK 
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HOMEPOD PONOĆ ŹLE 
SIĘ SPRZEDAJE
Mark Gurman, na podstawie danych 

Slice Intelligence, raportuje, że HomePod 

zaczyna zalegać w magazynach Apple, 

a firma obcięła zamówienia.

Czytaj dalej...

ZDJĘCIE (BARDZO) 
ZŁOTEGO IPHONE X 
WYCIEKŁY Z FCC?
Wygląda na to, że z FCC „wyciekły” zdjęcia 

złotego iPhone’a X, z bardzo złotą ramką, 

niepodobną do poprzednich złotych 

iPhone’ów.

Czytaj dalej...

GOOGLE W KOŃCU ODŚWIEŻY 
WYGLĄD GMAILA
Usługa poczty od Googla – Gmail – otrzyma nowy inter-

fejs i kilka dodatkowych funkcji.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/12/homepod-ponoc-zle-sie-sprzedaje/
https://imagazine.pl/2018/04/16/zdjecie-zlotego-iphone-x-wyciekly-z-fcc/
https://imagazine.pl/2018/04/13/google-w-koncu-odswiezy-wyglad-gmaila/


16   /   AKTUALNOŚCI   /   16

FASCYNUJĄCA HISTORIA 
POWSTANIA GRAPHING 
CALCULATOR W APPLE
Ron Avitzur z Pacific Tech opublikował fascynujące spoj-

rzenie na to, jak powstał jego Graphing Calculator dla 

Mac, jeszcze za czasów PowerPC.

Czytaj dalej...
ZA APPLE MUSIC PŁACI 
JUŻ 40 MILIONÓW 
UŻYTKOWNIKÓW
Apple Music mknie do przodu, właśnie ma 

za sobą kolejny kamień milowy. Za usługę 

płaci już 40 milionów użytkowników. To 

o 4 miliony więcej niż przed dwoma mie-

siącami. Ogłoszenie tych danych zostało 

połączone z przedstawieniem nowego 

szefa Apple Music

Czytaj dalej...

PIERWSZE GŁOŚNIKI IKEA JUŻ 
W SPRZEDAŻY – NIE MUSISZ ICH 
SAMEMU SKŁADAĆ 
W grudniu 2017 roku firmy IKEA i Sonos poinformowały o partnerstwie, 

wspólna oferta ma pojawić się na rynku w 2019 roku. Jednak w tym tygo-

dniu w sklepach w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych zadebiutowały pierwsze głośniki 

IKEA. Na razie nie znajdziemy ich w Polsce. Sprzęt 

cechuje typowy skandynawski, prosty design.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/11/fascynujaca-historia-powstania-graphing-calculator-w-apple/
https://imagazine.pl/2018/04/12/za-apple-music-placi-juz-40-milionow-uzytkownikow/
https://imagazine.pl/2018/04/11/pierwsze-glosniki-ikea-juz-w-sprzedazy-nie-musisz-ich-samemu-skladac/


JBL Boombox – głośnik Bluetooth o wyjątkowej mocy, potężnym dźwięku i głębokim basie 

– jest już dostępny w nowym, bardzo popularnym kolorze moro. Głośnik wyposażony jest 

w akumulator litowo-jonowy o ogromnej pojemności 20 000 mAh, dzięki czemu jedno łado-

wanie wystarcza, aby słuchać muzyki nawet przez całą dobę (do 24 godzin). Dodatkowo 

podwójne wyjście do ładowania pozwala w dowolnej chwili naładować inne urządzenia. 

JBL Boombox posiada wytrzymałą konstrukcję, która sprawdzi się podczas dzikich imprez. 

Dzięki wodoszczelnej obudowie o stopniu ochrony IPX7 nie straszne mu ani pogoda, ani 

szaleństwa nad wodą. Dedykowane tryby pozwalają zoptymalizować ustawienia pod kątem 

odtwarzania w pomieszczeniu lub na zewnątrz – tryb odtwarzania w pomieszczeniu zapew-

nia większą głębię basu i bogatszy dźwięk, z kolei tryb odtwarzania na zewnątrz sprawia, 

że dźwięk jest bardziej imponujący, bas – silniejszy, a czas odtwarzania – dłuższy. Jeśli jest 

W sprzedaży pojawił się właśnie kultowy głośnik JBL Boombox w kolorze… moro 

JBL BOOMBOX W KOLORZE MORO
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potrzeba jeszcze większej mocy 

brzmienia, można jednym przyci-

skiem połączyć ze sobą ponad 100 

głośników z obsługą technologii 

JBL Connect+.

Z głośnikiem JBL Boombox bez-

przewodowo połączyć można 

nawet dwa smartfony lub tablety, 

by na zmianę odtwarzać dźwięk. 

Strumień audio przesyłany jest 

za pomocą Bluetooth®, a gło-

śnik pracować może nawet do 

24 godzin. Dzięki wbudowanym 

dwóm portom USB można z niego 

również ładować inne urządzenia 

przenośne. 

JBL Boombox posiada klasę 

wodoszczelności IPX7. Oznacza 

to, że głośnik można zanurzyć 

w wodzie na głębokość do 1 m 

na maksymalnie 30 minut. Jest to 

tzw. pierwsza klasa wodoszczel-

ności „podwodnej”. Przedmioty tej 

klasy nadają się do użytku w czasie 

pływania w wodzie i snorkelingu, 

gdzie duże głębokości nie wystę-

pują. Przy tak potężnym głośniku 

jeszcze ciekawszą wydaje się być 

technologia JBL Connect+, czyli 

możliwość połączenia ze sobą 

nawet ponad 100 głośników. Takie 

rozwiązanie z pewnością pozwoli 

rozkręć spektakularną imprezę!
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Specyfikacja techniczna

• Wersja Bluetooth: 4.2

• Obsługiwane profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

• Przetworniki: 2 x głośnik niskotonowy 4 cale, 2 x 
głośnik wysokotonowy 20 mm

• Moc: 2 x 30 W (tryb zasilania sieciowego); 2 x 20 
W (tryb akumulatora)

• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

• Stosunek sygnału do szumu: 80 dB

• Zasilacz: 20 V/ 4 A

• Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy (74 Wh)

• Czas ładowania akumulatora: <6,5 godziny

• Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależ-
ności od poziomu głośności i rodzaju plików)

• Moc nadajnika Bluetooth: 0–9dBm

• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 
GHz – 2,480 GHz

• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 8 DPSK, /4 
DQPSK

• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 254,5 x 495 x 195,5 mm

• Masa: 5,25 kg

• Sugerowana cena detaliczna: 1999 zł
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APPLE I PARTNERZY JUŻ 
W 100% ZIELONI
Apple właśnie pochwaliło się, że jest firmą w 100% zie-

loną – oznacza to, że zarówno Apple, jak i jej partne-

rzy korzystają tylko z odnawialnych źródeł energii przy 

produkcji urządzeń i świadczeniu usług powiązanych 

z Apple. To świetna wiadomość, ale trzeba pamiętać, że 

oprócz ekologii jest w niej dużo PR-u.

Czytaj dalej...

HP CHROMEBOOK X2 
– KONKURENT DLA 
IPADA PRO 
HP ogłosiło nowego członka rodziny 

Chromebooków. Ma być bezpośrednią kon-

kurencją dla iPada Pro i Surface Pro.

Czytaj dalej...

JAK WYGLĄDA 
WSPÓŁPRACA 
ŻARÓWEK IKEA 
TRÅDFRI Z HOMEKIT
Kilka razy w ostatnich dniach dostawałem 

od Was pytanie o współpracę żarówek Ikea 

TRÅDFRI z HomeKit. Sporo macie niejasno-

ści i postaram się je rozwiać. Pierwsza odpo-

wiedź to tak, żarówki Ikea TRÅDFRI można 

dodać do HomeKit. Druga odpowiedź to 

nie, sama żarówka za 49,99 zł nie wystarczy.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/10/apple-i-partnerzy-juz-w-100-zieloni/
https://imagazine.pl/2018/04/10/hp-chromebook-x2-konkurent-dla-ipada-pro/
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RYNEK SMARTFONÓW 
W POLSCE – APPLE MA SIĘ 
CAŁKIEM NIEŹLE
IDC Polska uchyliło rąbka tajemnicy i podało dane 

na temat sprzedaży smartfonów w Polsce w całym 

2017 roku, jak i w ostatnim kwartale 2017 roku. To dane, 

którymi producenci się niezbyt często chwalą i trudno 

je zdobyć. Pozycja Apple na rynku nie jest tak zła, jakby 

mogło się wydawać, zwłaszcza biorąc pod uwagę ceny 

kupowanych telefonów w Polsce.

Czytaj dalej...

NASTĘPNY MAC PRO 
DOPIERO W 2019 ROKU 
– DOBRE I ZŁE WIADOMOŚCI
5 kwietnia odbyło się drugie spotkanie – pierwsze odbyło 

się w kwietniu 2017 roku – okrągłego stołu w Apple, na 

którym wybrani dziennikarze otrzymali możliwość dowie-

dzenia się paru szczegółów na temat planów Apple dla 

ich profesjonalnych klientów – tych, którzy z utęsknie-

niem czekają na nowego Mac Pro.

Czytaj dalej...

IPHONE 8 I 8 PLUS 
(PRODUCT)RED 
SPECIAL EDITION 
DOSTĘPNE OD 
10/04/2018
Potwierdziły się wcześniejsze plotki 

o debiucie iPhone’ów 8 i 8 Plus w wersji 

(PRODUCT)RED. Można je kupić już od 10 

kwietnia 2018.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/06/rynek-smartfonow-w-polsce-apple-ma-sie-calkiem-niezle/
https://imagazine.pl/2018/04/06/mac-pro-dopiero-w-2019-roku-dobre-i-ze-wiadomosci/
https://imagazine.pl/2018/04/09/iphone-8-i-8-plus-productred-special-edition-dostepne-od-10-04-2018/


Peachtree Audio DeepBlue SKY na nowo definiuje jakość i ilość dźwięku, jakie może zapew-

nić głośnik Bluetooth. Urządzenie łączy praktyczną, jednoczęściową konstrukcję z pełnoza-

kresowym brzmieniem stereo hi-fi, jaki dotychczas zapewniały tylko duże systemy audio. 

Dzięki DeepBlue SKY każdego dnia można cieszyć się niewiarygodnie naturalnym dźwię-

kiem, z łatwością przesyłając go z pokoju do pokoju. 

Wprowadzając na rynek swój pierwszy bezprzewodowy głośnik Bluetooth, model 

DeepBlue, firma Peachtree Audio połączyła dwa przeciwieństwa – kompaktowe 

rozmiary i mocny, pełnozakresowy dźwięk stereo hi-fi. Teraz, za pośrednictwem 

najnowszej konstrukcji DeepBlue SKY, projektanci Peachtree Audio na nowo definiują 

funkcjonalność, jaką może zapewnić głośnik bezprzewodowy. Wyposażony w łączność 

Wi-Fi i kompatybilny z aplikacją Peachtree Audio, model ten może współpracować 

z innymi produktami z rodziny SKY, tworząc rozbudowany system multi-room. 

POTĘŻNY I WYRAFINOWANY 
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Ekosystem SKY – nieograniczone możliwości strumieniowania muzyki
Najnowszy głośnik Bluetooth – DeepBlue SKY – podąża w kierunku wyznaczonym przez 

model DeepBlue, ale dodatkowo wprowadza funkcjonalne udogodnienia. Najważniejszym 

jest kompatybilność z bezprzewodowym ekosystemem SKY. Rozwiązanie to pozwala bez-

przewodowo strumieniować muzykę i przesyłać dźwięk pomiędzy pokojami. Do zalet eko-

systemu należy także możliwość tworzenia własnej sieci bezprzewodowej, pozwalającej na 

odtwarzania nagrań wprost z telefonu. Dzięki temu urządzenie z łatwością spełnia oczeki-

wania nowoczesnych melomanów, którzy  oczekują nie tylko wysokiej jakości dźwięku, lecz 

także wygody użytkowania. Listę zalet ekosystemu dopełnia możliwość współpracy z przy-

szłymi produktami Peachtree Audio zgodnymi ze SKY. 

Niewielki rozmiarami, potężny dźwiękiem
Od samego początku głośniki bezprzewodowe DeepBlue wyróżniały się wysokiej jakości 

dźwiękiem. DeepBlue SKY nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Aby osiągnąć cel – najpotęż-

niejszy dźwięk w głośniku Bluetooth – inżynierowie zastosowali jedyne w swoim rodzaju 

rozwiązanie. DeepBlue SKY wykorzystuje specjalnie opracowany wzmacniacz o mocy 

440 W. To 5-krotnie wyższa moc niż w domowych głośnikach bezprzewodowych obecnie 

dostępnych na rynku. 
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Potężny wzmacniacz zasila aż pięć przetworników. W cen-

tralnej części projektanci umieścili 165-milimetrową jed-

nostkę niskotonową. Głośnik z łatwością potrafi poruszyć 

ogromne ilości powietrza, dostarczając niesamowicie głę-

boki i mocny bas. Po obu stronach głośnika znajdują się dwie 

pary przetworników średnio- i wysokotonowych. Pierwsze to 

76-milimetrowe konstrukcje, które zapewniają przestrzenne, 

naturalne brzmienie. Całości dopełniają 25-milimetrowe 

kopułki wysokotonowe, które wraz z pozostałymi jednost-

kami gwarantują mocny, zrównoważony dźwięk, wypełnia-

jący cały pokój. 

Twoja muzyka w dowolnym pokoju – tak 
głośno, jak chcesz
Projektanci Peachtree Audio są świadomi ograniczeń ludz-

kiego słuchu, a konkretnie mniejszej czułości na niskie często-

tliwości podczas cichego odsłuchu. Specjalny system Smart 

Volume automatycznie reguluje odpowiedź niskich tonów 

przy cichym słuchaniu, aby skompensować niższą czułość 

słuchu. To oznacza, że można cieszyć się pięknym, pełnym 

brzmieniem, niezależnie od poziomu głośności. 

Ponadto DeepBlue SKY został zaprojektowany tak, aby 

zapewniał zbalansowaną odpowiedź basu w miejscu, w któ-

rym najczęściej jest ustawiany. Oczywiście, nie ma możliwości 

opracowania charakterystyki dopasowanej do każdej sytuacji, 

a każdy z użytkowników może preferować inną, większą lub mniejszą, ilość basu. Dlatego 

też dostarczane z głośnikiem zdalne sterowanie umożliwia wybór pomiędzy pięcioma róż-

nymi poziomami basu, aby optymalnie dopasować poziom basu do otoczenia lub własnych 

preferencji. 

Bezproblemowa współpraca z zewnętrznymi źródłami dźwięku
Peachtree Audio DeepBlue SKY może współpracować ze smartfonami z systemem Android 

i iOS, a także komputerami Mac i PC oraz iPodem touch. Dzięki temu, za pośrednictwem łącz-

ności Bluetooth, użytkownik może strumieniować swoją ulubioną muzykę wprost do głośnika, 

bez potrzeby instalowania specjalnych aplikacji – wystarczy skorzystać np. z iTunes, Windows 
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Media, Pandora, Spotify, LastFM i wielu innych. DeepBlue SKY umożliwia podłączenie do pięciu 

urządzeń Bluetooth, przełączając się pomiędzy nimi po naciśnięciu przycisku BT. 

Najnowszy głośnik bezprzewodowy Peachtree Audio może także współpracować z trady-

cyjnymi, przewodowymi urządzeniami. Model wyposażony jest w cyfrowe złącze optyczne 

oraz 3,5-milimetrowe wejście analogowe. Pozwalają one na podłączenie zewnętrznych źró-

deł dźwięku, np. Apple TV, a nawet gramofonu z własnym przedwzmacniaczem gramofono-

wym. Wbudowane złącze cyfrowe obsługuje sygnał high-res audio w rozdzielczości do 96 

kHz/24 bitów, pozwalając uzyskać jakość dźwięku wyższą niż w przypadku płyt CD.

Peachtree Audio DeepBlue SKY będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie kwietnia br. 

Nominalna cena detaliczna modelu wyniesie 1999 zł.
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NOWE PORADNIKI 
KORZYSTANIA Z IPADA
Od jakiegoś czasu, oprócz materiałów rekla-

mowych, Apple zaczęło publikować na swoim 

kanale YouTube również poradniki pokazujące, 

jak w jeszcze pełniejszej mierze można wyko-

rzystać iUrządzenia. Ostatnio pojawiły się dwa 

kolejne, które dotyczą iPada.

Czytaj dalej...

PRZYSZŁOŚĆ MACOS 
I IOS W OBLICZU 
PRZEJŚCIA NA 
PROCESORY ARM 
– PRZEMYŚLENIA
Dwa dni temu pojawiła się informacja, 

jakoby Apple miało porzucić procesory Intela 

i przesiąść się na architekturę ARM, oczywi-

ście w procesorach ich własnej produkcji, 

zapewne podobnych do tych stosowanych 

obecnie w iPhone’ach i iPadach.

Czytaj dalej...

W APP STORE UBYWA 
APLIKACJI, DEWELOPERZY 
TWORZĄ ICH CORAZ MNIEJ 
Po raz pierwszy w historii, w 2017 roku zmalała liczba aplikacji 

dostępnych w App Store. Także liczba nowych aplikacji doda-

nych do sklepu była mniejsza niż rok wcześniej. Tymczasem 

Android i Google Play nie zwalnia tempa. Czy w takim razie App 

Store przeżywa kryzys? Wydaje się, że ten wynik jest jednak 

pozytywnym objawem.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/05/nowe-poradniki-korzystania-z-ipada/
https://imagazine.pl/2018/04/05/przyszosc-macos-i-ios-w-obliczu-przejscia-na-procesory-arm-przemyslenia/
https://imagazine.pl/2018/04/05/w-app-store-ubywa-aplikacji-deweloperzy-tworza-ich-coraz-mniej/
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APPLE MA 
RZEKOMO 
PORZUCIĆ INTELA 
I PRZESIĄŚĆ SIĘ NA 
PROCESORY ARM
Historia Apple to wiele momentów, 

które sprawiły, że firma jest aktual-

nie na swojej pozycji. Do takich chwil 

zaliczamy powrót Jobsa, premierę 

iPoda, czy iPhone’a. Jednym z nich 

też była przesiadka z architektury 

PowerPC na x86, czyli procesory 

Intela. Za dwa lata Apple rzekomo 

ma dokonać kolejnego przełomu 

i przesiąść się na procesory ARM wła-

snej produkcji.

Czytaj dalej...

NOWE REKLAMY 
PROMUJĄCE 
IPHONE’A X, FACE ID 
I APPLE PAY
Apple opublikowało na swoim kanale 

YouTube cztery nowe reklamy, w których 

główną rolę odgrywa iPhone X, Face ID oraz 

Apple Pay.

Czytaj dalej...

NOWE PROCESORY INTELA 8. 
GENERACJI
Intel zaprezentował wiosenne odświeżenie swojej linii 

procesorów 8. generacji, nowe chipsety i nowy bran-

ding dla Optane.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/04/apple-ma-rzekomo-porzucic-intela-i-przesiasc-sie-na-procesory-arm/
https://imagazine.pl/2018/04/04/nowe-reklamy-promujace-iphonea-x-face-id-i-apple-pay/
https://imagazine.pl/2018/04/04/nowe-procesory-intela-8-generacji/
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Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Cisco, 39% organizacji polega na automa-

tyzacji procesów związanych z cyberbezpieczeństwem, 34% wykorzystuje uczenie maszy-

nowe, a 32% jest zależna od funkcjonalności sztucznej inteligencji. 

Cyberataki typu malware, polegające na zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramo-

waniem, stają się coraz bardziej wyrafinowane. Cyberprzestępcy wykorzystują usługi chmu-

rowe i unikają wykrycia dzięki ruchowi szyfrowanemu, który pozwala im ukryć zapytania 

wysyłane do serwerów (command-and-control). Chcąc ograniczyć czas, w którym cyber-

przestępcy mogą prowadzić swoje działania, specjaliści ds. bezpieczeństwa coraz chętniej 

sięgają po rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. 

Potwierdzają to dane z jedenastej edycji Cisco® 2018 Annual Cybersecurity Report (ACR). 

Szyfrowanie połączenia ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Wzrost szyfro-

wanego ruchu sieciowego, który w październiku stanowił aż 50 % całości (zarówno tego 

właściwego jak i generowanego przez cyberprzestępców) postawił przed specjalistami ds. 

cyberbezpieczeństwa nowe wyzwania związane z monitorowaniem potencjalnych zagro-

żeń. W ciągu ostatniego roku eksperci Cisco zaobserwowali trzykrotny wzrost wykorzystania 

szyfrowanej komunikacji sieciowej w sprawdzanych plikach malware. 

Wdrażanie rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego może zwiększyć bezpieczeństwo 

sieci, ponieważ w dłuższej perspektywie pozwalają one „nauczyć się” jak odnajdywać 

Liderzy cyberbezpieczeństwa stawiają na automatyzację, machine learning 

oraz sztuczną inteligencję.

CISCO 2018 ANNUAL CYBERSECURITY REPORT
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wzorce w szyfrowanych połączeniach, chmurze oraz środowisku Internetu Rzeczy. Część 

z 3600 profesjonalistów, którzy wzięli udział w badaniu Cisco przyznało, że chętnie uzupeł-

niliby portfolio posiadanych narzędzi o rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego oraz 

sztucznej inteligencji, ale zniechęca ich duża ilość błędnych alertów (false positives) gene-

rowanych przez system. Dalszy postęp tych technologii, obecnie wciąż na wczesnym etapie 

rozwoju, sprawi, że liczba prawidłowych wskazań w monitorowanym środowisku sieciowym 

będzie coraz większa. 

„Zeszłoroczna ewolucja ataków malware pokazuje, że cyberprzestępcy wciąż się uczą” mówi 

John N. Stewart, Senior Vice President and Chief Security and Trust Officer w Cisco. „Musimy 

podnieść poprzeczkę – kompleksowe zarządzanie, przywództwo biznesowe, inwestycje 

technologiczne oraz efektywne praktyki – wciąż istnieje zbyt wiele zagrożeń, naszym zada-

niem jest ich zniwelowanie.” 

Główne tezy Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report:

Koszty cyberataków nie są już tylko hipotetyczną liczbą
Jak wynika z badania Cisco, ponad połowa cyberataków spowodowała straty finansowe 

wysokości ponad 500 000 USD, włączając w to m.in. utratę przychodu, klientów, okazji biz-

nesowych oraz koszty operacyjne. 

Wzrost złożoności i szybkości cyberataków wymierzonych 
w łańcuch dostaw 
Cyberataki skierowane na łańcuchy dostaw mogą zainfekować komputery na ogromną 

skalę. Co gorsza, mogą utrzymywać się przez miesiące lub nawet lata. Specjaliści ds. cyber-

bezpieczeństwa powinni mieć świadomość potencjalnych zagrożeń wynikających z wyko-

rzystania oprogramowania i sprzętu dostawców, którzy nie posiadają odpowiedniej polityki 

bezpieczeństwa. 

Dwa tego typu ataki miały miejsce w 2017 roku. Nyetya oraz Ccleaner zainfekowały kompu-

tery użytkowników wykorzystując oprogramowanie pochodzące z zaufanego źródła. 

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa powinni korzystać z zewnętrznych testów skuteczności 

technologii odpowiadających za bezpieczeństwo firm w celu redukcji ryzyka wystąpienia 

cyberataków skierowanych na łańcuch dostaw. 
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Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej złożoną kwestią, jed-
nocześnie rozszerza się zakres jego naruszeń
• Aby lepiej ochronić organizacje, specjaliści odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa 

wdrażają zestawy produktów i rozwiązań, pochodzące od różnych dostawców. Biorąc 

pod uwagę jednoczesny wzrost liczby naruszeń, ta złożoność systemów bezpieczeństwa 

może nieść negatywne skutki dla zdolności organizacji do obrony przed atakami, m.in. 

zwiększone ryzyko strat. 

• W 2017 r. 25% specjalistów od zabezpieczeń przyznało, że używało produktów od 11 do 

20 dostawców. Dla porównania, w 2016 roku potwierdziło to jedynie 18% specjalistów ds. 

bezpieczeństwa.

• Specjaliści do spraw bezpieczeństwa przyznali, że 32% naruszeń dotyczyło ponad poło-

wy systemów. Dla porównania, w 2016 potwierdziło to jedynie 15%. 

Specjaliści ds. bezpieczeństwa dostrzegają wartość narzędzi 
do analizy behawioralnej w lokalizowaniu autorów ataków 
sieciowych
92 % specjalistów ds. bezpieczeństwa przyznaje, że narzędzia do analizy zachowań sprawdzają 

się w działaniu. Dwie trzecie przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej a także usług finanso-

wych uznało analizę zachowań za wyjątkowo skuteczną w identyfikowaniu autorów ataków.

Wykorzystanie chmury rośnie; napastnicy wykorzystują braki 
zaawansowanych zabezpieczeń
• W tegorocznej edycji badania 27% specjalistów ds. bezpieczeństwa stwierdziło, że 

używa chmur prywatnych działających w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną. Odse-

tek ten wzrósł o 7% w stosunku do 2016 roku, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 20% 

respondentów. 

• 57% badanych przyznaje, że wykorzystuje hosting w chmurze z uwagi na wyższy po-

ziom bezpieczeństwa danych, 48% ze względu na skalowalność, natomiast 46% z uwagi 

na łatwość użycia technologii. 

• Podczas, gdy chmura oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa danych, atakujący wyko-

rzystują fakt, że zespoły ds. cyberbezpieczeństwa mają problemy z ochroną rozwijają-

cych się środowisk cloud computing. Z pomocą przychodzi połączenie najlepszych prak-

tyk, zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, takich jak uczenie maszynowe oraz 

narzędzi pierwszej linii obrony oraz platform bezpieczeństwa w chmurze.
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Trendy w zakresie wzrostu ilości złośliwego oprogramowania 
mają wpływ na czas wykrywania niebezpiecznych zdarzeń
• Średni czas wykrycia przez Cisco nowego incydentu bezpieczeństwa (TTD ang. Time To 

Detection) wyniósł około 4,6 godzin w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r. 

To znacznie poniżej 39-godzinnej średniej TTD zgłoszonej w listopadzie 2015 r. oraz 

14-godzinnej średniej odnotowanej w raporcie Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report 

za okres od listopada 2015 r. do października 2016 r.

• Wykorzystanie technologii zabezpieczeń w chmurze było kluczowym czynnikiem, któ-

ry zdaniem specjalistów Cisco wpłynął na utrzymanie średniej TTD na niskim poziomie. 

Krótszy czas wykrycia zdarzeń pomaga specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeń-

stwo szybciej przeciwdziałać atakom.

Dodatkowe rekomendacje dla osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo organizacji:
Ważne jest potwierdzanie przestrzegania zasad i praktyk korporacyjnych dotyczących łata-

nia aplikacji, systemów i urządzeń.

Menedżerowie bezpieczeństwa powinni uzyskiwać dostęp do aktualnych i dokładnych 

danych oraz procesów dotyczących zagrożeń oraz włączyć te informacje do monitoringu 

bezpieczeństwa w ramach organizacji.

Analizy bezpieczeństwa powinny być bardziej kompleksowe i prowadzone w bardziej 

zaawansowany sposób. 

W świecie szybko „przemierzających” sieć internetową programów typu ransomware oraz 

innych cyberzagrożeń ważne jest, aby często tworzyć kopie zapasowe danych oraz testować 

procedury ich przywracania. 

Istotne jest także regularne skanowanie zabezpieczeń firmowych mikroserwisów, usług 

w chmurze oraz systemów do administrowania aplikacjami. 

Pełen raport możecie pobrać TUTAJ

Prezentację, po polsku, dotyczącą raportu możecie pobrać TUTAJ

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html
http://195.246.126.99/imagazine/230318_Cisco_2018 ACR_Media Slide Deck_FINAL_PL.pdf
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INSTAGRAM 
PORZUCA APLIKACJĘ 
DLA APPLE WATCH
Instagram właśnie porzucił niezależną 

aplikację dla Apple Watch. Teraz użyt-

kownicy zegarów Apple mogą wyłącznie 

otrzymywać powiadomienia z serwisu. 

Nie podejrzą natomiast zdjęć na tarczy 

smart zegarka. To dość symboliczna 

zmiana pokazująca, że tworzenie niektó-

rych aplikacji po prostu nie ma sensu.

Czytaj dalej...

1.1.1.1 – NOWY DNS DBAJĄCY 
O NASZĄ PRYWATNOŚĆ OD 
CLOUDFLARE, SZYBSZY OD 
GOOGLE’OWEGO
Cloudflare, w prima aprilis, uruchomił nową usługę. Jak 

przeczytałem o niej wieczorem tego dnia, to byłem prze-

konany, że to żart – biorąc pod uwagę, jak wiele ich można 

spotkać, to było to raczej do przewidzenia. Nowy DNS, 

którego możemy znaleźć pod adresem 1.1.1.1 (oraz alter-

natywny pod 1.0.0.1), ma przede wszystkim skupiać się na 

dbaniu o naszą prywatność.

Czytaj dalej...

TOTALNA ZMIANA 
ZASAD GRY 
W HOMEKIT
Chyba wiecie, jak wielkim jestem 

fanem automatyki domowej w opar-

ciu o HomeKit. Pisałem zresztą o tym 

w każdym artykule, w którym testowa-

łem urządzenia zgodne z tym standar-

dem Apple. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/04/03/instagram-porzuca-aplikacje-dla-apple-watch/
https://imagazine.pl/2018/04/03/1-1-1-1-nowy-dns-dbajacy-o-nasza-prywatnosc-od-cloudflare-szybszy-od-googleowego/
https://imagazine.pl/2018/04/03/totalna-zmiana-zasad-gry-w-homekit/


Mieliśmy okazję uczestniczyć w finałowej gali konkursu Guture Living Award organizowa-

nego przez firmę Siemens. To już 5. edycja konkursu, w którym studenci prezentują swoje 

wizje świata w przyszłości. W tym roku zadaniem było przedstawienie tego, co czeka nas 

za 22 lata, czyli w roku 2040. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zło-

tych otrzymała Anna Jaroszewicz za projekt „Meet Me. Analog School”. Oprócz wręczenia 

nagród na gali można było posłuchać inspirujących wykładów – dr Krystyna Łuczak-Surówka 

zabrała publiczność do nowego świata, roztaczając przed widzami wizję inteligentnej przy-

szłości. Zuzanna Skalska opowiadała o SMART-katym domu, a dr Aleksandra Przegalińska-

Skierkowska z MIT opowiadała o rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Podczas wydarzenia 

goście mogli także zaznajomić się z najnowszym AGD Siemensa z funkcją HomeConnect. 

Domowe sprzęty AGD podłączone do sieci pokazują, jak zmienia się nasza rzeczywistość, 

futurystyczne wizje prezentowane przez studentów również mają szansę na realizację w tej 

całkiem nieodległej przyszłości.

SIEMENS PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ

   /   AKTUALNOŚCI   /   33



http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=880
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ZWYKŁA, NIEZWYKŁA 
NAUKA

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Zwykła, niezwykła nauka

Stanęła na jednej scenie obok CEO Apple, Tima Cooka. Pochodzi z Polski. Zwykła, niezwykła 

osoba, która robiąc swoje, nauczając najmłodszych, wystąpiła w Chicago’s Lane Tech College 

Prep High School w trakcie marcowej konferencji Apple pt. „Let's take a field trip”.
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Z czytelnikami iMagazine, jako pierwszymi w Polsce, Kasia Derza dzieli się swoją histo-

rią, przepełnioną pasją zmieniania życia najmłodszych dzięki łączeniu nauki i technologii. 

Serdecznie zapraszam do lektury naszej rozmowy, a także zapisu samej konferencji.

Krzysztof Kołacz: Polka na scenie z Timem Cookiem? To niecodzienny obrazek. Od jak 
dawna i właściwie, dlaczego, znalazłaś się tak blisko CEO Apple? O ile możesz powie-
dzieć, to przy czym miałaś okazję pracować?
Katarzyna Derza: Odkąd pamiętam, zawsze byłam miłośnikiem Apple. Dwa lata temu, 

Chicago Public Schools pilotował Swift Playgrounds i Everyone Can Code, a ja byłam czę-

ścią tego wstępnego warsztatu. Już w jego trakcie wiedziałem, że moi uczniowie to poko-

chają. Teraz nadal uczę programowania w mojej szkole i w tym roku rozszerzyłam program 

nauczania „Każdy może kodować” na drugą i trzecią klasę.

Dzieliłam się pracą moich uczniów, ich osiągnięciami i wszystkim, co widziałam pozytyw-

nego publicznie z firmą. Uważam jako nauczyciel, że ważne jest, by dzielić się pracą swoich 

uczniów z innymi i nie trzymać tego tylko w klasie. Dlatego wszystko to doprowadziło mnie 

do miejsca, w którym byłam kilka tygodni temu.
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K.K.: Na co dzień uczysz dzieciaki kodowania i przedmiotów technicznych STEM. 
W USA to już tak oczywiste, jak nauka matematyki czy nadal stanowi o pewnego 
rodzaju elitarności? Czy Swift to dzisiejsze abecadło?
K.D.: Nauka kodowania jest od kilku lat dużą inicjatywą w Stanach Zjednoczonych. W moim 

okręgu szkolnym uczniowie uczą się kodować od pięciu lat. W mojej klasie STEM (nauka 

przedmiotów ścisłych, technologia, inżynieria i matematyka) uczniowie robią jednak o wiele 

więcej, niż tylko uczenie się kodowania. Na wszystkich poziomach są rozwiązywane pro-

blemy, trenowana współpraca, tworzenie, projektowanie, budowanie i używanie robotów. 

Aplikacja Swift Playgrounds jest świetnym narzędziem dla uczniów, aby wyjść poza blokowe 

kodowanie i nauczyć się programować przy użyciu prawdziwego kodu.

K.K.: Twoi rodzice też są nauczycielami? To oni zapalili 
w Tobie pasję do nauczania?
K.D.: Moi rodzice nie są nauczycielami, ale pamiętam moje 

wczesne lata dorastania w Polsce. Kiedyś tworzyłam fałszywe 

quizy, miałam prawdziwy dziennik i wymyślałam imiona dla 

moich misiów, aby uczynić je moimi uczniami w klasie. W dzi-

siejszych czasach bycie bardzo zorganizowanym pomaga mi 

zarządzać wszystkimi rzeczami, które zdarzają się codziennie, 

we wszystkich moich salach lekcyjnych.

K.K.: Szkół i placówek oświaty, które korzystają ze sprzę-
tów Apple, jest w Polsce coraz więcej, ale nadal stanowi to 
niszę. Jak myślisz, jaki jest powód takiego stanu spraw?
K.D.: Wierzę, że zobaczenie wszystkich możliwości urzą-

dzeń będzie rosło i sprawi, że ludzie będą zachwyceni ich 

możliwościami. Na przykład, mimo że Swift Playgrounds nie 

jest dostępny w języku polskim, myślę, że nauka kodowania jest językiem uniwersalnym, 

a wszystko, czego potrzeba, to chęć spróbowania i niepoddawania się.

K.K.: Jakie, największe w Twojej opinii, osiągnięcie Twoja szkoła zawdzięcza temu, że 
korzysta z rozwiązań Apple?
K.D.: Moja szkoła i wszystkie szkoły w Chicago używają różnych technologii, nie tylko Apple. 

Produkty Apple są jednak bardzo intuicyjne i dają uczniom wiele możliwości. Dzięki tym 

urządzeniom uczniowie są nie tylko konsumentami technologii, ale stają się twórcami. Widzą, 

że mogą tworzyć rzeczy, które pozwolą robotom się poruszać, robić to, co każą iPadowi. 
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Dzieliłam się pracą moich 
uczniów, ich osiągnięciami 
i wszystkim, co widziałam 
pozytywnego publicznie 
z firmą. Uważam jako 
nauczyciel, że ważne jest, 
by dzielić się pracą swoich 
uczniów z innymi i nie 
trzymać tego tylko w klasie. 



To jest coś potężnego, a nasza 

szkoła zyskała uznanie. Podobnie 

jak praca naszych uczniów, która 

jest z dumą prezentowana szero-

kiemu gronu odbiorców. To nie-

samowite uczucie.

K.K.: Z pewnością. Słychać, że 
przemawia przez Ciebie pasja. 
Ten idylliczny obraz jest jed-
nak niekiedy zaburzany, tak 
jak rozwiązania edukacyjne 
Apple, które, choć maksymal-
nie uproszczone, są momen-
tami aż kalekie. Przykładem 
niech będzie zaprezentowany 
iBook Author, któremu jednak 
brak części funkcji protopla-
sty z macOS. Z drugiej strony 
propozycje konkurencji często 
cierpią na mnogość funkcji czy 
nieczytelność interfejsów, przez 
co bariera wejścia dla przecięt-
nego ucznia wydaje się znacz-
nie wyższa. Co według Ciebie 
cechuje dobre rozwiązania kie-
rowane do sektora edukacji?
K.D.: Myślę, że najlepsze rozwią-

zania dla uczniów i edukacji to 

rzeczy łatwe w użyciu i szyb-

kie w nauce. Nasz czas – jako 

pedagogów – który mamy dla 

uczniów, jest bardzo ograni-

czony. Kiedy uczniowie przy-

swoją łatwiejsze pojęcia, mają 

o wiele lepsze i szybsze zrozu-
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mienie bardziej skomplikowanych kwestii. Jeśli sprawimy natomiast, że poczują, że coś jest 

zbyt trudne i nie otrzymają wystarczającej motywacji, aby to zrozumieć, wielu z nich się 

podda. Jeśli pokażesz im krok po kroku i udzielisz im wskazówek, znajdą niezbędne narzę-

dzia, aby wytrwać i rozwiązać problemy.

K.K.: Czy iBooks Author na macOS doczeka się wkrótce solidnego uaktualnienia, czy 
zostanie porzucony?  
K.D.: Tak naprawdę, sama się teraz uczę, jak korzystać z aplikacji iBooks Author, aby stworzyć 

książkę i odkryłam, że jest bardzo prosta w użyciu. Naprawdę podoba mi się, że, jak znasz 

inne aplikacje, takie jak Pages lub Keynote, możesz używać iBooks Author i móc tworzyć 

własne treści.

K.K.: Schoolwork został zaprezentowany z końcem marca w Chicago. Kiedy, w Twojej 
ocenie, będzie można powiedzieć, że upowszechnił się w największych stanach USA 
i czy wiadomo już cokolwiek o jego obecności w Europie?
K.D.: Nie jestem pewna, kiedy to będzie dostępne, ale jako wychowawca mogę założyć, 

że Apple chciałoby, aby nauczyciele zaczęli używać go w następnym roku szkolnym, dając 
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nauczycielom czas na przetestowanie go w lecie. Jeśli chodzi o ekspansję w Europie, jestem 

pewna, że chcą, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele z całego świata mogli z niej korzystać.

K.K.: Na Twoim nadgarstku dumnie spoczywa Apple Watch. Jakie jest i na czym 
polega jego wykorzystanie w sektorze edukacji?
K.D.: Używam Apple Watch bardziej z osobistych powodów, takich jak ćwiczenia, SMS-y 

lub skanowanie biletów lotniczych. W klasie natomiast często używam funkcji stopera, gdy 

potrzebuję wygodnego i szybkiego sposobu mierzenia czasu.

K.K.: Steve Jobs mawiał, że sprzęt powinien być „rowerem dla umysłu”. Czy w USA 
rzeczywiście większość społeczeństwa podchodzi do tego podobnie, a cena sprzętów 
Apple nie jest uznawana za wysoką, czy to jednak mit, który z USA ma tyle wspól-
nego, co macOS z Windows?
K.D.: Myślę, że jesteśmy bardzo zajętymi ludźmi dzisiaj i mamy tak wiele do zrobienia, bo sta-

ramy się być jak najbardziej skuteczni. Skuteczność jest bardzo ważna. Osobiście produkty 

Apple zawsze ułatwiały mi życie, a to, co jest dla mnie ważne, to fakt, że jestem w stanie 

robić wszystko w odpowiednim czasie. Jeśli chodzi o koszty, myślę, że wszystkie technologie 

stają się bardzo rozsądne pod względem ceny, a różnica cen między Apple a innymi produ-

centami jest minimalna. Mimo to wiele osób ma swoje preferencje, a zazwyczaj to nie cena 

jest ostatecznym czynnikiem.
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Jednym z tych przykładów jest moja mama, która mieszka w Polsce i nigdy nie miała dobrej 

relacji z technologią. Właściwie zawsze bała się, że coś zepsuje. Kilka lat temu wraz z siostrą 

kupiłyśmy jej iPada, żeby się z nią komunikować, gdy jest w Polsce. Odtąd jej iPad i ona są 

nierozłączne i ta technologia pozwala jej komunikować się z nami, a nawet codziennie roz-

mawiać z wnuczkiem bez żadnych kosztów.

K.K.: Z części usług nadal nie możemy korzystać w Polsce. Chociażby Apple Pay 
czy fakt, iż nie mamy oficjalnego salonu Apple nad Wisłą. Czy na horyzoncie widać 
choćby minimalny promień nadziei, że to się zmieni?
K.D.: Niektóre funkcje są znacznie łatwiejsze do przetestowania przez firmę w Stanach 

Zjednoczonych, co może być powodem, dla którego w innych częściach świata prace trwają 

dłużej. Nie odpowiadam za Apple, ale jestem pewna, że kiedy wprowadzają swoje produkty, 

chcą się upewnić, że wszystko działa dobrze i jest bezpieczne w użyciu. Jestem pewna, że te 

technologie, które są jeszcze nowe w USA, będą wcześniej czy później dostępne globalnie.

K.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Jestem pewna, że te technologie, które są jeszcze nowe w USA, będą wcześniej czy później 

dostępne globalnie.
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https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Z PASJĄ O MOCNYCH STRONACH
WYWIAD Z DOMINIKIEM JUSZCZYKIEM
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ



Jakie masz talenty? Co im zawdzięczasz? Jeśli to pytanie rodzi w Twojej głowie myśli 

krążące wokół mniej lub bardziej niezgrabnego: „O nie! Znowu o talentach, pasji 

i coachach!”, to spokojnie – nie będzie o tym. Dominika poznałem w sieci, dzięki 

Michałowi Szafrańskiemu. Zacząłem czytać i słuchać, co ma do powiedzenia, aż w końcu 

spotkaliśmy się osobiście. Z tego spotkania wyniosłem obraz człowieka, którego opisują: 

niepohamowana wiara we własne „Dlaczego?”, konsekwencja w działaniu i naturalna 

otwartość na innych.

To trio zachęciło mnie do udzielenia odpowiedzi na ponad sto pytań, aby poznać pięć 

rzeczowników. Jakich? Co one opisują i o czym w ogóle mowa? Oddaję głos Dominikowi 

Juszczykowi.

Talenty, dary raczej czy efekt wytrwałości?

Krzysztof Kołacz: Dominik, uczysz ludzi tego, jak obsługiwać własne talenty. 
Można tak powiedzieć, prawda?
Dominik Juszczyk: Uczę ludzi, jak poznawać własne talenty i jak znajdować drogę do 

ich rozwoju, to, co mówisz, jest więc skrótem myślowym. Najważniejsze, by uznać, że są 

talenty i że można je praktycznie wykorzystać.

K.K.: Powiedziałeś, że uczysz poznawać talenty. Wielu z nas talenty utożsamia ze 
swego rodzaju darem od sił nadprzyrodzonych. Tymczasem Instytut Gallupa wyłu-
skuje cechy poszczególnych spośród nich – z nas samych. Z „jestem” każdego czło-
wieka. To jak w końcu z nimi jest? Można wykształcić w sobie konkretny talent?
D.J.: Jak to z każdą definicją – to zależy. Jeżeli mówimy o talentach typu taniec, śpiew, 

skakanie to wydaje mi się, że mamy do tego większe lub mniejsze predyspozycje, 

chociażby ze względu na fizjologię naszych ciał. Aczkolwiek ostatnio przeczytałem 

w książce „Peak: Secrets from the New Science of Expertise”, że my często uważamy, iż 

słuch absolutny ma się lub nie ma, a wykształcić można go tylko w dzieciństwie. Tak jak 

było w przypadku Mozarta, który był kształcony przez ojca. Tymczasem autor tej książki 

mówi, że nawet w życiu dorosłym można się przybliżyć do słuchu absolutnego. To nie 

jest czarno-białe. Okazuje się, że na świecie jest tylko 2% osób, które w ogóle i defini-

tywnie nie mają słuchu muzycznego, co jest zaskakujące dla osób takich jak ja, które 

w czwartej klasie podstawówki dostały od nauczyciela informację: ty nigdy nie będziesz 

śpiewał. A kiedy robię sobie testy, choćby wykorzystując jedną z wielu aplikacji dostęp-

nych w App Store, wychodzi, że mam do tego predyspozycje.
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K.K.: To jest zatem powód tego, że humanista zostaje chirurgiem, a matematyk 
zostaje pisarzem?
D.J.: To jest naprawdę dobre pytanie Krzysiek. Powinniśmy je pogłębić: czy ten huma-

nista miałby szansę zostać lepszą wersją samego siebie? Czy jest najlepszy spośród 

osób ze swojego otoczenia w swojej dziedzinie? Jeżeli masz ten dar, to masz więk-

szą szansę na rozwój w danej dziedzinie. Odpowiem dalej na bazie własnej historii. 

Poszedłem na informatykę dlatego, że byłem dobry w przedmiotach ścisłych, a rodzice 

do tego namawiali. Efekt? Po pięciu, sześciu latach stwierdziłem, że jestem naprawdę 

dobrym rzemieślnikiem w tym, co robię. Obok siedział gość, który był w tym geniu-

szem! Jednocześnie zacząłem zauważać, że lubię rozmawiać z ludźmi, wyciągać z tych 

rozmów esencję i im pomagać.

Mogłem więc zostać przeciętnym informatykiem i zarabiać dużo kasy, ale wiem, że był-

bym przeciętny.

K.K.: Czyli to, co pcha nas do zmiany, to wewnętrzne poczucie bycia 
niewystarczającym?
D.J.: Tak. Jeżeli do tego mamy jeszcze samoświadomość i widzimy siebie w czasie, to 

tym bardziej zaczynamy takie kwestie dostrzegać.

K.K.: Jak długo trzeba pracować nad (czy raczej – z) talen-
tem, aby można było powiedzieć, że potrafimy nim sku-
tecznie władać i co to znaczy „władać”?
D.J.: Nie wiem. Mitem jest, że wykształcenie nawyków to tyle 

i tyle dni. Wszystko zależy od intensywności pracy, a ta praca 

jest bardzo ciężka. Talent to jest naturalny i wrodzony sposób 

myślenia i reagowania, który, jak dodaje Gallup, może być 

produktywnie wykorzystany. Ta naturalność ustawia optykę 

już od początku: nie wartościujemy tego jako pozytywne lub 

negatywne. Po prostu przyjmujemy, jakim jest i cały cymes 

polega na tym, aby zastanowić się, czy ja wykorzystuję to naj-

lepiej, jak mogę?

Dopiero potem zaczynamy myśleć, co my na ten temat wiemy, jak inni z tego korzy-

stają? Co mogę od nich wziąć? Podam przykład: jeśli masz partnerkę lub partnera, który 

nie wspiera Twoich talentów, to ta droga będzie znacznie dłuższa. Motywacja i wspar-

cie są szalenie istotne, ale nie najważniejsze. Doświadczenie pokazuje, że skupienie 
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się przez dłuższy czas na rozwoju w danej dziedzinie już przynosi pierwsze efekty, bo 

widzimy zależności (widzimy, jak talent na nas działa) i możemy na nie wpływać.

K.K.: No dobrze, to przybliż nam, proszę, historię tego wszystkiego. Kiedy powstała 
sama organizacja, co to znaczy, że jesteś certyfikowanym trenerem Instytutu Gallupa 
– co musiałeś zrobić, aby się nim stać i jakie on oferuje nam korzyści?
D.J.: My dziś mówimy o Instytucie Gallupa i StrengthsFinder, ale na rynku jest wiele instytucji 

zajmujących się pracą z mocnymi stronami czy talentami. 

Ja najbardziej doceniam właśnie Gallupa, ponieważ 

jest nakierowany na efektywność. Instytut ten jest 

firmą amerykańską, która zajmowała się analizą 

rozmaitych danych i bardzo szybko zaczęła zaj-

mować się analizą danych socjologicznych. To są 

ludzie, którzy kochają dane i pacę z nimi. Na fali 

psychologii pozytywnej w latach pięćdziesiątych 

dwudziestego wieku powstał zespół, który 

zaczął szukać odpowiedzi na pytanie: jak 

zespół może być bardziej zaangażowany 

w to, co robi?

Przewodził temu zespołowi Donald 

Clifton, który jest nazywany ojcem 

założycielem metody rozwoju 

na podstawie mocnych stron. 

Przez trzydzieści, czterdzieści 

lat pracowali oni niestrudzenie, 

nazywając poszczególne zachowa-

nia, wypracowując taksonomię, two-

rząc sposób nazywania tych talentów 

i narzędzie, które pozwala je okre-

ślać u danej osoby.

Swoją drogą psycho-

logia pozytywna 

mnie bardzo 
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zaskoczyła, bo do lat pięćdziesiątych ludzie skupiali się bardziej na tym, co jest nie tak z czło-

wiekiem, a nie na tym, jakie są jego mocne strony. Dopiero w latach pięćdziesiątych nauczy-

liśmy się to wszystko wykorzystywać, a misją Instytutu Gallupa jest dziś to, aby miliard osób 

poznało swoje talenty. Aby to osiągnąć, kształcą oni certyfikowanych trenerów, takich jak ja, 

udostępniają rozmaite materiały itd.

Dlaczego boimy się tego tematu?

K.K.: Test to ponad sto siedemdziesiąt pytań, przez które musimy przebrnąć, aby 
poznać swoje Top 5 talentów. A mimo to tysiące osób z całego świat (w tym ja czy Ty) 
zrobiliśmy to. Niestety, nadal większość boi się tematu talentów. Dlaczego?
D.J.: Trochę na nas działa społeczeństwo. Od samej szkoły jesteśmy uczeni, że jeśli jesteśmy 

w czymś dobrzy, to super, ale musimy podciągnąć się w tym, tym i tamtym. Skupiamy się 

na negatywach. Ludzie przez to nie widzą sensu nazywania tego, w czym są dobrzy. Ludzie, 

z którymi pracuję i którzy zrobili pełną wersję testu, odsłaniającą ich 34 talenty, bardziej 

zainteresowani są tym, co znajduje się na dole listy talentów, niż na górze. Czego nie mam? 

Jakich talentów nie posiadam? Zamiast spojrzeć na to, co mam i jak mogę to wykorzystać, 

aby być efektywnym. To myślenie mocno ogranicza. Druga sprawa to praca, którą należy 

wykonać, gdy się już pozna talenty. Czy się z tym zgadzamy, czy nie jesteśmy z natury leniwi.

Trzecia rzecz to szufladkowanie, którego chyba wszyscy się boimy. Instytut Gallupa tymcza-

sem od niego stroni, a nie popiera. To jest jedno z najczęściej zadawanych mi pytań przez 

osoby, które zrobiły test StrengthsFinder: „Dominik, jakie zawody mogę wykonywać, 

na bazie moich talentów?”. Odpowiadam: „Nie wiem”. Talenty mówią bowiem o tym, jak 

będziesz działał, a nie co będziesz robił.

K.K.: Talent, który według Ciebie wykreował najwięcej dobra dla innych, a który spo-
tkałeś u kogoś, to…?
D.J.: Mogę podać kilka przykładów, które w ten sposób działają. Pracowałem kiedyś z kole-

żanką posiadającą mocny talent Pryncypialność, który polega na tym, że mamy mocny fun-

dament wartości. Jeżeli coś, co robimy, wspiera te wartości, to dajemy z siebie 100%, a jeżeli 

nie, to bardzo często nie zajmujemy się tym w ogóle. Tak było w jej przypadku. Mocno 

kochała i kocha do dziś tematy związane z ekologią.

Pracując w firmie jako menadżer projektów, otrzymała jeden, w którym klientem była firma 

robiąca odwierty ropy na morzu. Powiedziała: „Możecie mnie zwolnić, ale ja w tym projek-
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cie nie będę uczestniczyć”. Uszanowano to, a wręcz 

doprowadziło to do zerwania współpracy firmy z tym 

klientem. Pasja i wiara jednej osoby tak mocno pro-

mieniowała na innych, że miało to większą wartość 

niż potencjalny kapitał, który mógł dostarczyć do 

firmy klient.

Tak samo Ty, mając Indywidualizację, potrafisz słu-

chać ludzi. Inni bardzo często przychodzą do takich 

osób, aby po prostu ich wysłuchały. Nic więcej. Inni 

mają Analityka, gdy więc będę chciał kupić laptop i udam się do nich po radę, to wiem, że 

otrzymam konkretne zestawienie parametrów, które pozwoli mi podjąć lepszą decyzję. 

Zauważanie współzależności talentów jest szalenie ważne, bo pozwala iść zgodnie ze swoim 

podejściem, a nie w poprzek niego.

Z pasją o mocnych stronach

K.K.: Starasz się popularyzować wiedzę o mocnych stronach tudzież talentach, nie 
tylko szkoląc (odpłatnie), ale także dając namacalną wartość za darmo, w formie pod-
castu „Z pasją o mocnych stronach”.
D.J.: Do tej pory pięćdziesięciu trzech odcinków przesłuchało ponad dwieście dwadzieścia 

pięć tysięcy osób. To daje nam średnią około czterech tysięcy odsłuchań na odcinek.

K.K.: Ile talentów już omówiłeś w eterze?
D.J.: Osiemnaście. Została połowa, ale po serii „Słownik Talentów”, w której omawiam 

właśnie poszczególne talenty, zapraszając osoby, u których dominują, mam już pomysł na 

kolejną serię. Na razie nie zdradzam jednak nic więcej na ten temat.

K.K.: Kiedyś pracowałeś na etacie. Jesteś jedną z tych osób, która pewnego poranka 
wstała z łóżka i powiedziała sobie: „dość”, czy to wynik pewnego procesu? Zbioru 
doświadczeń?
D.J.: Od momentu podjęcia decyzji o tym, że odejdę z etatu, do faktycznego odejścia minęły 

trzy lata. Nie wydarzyło się to z dnia na dzień ze względu na mój talent Intelekt. Ja często 

budzę się rano i myślę o tym, co by było, gdyby dziś wybuchła wojna, gdybym nie miał klien-

tów itd. Potrzebowałem więc, jako jednostka, przemyśleń na ten temat i samemu sobie udo-

wodniłem niektóre kwestie. Dlatego to odchodzenie z etatu działo się czasowo, po drodze 
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budowałem poduszkę finansową, rozmawiałem z żoną, z którą analizowaliśmy potencjalne 

ryzyka itd.

Tutaj bardzo mocno pomogła jedna z metod zarządzania strachem Tima Ferrissa, która 

radzi, aby wypisać sobie wszystkie swoje obawy, a następnie dla każdej z obaw podajesz 

rozwiązanie, aby jej zapobiec oraz co zrobisz, gdy jednak ta obawa okaże się prawdziwa.

K.K.: Czy praca na swoim to mityczne mniej niż czterdzieści godzin tygodniowo, czy 
raczej realistyczne sześćdziesiąt i więcej? To zapewne była jedna z Twoich obaw, 
prawda?
D.J.: Dokładnie! Obecnie mierzę swój czas pracy, choć nikt mnie do tego nie zmusza i do 

nikogo nie raportuję. No dobrze, z wyjątkiem żony i moich patronów, którym to obiecałem, 

ponieważ motywuje to ich pod kątem analizy ryzyka. Ile więc pracuję? Czterdzieści trzy 

godziny tygodniowo.

Kolejną moją aspiracją jest jednak pracować nie więcej niż dwadzieścia godzin tygodniowo, 

przy zachowaniu obecnego przychodu. Dlatego buduję markę osobistą, aby móc mieć, per 

warsztat, wyższą stawkę. Zatem nie cztery godziny tygodniowo, jak pisze Ferriss, ale dwa-

dzieścia. To pragnienie wspomaga też moje zainteresowanie stoicyzmem i minimalizmem, 
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które mówią wprost, że jeśli będziesz mniej pracował, to automatycznie będziesz mniej 

potrzebował. To szalenie istotne. Powinno mi się to udać za mniej więcej trzy lata.

K.K.: Dominik Juszczyk jest dziś gościem, który na wszystkich spogląda poprzez pry-
zmat opisów talentów Gallupa?
D.J.: Talenty mówią o tym, jak będziemy działać. Ja mam talent Indywidualizacja, jestem więc 

autentycznie zainteresowany drugim człowiekiem, interesuje mnie to, jakie talenty mają inni, 

ale tylko ze względu na pasję. Na pierwszym spotkaniu z Tobą pomyślałem: kurcze, wydaje 

mi się, że on brzmi jak Dyscyplina! Niektóre słowa, których używałeś, zachowania itp., 

mocno o tym świadczyły. Doświadczenie spotkania drugiego człowieka jest dla mnie auten-

tycznie ciekawe. Talenty są dla mnie narzędziem, które pozwala mi poznawać innych.

K.K.: Co jest Twoim: Why?
D.J.: Żyć intencjonalnie, pokazywać innym, że warto. A jeśli ktoś będzie zainteresowany, 

pokazać – dlaczego.
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Łukasz
Kalaszczyński 
Mistrz Polski w triathlonie 
na dystansie 70.3 wybrał 
do treningów sportowe 
słuchawki bezprzewodowe 
Creative Outlier Sports

Bezprzewodowość to obecnie podstawa do wygodnego i efektywnego 
życia, zarówno w sferze pracy jak i wypoczynku. Creative Outlier Sports 
są idealnym produktem dla osób chcących uwolnić się od kabli.

/ 11 godzin pracy / 15 gram wagi
/ odporność na zachlapanie
/ słuchawki do sportu i do biznesu 

WPIERAMY STARTY REPREZENTANTA POLSKI
W TRIATHLONIE: ŁUKASZA KALASZCZYŃSKIEGO

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

http://
https://www.x-kom.pl/p/345381-sluchawki-bezprzewodowe-creative-outlier-sport-zielone.html


DOMINIK ŁADA

Tallin to nie jest standardowy kierunek na wyjazdy weekendowe lub wakacyjne. Warto jednak 

zainteresować się tym miastem, bo jest tam pięknie. Poza tym sam pomysł kierunku jest 

oryginalny i gwarantuje, że większość znajomych tam nie była.
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TALLIN NA 
WEEKEND

Tallin na weekend



Do Tallina trafiłem, łącząc „pożyteczne z przyjemnym”. Dwudniowy wyjazd służbowy 

przedłużyliśmy o weekend, co w przypadku podróżowania z czterolatkiem było idealnym 

rozwiązaniem.

Estonia ma 1,3 mln mieszkańców, z czego 440 tys. mieszka w Tallinie. Znajomy kiedyś w żar-

cie powiedział, co zresztą okazało się prawdą, że gdybyśmy przenieśli podwarszawskie 

Piaseczno do Estonii, to byłoby to czwarte co do wielkości miasto w kraju. Powierzchniowo 

Estonia stanowi 1/6 Polski, jest jednocześnie większa na przykład od Belgii, Holandii, Danii 

czy Słowacji, przy bardzo małej liczbie mieszkańców. Ciekawostka – wiecie, ile wysp ma 

Estonia? 1521!

Co istotne, samych Estończyków w Estonii jest tylko 65%, a Rosjan aż 25% (w Tallinie jest 

to odpowiednio 53% do 38%). Przekłada się to na trudną historię i relacje z sąsiadami. Przy 

takiej strukturze mieszkańców bardzo widać potrzebę pokazywania swojej odrębności. 

Trudno choćby w kioskach z gazetami znaleźć tytuły rosyjskojęzyczne. Estończycy unikają 

rosyjskiego i wszyscy mówią po angielsku. Z mojego trzydniowego doświadczenia wynika 

jedno spostrzeżenie – jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to jest to zazwyczaj… Rosjanin. 

Jednocześnie Estończycy „zapomnieli” rosyjskiego. I wreszcie, pomimo północnego położe-

nia kraju, wszyscy są tu bardzo pogodni.
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W tym roku Estonia, podobnie jak my, obchodzi 

100-lecie państwowości. W ramach obchodów 

jest organizowanych mnóstwo wydarzeń kultural-

nych i artystycznych. Muzea, koncerty, wystawy… 

Bardzo dużo się dzieje i warto ten fakt wykorzy-

stać, planując podróż. Wszędzie też widoczne są 

charakterystyczne logotypy obchodów – stylizo-

wana „18-tka” w kolorach flagi estońskiej, odwołu-

jąca się do 100 lat od 1918 roku. Proponuję przed 

wyjazdem zajrzeć na przykład na stronę Tallinn 
InYourPocket i popatrzeć, co akurat będzie się 

działo w planowanym czasie pobytu.

Jak dojechać?
Do Tallina można dojechać samochodem, ale 

pamiętajcie, że jest to około 1000 km z Warszawy, 

niekoniecznie autostradą.

https://www.inyourpocket.com/tallinn
https://www.inyourpocket.com/tallinn


Najlepiej oczywiście dolecieć samolotem. Z Warszawy są bezpośrednie loty do 

Tallina realizowane przez LOT lub Nordikę. Nordika to narodowy przewoźnik 

estoński, od niedawna będącym własnością polskiego LOT-u. Bilety odpowied-

nio wcześniej kupione kosztują nawet około 200–300 złotych w jedną stronę. 

Istotne jest to, że lotnisko w Tallinie jest prawie w centrum miasta i jest świetnie 

skomunikowane.

Jak i gdzie mieszkać?
My znaleźliśmy hotel przez Booking.com. Jest też oczywiście spora oferta róż-

nych pokoi i mieszkań w całym mieście na AirBnB. Ceny są bardzo różne – od 

500/600 złotych w hostelu do 1000+ w hotelach. Pamiętajcie, że w Estonii jest 

Euro.

Jak jeść i za ile?
Zawsze jak jedziemy z młodym, staramy się mieć śniadanie w hotelu, aby nie 

musieć się od rana zastanawiać, co i gdzie zjeść. Śniadania są raczej standar-

dowe, w formie szwedzkiego stołu. Nie musimy się stresować, że będzie tylko 
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słodka bułka i kawa, bo Estończycy 

są jak Polacy i lubią od początku 

dnia być najedzeni. Schody zaczy-

nają się od lunchu. I nie chodzi tu 

o kuchnię, choć nie mają jakiejś spe-

cjalnej, lokalnej, tylko chodzi o miej-

sce, którego zwyczajnie nie ma. 

Przed wyjazdem do Tallina czytali-

śmy w przewodniku oraz słyszeliśmy 

od znajomych, że lepiej wcześniej 

zarezerwować sobie, nawet jeszcze 

przed wyjazdem, miejsca w restau-

racjach. Oczywiście stwierdziliśmy, 

że „będziemy poza sezonem i nie 

będzie problemu”. Otóż problem był. 

Wszystkie restauracje, podkreślam, 

wszystkie, były w porze lunchowej 

i kolacyjnej pozajmowane. Jakaś 

totalna masakra. W Estonii po pro-

stu panuje zwyczaj jedzenia poza 

domem i spotykania się ze znajo-

mymi w knajpach. Nie zdając sobie 

z tego sprawy, nieźle się załatwili-

śmy i… ostatecznie całkiem nieźle 

wylądowaliśmy.

Jedynym miejscem, gdzie znaleź-

liśmy wolny stolik, był niepozor-

nie wyglądający z zewnątrz pub. 

Znajdował się on vis à vis naszego 

hotelu. Pudel Baar okazał się najważ-

niejszym miejscem w całej Estonii, 

od którego zaczęła się rewolucja 

piwna. Założony kilkanaście lat temu 

przez Brytyjczyka, miał wybór ponad 

100 kraftowych piw, świetnych bar-
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manów i kelnerów, którzy wszystko o nich wiedzieli i bardzo dobrą kuchnię. Co 

ważne, mieścił się w nim cały, niezależny pokój zabaw. Pudel Baar stał się naszą 

jadłodajnią na dwa dni.

Ceny jedzenia, trzeba przyznać, są dość wysokie, jak na nasze polskie standardy. 

Główne danie w restauracji to wydatek średnio 20 euro. Ale za to woda na lotni-

sku kosztowała tylko jedno euro za butelkę – Okęcie powinno się uczyć…

Transport publiczny, taxi i Uber
Jak wspominałem wcześniej, lotnisko jest genialnie umiejscowione. Prawe w cen-

trum. Bezpośrednio z niego odchodzą autobusy oraz tramwaje. Ale trzeba pamię-

tać, że transport publiczny jest dość drogi dla turystów. Mieszkańcy Tallina mają 

co prawda transport publiczny całkowicie za darmo, ale właśnie dlatego płacą za 

niego przyjezdni. Gdy jest się w kilka osób, tak jak my byliśmy we trójkę, zdecydo-

wanie bardziej opłacało się brać taxi, a już w ogóle najbardziej Ubera. Koszt poje-

dynczego biletu, bez możliwości przesiadki, na osobę to 2 euro. Uber w większość 

miejsc dowoził nas za 3–4 euro. Najwięcej zapłaciliśmy za dojazd do wieży telewi-

zyjnej pod miasto – 10 euro, a za 11 euro wróciliśmy stamtąd taksówką.
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Jeżdżąc po Tallinie, rozmawiałem z kierowcami, aby dowiedzieć się różnych cieka-

wostek. Najciekawszą rozmowę odbyłem z jednym z kierowców Ubera, który oka-

zał się… Holendrem! Opowiedział, jak się tu znalazł i że 45-godzinny tydzień jazdy 

jest wystarczający, aby utrzymać jego i jego rodzinę (żona z dzieckiem). Mieszkają 

pod Tallinem, 45 minut jazdy do centrum. Kupili tam mieszkanie za 20 tysięcy 

euro. Byłem w szoku, że jest tam tak tanio, ale ostudził moje pierwsze wrażenie. 

W Tallinie mała kawalerka dla jednej osoby, nie w centrum, to wydatek już około 

150 tysięcy euro…

Co zobaczyć z czterolatkiem?
Zacząłem od tego, że dojechaliśmy z Leonem do mamy w delegacji. Co istotne, 

byliśmy w Tallinie w połowie marca, kiedy u nas już zaczynało pachnieć wiosną, 

a tam było nadal –15˚C i pierwszy raz w życiu widziałem Bałtyk zamarznięty na 

około 100 metrów od brzegu. Dlatego nie braliśmy pod uwagę dłuższych wycie-

czek na piechotę ani podróży poza Tallin. Zdecydowaliśmy się na zwiedzenie kilku 

miejsc, które założyliśmy, że spodobają się małemu podróżnikowi. Okazało się, że 

dobrze wybraliśmy.

Tallin na weekend
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Pierwszym celem, absolutnym „must-see”, 

było Estońskie Muzeum Morskie. Świetnie zro-

bione, interaktywne muzeum pokazujące histo-

rię żeglugi, statków oraz wodnych samolotów. 

W środku znajdziemy i zwiedzimy prawdziwą 

łódź podwodną Lambit z 1930 roku, samoloty, 

mnóstwo makiet. Szkoda, że było zimno, bo na 

zewnątrz stoją jeszcze okręty, które można zwie-

dzać. Wejście kosztuje 14 euro, ulgowy bilet – 7 

euro, a rodzinny – 28 euro.

Drugim miejscem było Centrum Energii. 

Takie trochę zmniejszone Centrum Kopernika 

z Warszawy. Multimedialny ośrodek, w którym 

dzieciaki mogą wszystkiego dotykać i próbować, 

jak działa, a tematem przewodnim jest elektrycz-

ność. Wejście kosztuje 9 euro i zdecydowanie 

jest warte swojej ceny, bo młody nie chciał wyjść.

Trzecią atrakcją była wieża telewizyjna pod 

Tallinem. Miejsce bardzo ważne w najnowszej 

historii Estonii. To od niej zaczęła się walka o nie-

podległość. To jej nie mogły zdobyć sowieckie 

jednostki specjalne w 1991 roku, ponoć dzięki 

pudełku zapałek, które zablokowało windę. 

W każdym razie wieża ma 314 m, zaś taras wido-

kowy, z którego w ładny dzień, a taki mieliśmy, 

widać Finlandię, znajduje się na 175 metrze. 

Wejście na wieżę kosztuje 10 euro. Widoki są 

genialne. Dopiero z niej widać, jak ślicznie jest 

umiejscowiony Tallin – pomiędzy morzem, jezio-

rami i lasami.

Ostatnim punktem naszego zwiedzania było 

KUMU, czyli największe muzeum sztuki estońskiej. 

Zdobyło ono w 2008 roku nagrodę najlepszego 
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dominiklada

muzeum w Europie. Robi niesamowite wrażenie. 

Piękna architektura i świetna lokalizacja w parku 

Kadriorg. O dziwo, młody nie był w nim bardzo 

znudzony. Wstęp do muzeum kosztuje 8 euro, 

ulgowy 6 euro, a rodzinny 16 euro.

To, czego nie udało nam się zrobić i zobaczyć, to 

zwyczajnie przejść się po starym mieście i pięk-

nych dzielnicach nadmorskich. W szczególności 

po artystycznej dzielnicy Kalamaja. Zostawiamy 

to na następny raz. Mam nadzieję, że latem. 

Następnym razem postaramy się też zobaczyć 

coś poza Tallinem. Podobno piękne są wyspy…

http://www.twitter.com/dominiklada


Poznaj ekspertów z Google, IBM, BCG Digital Ventures i innych 
wiodących firm. Dołącz do programistów, projektantów UX/UI, 
managerów i twórców technologii!

Hasłem przewodnim jest #redefningtech, a wśród tematów: 
Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, UX, programowanie 
cross-platform, VR/AR i wiele innych.

5-6 czerwca, 2018
Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

5. edycja konferencji MCE 
już 5-6 czerwca w Warszawie!

Bilety i agenda na stronie 

2018.mceconf.com

Patron medialny:

https://2018.mceconf.com/ 
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NOWE iPADY, 
CZYLI #iPADONLY W RODZINIE

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W zeszłym miesiącu pisałem o „iPad Only”, czyli historii mojej książki i pracy na iPadzie. 

Chciałbym pociągnąć ten temat i opisać, jak sytuacja ma się w mojej rodzinie.
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U Śliwińskich wszyscy mają iPady i chyba właśnie nad-
szedł czas zmian na nowe!
Oczywiście w rodzinie takiego iPadowca jak ja, każdy ma iPada. Moja żona, naj-

starsza – 9-letnia córka, młodsza – 5-letnia córka i jedynie najmłodsza, która ma 

niecałe dwa latka, jeszcze się uchowała, ale pewnie już niedługo.

Oto jak iPady są używane w mojej rodzinie:

Milena, moja 9-letnia córeczka już od dawna jest #iPadOnly
Milena od kilku lat bawi się iPadami. Najpierw pożyczała sprzęt ode mnie, ale gdy 

podrosła, zamiast sprzedać mojego „starego” iPada, po prostu podarowałem jej 

go do zabawy. Obecnie używa iPada Air 2 i jest z niego bardzo zadowolona.

Przede wszystkim gra na nim w gry. Czasem wybiera gry edukacyjne, z czego 

jestem bardzo dumny. Oprócz tego tworzy prezentacje w Keynote do szkoły, co 

jest po prostu niesamowite. Dzieciaki uczą się korzystać z aplikacji dużo szybciej 

niż my, staruchy. Milena obserwowała mnie podczas przygotowywania prezen-

tacji na konferencję i spytała, jak to działa. Pokazałem jej kilka rzeczy w 15 minut, 

a zaraz potem zrobiła niesamowitą prezentację do szkoły na temat swojego cho-

mika. Wow! Tak samo szybko opanowała iMovie i robi świetne filmiki. Zachwyca 

mnie, co te jej małe rączki potrafią zrobić na iPadzie.

Poza tym Milena lubi budować poziomy do gier – tam, gdzie gry na to pozwalają. 

Najpierw „wkręca się” w jakąś grę, a potem zaczyna ją rozwijać, tworząc dodatkowe 

poziomy. Później pokazuje mi swoje dzieła i śmieje się, że nie mogę ich przejść.

Rysuje też i koloruje. I podczas gdy kolorowanie na iPadzie bardzo jej się podoba, 

rysować zdecydowanie woli na kartce papieru…

Czy czas na zmianę iPada dla córki?
iPad Air 2 w zupełności jej wystarcza, ale po ostatniej edukacyjnej prezentacji Apple 

skłaniam się ku temu, by kupić jej najnowszego iPada ze wsparciem dla Apple Pencil.

Milena idzie w maju do komunii, będzie więc pretekst, by sprawić jej prezent. 

Myślę poważnie nad tym, aby dogadać się z rodzicami chrzestnymi i wspólnie 

zamówić dla małej nowego iPada i Apple Pencil.

Nowe iPady, czyli #iPadOnly w rodzinie
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Prawdopodobnie wybiorę iPada z Wi-Fi (bez karty SIM) ze zwiększoną ilością 

miejsca na dysku – czyli wersję 128 GB.

Ciągle boli mnie, że Apple tak dużo kasuje za wersję z LTE, którą każdemu pole-

cam, bo świetnie jest być z iPadem online przez cały czas. Ponieważ ma to być 

prezent dla mojej dziewięciolatki, NIE CHCĘ, aby zbyt dużo czasu spędzała 

w internecie – wystarczy, że w domu ma szybkie Wi-Fi. Więcej miejsca musi nato-

miast być! Jeśli ma nadal tworzyć filmiki czy prezentacje w Keynote, to 32 GB to 

zdecydowanie za mało. No i pewnie zamówimy jej złotego iPada, jako że po mnie 

zawsze dziedziczyła czarne.

Emilia – młodsza córka – zostaje z tym, co jest?
Emilia ma iPada mini 2 i w zupełności jej on wystarcza. Rzecz jasna służy jej do 

zabawy: gier, oglądania filmików i kolorowania. Powoli zachęcamy ją do gier edu-

kacyjnych i myślę, że ewentualnie w przyszłości zmienimy jej iPada mini na iPada 

Air 2 po starszej siostrze. „Miniasa” zostawimy dla najmłodszej córki.
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Swoją drogą, to niesamowite, jak długo działają iPady. Nadal mamy w domu dzia-

łającego iPada 1!

Żona zawsze była fanką „mini”, ale… 
Moja żona od zawsze miała iPady mini, bo idealnie pasują rozmiarem do każdej z jej 

torebek. iPad mini uważa za lepszy typ „Kindle'a” z aplikacjami umożliwiającymi 

pracę i przeglądanie internetu. Obecnie korzysta z iPada mini 4 z 4G, który dosko-

nale spełnia jej potrzeby, a dzięki modułowi komórkowemu jest zawsze online.

Od kiedy jednak udało mi się przekonać małżonkę do iPhone’a w rozmiarze Plus 

(ma w tej chwili iPhone’a 6S Plus po świeżo wymienionej baterii), coraz rzadziej 

korzysta z iPada. Różnica w wielkości ekranu nie jest już taka jak kiedyś.

Ostatnio używa także służbowego iPada Air 2, który bardzo jej się spodobał. 

Kiedy musiała „zdać sprzęt”, stwierdziła, że ten rozmiar „mini” to jednak dla niej za 

mało i teraz tęsknym okiem patrzy na mojego iPada Pro. Jedyną rzeczą, która jej 

się w iPadzie nie podoba, to kolor – dlaczego on musi być taki… szary?

I co teraz? Co z iPadem Pro mojej żony?
Otóż wszystko zależy w obecnej sytuacji od Apple’a. Chodzą plotki, że w czerwcu 

na WWDC Apple ogłosi nowego iPada Pro „bez ramek”, czyli coś w stylu iPho-

ne’a X, ale w wersji iPadowej.

Bardzo bym chciał coś takiego mieć. Używając iPhone’a X, tak przyzwyczaiłem się 

do Face ID i gestów, że kiepsko znoszę ich brak na iPadzie. Dlatego, jeśli pojawi się 

nowy iPad Pro 10,5” z Face ID i ekranem bez ramek, biorę go w ciemno! Wówczas 

moja żonka dostanie „w spadku” iPada Pro, na którym piszę właśnie te słowa.

Uwagi końcowe
Podsumowując, chciałbym podzielić się jeszcze kilkoma drobnymi uwagami doty-

czącymi iPadów w rodzinie:

• iPady są super, dzieci łapią je w mig, to jest faktycznie 

przyszłość komputeryzacji.

• Trzeba dzieciom iPady „dawkować” – musimy pilnować, aby nasze córki nie 

stały się od nich uzależnione. Obecnie mogą ich używać tylko w weekendy, 

chyba że potrzebują sprzętu do zrobienia pracy domowej.

Nowe iPady, czyli #iPadOnly w rodzinie
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• Jak pisałem wyżej, 32 GB to słaby 

start – trzeba kupić niestety więcej 

pamięci. Dobrze chociaż, że Apple 

oferuje 128 GB, a nie jak kiedyś, tyl-

ko 64 GB!

• Apple Pencil ciągle według mnie 

jest zbyt drogi. Szkoda, bo dziecia-

ki powinny z niego korzystać. I tak 

trzeba będzie go kupić.

• Podczas gdy dorośli powinni ku-

pować iPady z LTE, dla dzieci jest 

to niewskazane – warto jednak 

ograniczać im dostęp do interne-

tu. Wystarczy, że w domu mogą 

korzystać z sieci.

• Niestety iPady mini tracą na zna-

czeniu – mając duży telefon, czło-

wiek skłania się ku większym 

tabletom. Kiedyś moja żona ko-

rzystała z iPada non stop. Od kie-

dy ma „Plusa”, jej iPad częściej leży 

nieużywany.

Jakimi doświadczeniami z iPadami 

w rodzinie możesz się podzielić ze mną?

Daj znać w komentarzach lub na 

Twitterze @MSliwinski, jak to wygląda 

w Twojej rodzinie. Z czego korzy-

stają Twoje dzieciaki i jak sobie 

radzisz z ich „czasem na iPada”. 

Podyskutujmy!

MSliwinski

Nowe iPady, czyli #iPadOnly w rodzinie

http://www.twitter.com/MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PULPA – CENY OD 120 PLN
Lubię biznesy, które powstają z pasji 

i do końca nią pozostają. Nie liczy 

się masa, tylko jakość i komfort 

odbiorcy. Tak właśnie powstała pol-

ska marka ubrań PULPA. Pani Marta 

Maruszczyk, założycielka marki, 

nauczyła się szycia, bo sprawiało jej 

to radość. Jak to często bywa, próbkę 

swoich prac zamieściła w internecie 

i się zaczęło. Początkowo Pani Marta 

była człowiekiem-orkiestrą: sama 

projektowała, szyła, prezentowała. 

Patrząc na projekty, widać luz, ale taki 

w eleganckim wydaniu. Spokojnie 

można wystąpić w nich zarówno 

w biurze, jak i na kawie z koleżanką. 

Kolorystyka ubrań jest bliska naturze, 

królują beż, pudrowy róż, czerń i biel. 

W sam raz na zbliżające się ciepłe dni. 

Również materiały wybrane należą 

do grupy tych naturalnych: len, 

bawełna czy wełna. Z PULPA możemy 

ubrać się niemalże od stóp do głów: 

w koszule, spodnie, płaszcze, spód-

nice, bluzy w przeróżnych konfi-

guracjach. Mnie do gustu bardzo 

przypadły sukienki. Lekkie, wygodne 

z ciekawymi wstawkami.

Dla niej 67

http://pulpashop.com/


ORIENTANA – CENY RÓŻNE
Dużo czytałam ostatnio o mocy kosmetyków na bazie składników pochodzenia azjatyckiego. 

Internet aż huczy, rozpływając się nad ich zbawczymi właściwościami. Podczas tych poszukiwań 

napotkałam na polską markę Orientana, stworzoną przez osoby, które z ekologią idą pod rękę, 

a przy tym są zafascynowane kulturą Azji. Jak zapewnia producent, w ich kosmetykach znaj-

dziemy same naturalne składniki, między innymi algi, aloes, żeń-szeń czy śluz ślimaka. Właśnie 

ten ostatni cieszy się bardzo dobrą sławą, jego pozyskanie nie krzywdzi ślimaków i jest dla nich 

całkowicie bezpieczne. Śluz to bogate źródło naturalnego kolagenu, elastyny, kwasu glikolo-

wego, allantoiny, witamin i naturalnych antybiotyków. Ma silne działanie naprawcze, regeneru-

jące, wygładzające, ujędrniające W ofercie Orientana znajdziemy kremy i maski bogate w śluz, 

ale również różnej maści produkty do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, a także do włosów.
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https://www.orientana.pl/
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KSIĄŻKA ENDORFINOWY GRANAT – CENA 63,20 PLN
„A może by tak pieprznąć to wszystko i wyjechać do Azji” to cytat z książki Michała Pawlika 

pt. „Endorfinowy granat”. Na pierwszy rzut oka to książka podróżnicza, na której łamach autor 

przedstawia swoją sześciomiesięczną podróż po Azji. Próżno szukać tam, jak można by się 

było spodziewać, opisu atrakcji turystycznych. Pełno za to emocji, opisu relacji międzyludz-

kich, refleksji nad tym, co i jak chcemy w życiu robić. To 300 stron pozytywnej energii bazu-

jącej na dobroci życzliwych ludzi, rozmów z nowo poznanymi obcokrajowcami (czasami do 

wczesnych godzin rannych), poszukiwania wyjść z czasem niewygodnych sytuacji – aż po szu-

kanie siebie w buddyjskim klasztorze. Wybrany przez autora styl podróżowania nie należy do 

łatwych, nie zatrzymuje się w pięciogwiazdkowych hotelach, porusza się głównie rowerem 

lub lokalną komunikacją, często zmuszony jest prosić miejscową ludność o pomoc. Z każdą 

przeczytaną stroną coraz bardziej wciągał mnie styl Michała Pawlika i po zamknięciu ostatniej 

strony było mi naprawdę szkoda, że to już koniec.

https://endorfinowygranat.pl
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HENG BALANCE LAMP ELLIPSE 
– CENA OD 149 PLN 

Jest to unikalna lampa z włącznikiem wiszącym 

w powietrzu. Lampą możemy sterować dzięki 

dwóm kulkom. Aby zapalić światło, wystarczy 

unieść dolną kulę i „zawiesić” ją w powietrzu 

dzięki przyciąganiu kuli górnej. Kulki będą utrzy-

mywały się w równowadze, co wygląda genial-

nie. W lampie światło wydobywa się z obudowy. 

Zewnętrzna rama lampy wykonana jest z buku, 

co daje uczucie naturalności i ciepła w dotyku. Po 

wewnętrznej stronie obudowy ukryto świecący 

element LED. Jasność lampy to 600 lm, barwa 

światła to ciepłe białe (2700–3000 K). Lampka 

występuje w kilku rozmiarach i kształtach, ale 

w każdym robi doskonałe wrażenie. Sprawdzi się 

idealnie przy łóżku jako lampka nocna, przy czym 

nie tylko daje światło, ale też buduje atmosferę 

wnętrza dzięki świetnemu dizajnowi.

Dla niego 70

MOTO ROCKER – CENA OKOŁO 6000 PLN
Gdy byliście mali, to pewnie mieliście bujanego 

konia. Można było na nim usiąść i bujać się do woli. 

Miałem go ja, miał też mój syn. Choć chyba lubił go 

mniej niż ja. Jestem pewien, że jemu by bardziej do 

gustu przypadł Moto Rocker, czyli bujany motocykl. 

Ma oczywiście jak każdy bujak dwie wygięte płozy, 

ale całą resztą naśladuje motocykl. Jest kierow-

nica, skórzane siodło jak w rasowym „caffe racerze”, 

przednia lampa, a do tego imitacja jednocylindro-

wego silnika 125 cm. Każdy model to ręczna robota, 

ma wybity numer seryjny, a oprócz tego możemy 

go personalizować. Jeśli po takim bujaku nasz syn 

nie zostanie kolejnym Valentino Rossi, to znaczy, że 

nie było mu to pisane.

https://www.power-cube.pl/heng-balance-lamp-ellipse-czarna
https://www.felixmonza.com/moto-rocker/
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ALBUM BEZSENNA – CENA: 65,00 PLN
Tutaj będzie totalna prywata, nie dlatego, że coś na tym zarabiam, ale dlatego, że 

dotyczy moich wspomnień. W albumie BEZSENNA autor opowiada o zaangażowa-

niu, o poświęceniu i pracy dla innych. Opowiada o Zofii Kobus, która od 18 lat sama 

prowadzi piekarnię w Garwolinie. Piekarnię, w której kupowałem bułki, chodząc do 

liceum. Bułki były gorące i wyjęte prosto z pieca. Ich smaku nie można zapomnieć. 

Sam album zawiera 58 czarno-białych fotografii, z czego 55 wykonanych w nocy 

z 27 na 28 marca 2017 roku. Można było go kupić pierwotnie na portalu crowdfoun-

dingowym, a teraz może go nabyć każdy. Powstał w 1000 egzemplarzy + 50 (edycja 

autorska, numerowana). Wydanie, jakość papieru, jakość zdjęć i nawet opakowanie są 

warte dużo więcej niż jego cena.

http://www.leicastore.pl/dariusz-szubinski-bezsenna.html


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

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


NORBERT CAŁA

Doskonale pamiętam, jak pod koniec 2014 roku pisałem o pierwszym głośniku Bluetooh 

Bang & Olufsen. To była spora niespodzianka jak na tak konserwatywną firmę. To też 

znaczyło, że nowe wersje Bluetooth są już na tyle dobre, że ta stawiająca mocno na jakość 

dźwięku firma zdecydowała się na jego zastosowanie. Mowa tu o głośniku Beoplay A2. 

Teraz, po niespełna czterech latach, mam przed sobą jeszcze sporo przed premierą – choć 

jak Wy to czytacie, to już po premierze – głośnik Beoplay P6, który jest jakby następcą A2.
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BEOPLAY P6
PRZENOSI POPRZECZKĘ NA NOWY POZIOM

Beoplay P6 – przenosi poprzeczkę na nowy poziom
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Napisałem „jakby”, bo A2 zostaje w ofercie, ale 

z dodanym przyimkiem „Active”. Cena obydwu 

głośników jest jednak taka sama, 1699 złotych, 

oba są przenośne i nawet oba mają skórzany 

pasek do przenoszenia. Ciężko jest więc nie 

traktować P6 jako następcy A2.

Pierwszy kontakt z P6 był dla mnie lekkim 

zawodem, ponieważ bardziej podoba mi 

się A2, a w sumie to wszystkie inne głośniki 

z linii Beoplay podobają mi się bardziej. Niby 

podobno o gustach się nie dyskutuje, ale jak tu 

nie dyskutować o wyglądzie głośnika bezprze-

wodowego. Głośnik przenośny to w końcu to 

osobista rzecz, musi się podobać. I choć moja 

ankieta na Twitterze mówi coś innego, to ja się 

będę upierał, głośnik musi się podobać.

Mnie zaś kształt P6 przypominający cegłówkę 

się nie podoba. Za projekt odpowiadała Cecilie 

Manz; aż trudno mi uwierzyć, że projektowała 
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ona też mój ukochany Beoplay A1. Cegłówkę możemy na razie nabyć w dwóch kolorach, 

czarnym i srebrnym. Pewnie jak w przypadku innych produktów z linii Beoplay, z cza-

sem dojdą i inne kolory, może wtedy będzie ładniejszy. Głośnik jest prawie cały pokryty 

groszkowaną aluminiową kratką skrywającą przetworniki, jako że to konstrukcja grająca 

360 stopni. Od góry umieszczono kilka przycisków sterujących, wyciętych z tego samego 

kawałka aluminium, co siatka maskująca. Co ciekawe przyciski te były inspirowane przy-

ciskami na pilocie kulowego amplitunera Bang & Olufsen Beomaster 6000. Trzeba przy-

znać, że przyciski robią świetne wrażenie, a ich wciskanie może sprawiać przyjemność. 

Jeden z przycisków to programowalny OneTouch – dzięki niemu można uruchomić Siri 

w iPhone, odbierać połączenia lub przełączać się między ustawieniami ToneTouch w apli-

kacji Beoplay. Oczywiście funkcję przycisku również definiujemy w aplikacji.

Z boku mamy skórzany pasek do przenoszenia. Pasek w wersji białej jest w kolorze natural-

nej skóry, a w wersji czarnej jest czarny. Sam pasek jest ciekawym akcentem dizajnerskim, 

a to głównie za sprawą fikuśnego wiązania.

Beoplay P6 – przenosi poprzeczkę na nowy poziom
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P6 może się więc nie podobać, niewątpliwie posiada kilka fajnych smaczków i nie da się 

zaprzeczyć, że wykonano go z najwyższej jakości materiałów.

Beoplay P6 – podobnie jak i A2 – to konstrukcja odporna na zakurzenie i zachlapanie. Czyli 

spokojnie możecie go używać na tarasie i balkonie, bez obaw, że nie zdążycie zabrać go 

przed deszczem. Z wagą 1 kg doskonale nadaje się do przenoszenia. Oba głośniki pracują 

oczywiście na bateriach, przy czym A2 działa do 24 godzin, a P6 do 16. I P6, podobnie jak 

A2, gra dłużej niż deklarowany czas producenta, 

a więc wartości te można uznać za wystarcza-

jące. P6 za to, jak wszystkie nowe, wyposażone 

w baterie konstrukcje Bang & Olufsen, jest wypo-

sażony w złącze ładowania USB-C. W zależności 

od mocy ładowarki ładowanie będzie trwało od 

1,5 do 6 godzin. Ładowarki w zestawie nie ma.

Beoplay P6 – przenosi poprzeczkę na nowy poziom

I choć moja ankieta na Twitterze 
mówi coś innego to ja się będę 
upierał, głośnik musi się podobać.
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Czy więc A2 i P6 różnią się tylko wyglądem – nic bardziej mylnego. Beoplay P6 to zupełnie 

inna konstrukcja od strony muzycznej.

To właśnie ona wymusiła również zmianę w wyglądzie. W środku znajdziemy wzmacniacz 

klasy D, który dostarcza 36 W do 4-calowego głośnika niskotonowego oraz 2 × 30 W do 1,5’’ 

przetworników pełnozakresowych. Jestem w szoku, że w tak małej obudowie udało się 

umieścić tak potężny system grający. Jeśli chodzi o możliwości muzyczne, to P6 odlatuje 

do zupełnie innej galaktyki niż A2 i zdecydowanie mu bliżej, przynajmniej na papierze, do 

Beolit 17 niż Beoplay A1.

Głośnik został stworzony zgodnie z zasadą Bang & Olufsen Signature Sound. Czyli muzyka 

ma być „zgodna z zamierzeniami artysty”, a głośnik ma po prostu nic nie popsuć. Za to, 

Przyciski były inspirowane przyciskami na pilocie kulowego 
amplitunera Bang & Olufsen Beomaster 6000.
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aby tak było, odpowiada układ cyfrowego przetwarzania sygnału DSP. Oczywiście w apli-

kacji możemy dostosować muzykę do własnych preferencji, ale te ustawienia są bardzo 

subtelne i nie można ich zmienić na tyle, żeby zupeł-

nie popsuć sobie radość ze słuchania muzyki. Ta zaś jest 

naprawdę ogromna.

Beoplay P6 to naprawdę genialnie grający głośnik prze-

nośny. Moc dźwięku i jego jakość jest dużo bliższa domo-

wym, większym konstrukcjom niż przenośnej konkurencji. 

Przede wszystkim mamy rewelacyjny dół. Bas jest po pro-

stu genialny, jest go dokładnie tyle, ile powinno być, nie 

za dużo, nie za mało. Zresztą podobnie jest z całą resztą 

dźwięku. Zarówno środek, jak i tony wysokie, są rewela-

cyjne, bardzo dynamiczne, czytelne. Cały czas mamy wraże-

nie, że słuchamy sporo większego głośnika. Zdecydowanie 

P6 podnosi poprzeczkę dla przenośnych głośników na 

wyższy poziom. O tym, że to ciągle mały głośnik przenośny, przekonujemy się po dojściu 

do końca skali dźwięku, nie żeby się coś tam psuło, po prostu chciałoby się zagrać jesz-

cze trochę głośniej. Rozwiązaniem problemu „głośniej” może być sparowanie dwóch P6 

w tryb stereo. Możemy tego dokonać z aplikacji. Niestety, nie wiem, jakie będą tego rezul-

taty, bo dysponuję tylko jedną, jedyną w Polsce sztuką. 

Beoplay P6 – przenosi poprzeczkę na nowy poziom

Jeśli chodzi o możliwości 
muzyczne, to P6 odlatuje 
do zupełnie innej galaktyki 
niż A2 i zdecydowanie 
mu bliżej, przynajmniej na 
papierze, do Beolit 17 niż 
Beoplay A1.
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Beoplay P6             

Dane techniczne:
• pasmo przenoszenia: 55–20 000 
• Hz wzmacniacze: 1 × 36W klasy 

D dla głośnika niskotonowego, 
2 × 30 W klasy D dla głośnika 
pełnozakresowego, moc 
szczytowa 215 W 

• przetworniki: 2 × 1,5" głośnik 
pełnozakresowy, 1 × 4’’ 
głośnik niskotonowy 

• typ konstrukcji: zamknięta 
mikrofon: wszechkierunkowy 

• łączność bezprzewodowa: Bluetooth 
4.2 złącze przewodowe: 1 × USB-C 

• do ładowania materiały: polimer; 
perforowane anodyzowane 
aluminium, skóra 

• akumulator: wbudowany 2600 mAh, 
Li-Ion, do 16 godzin odtwarzania przy 
umiarkowanym poziomie głośności 

• pobór mocy: typowy: 14 W, 
tryb gotowości: 0,5 W 

• ładowanie: kabel USB-C 
• czas ładowania: 1,5 - 6 godzin 

(w zależności od ładowarki)

Końcowa ocena to jednak nie 6/6, 

ale tylko 5/6. P6 mimo ciekawej kon-

strukcji z nawiązaniem do klasycz-

nych sprzętów, mimo fikuśnego 

paska, nie podoba mi się z wyglądu. 

Jak jednak pokazała moja ankieta, 

to nie stanowi dla Was problemu, 

nie powiem, że mnie to nie zdziwiło. 

Jeśli szukacie głośnika przenośnego 

z potężnym dźwiękiem, to P6 jest dla 

Was. Na ten moment nic potężniej-

szego w tej klasie nie ma.

norbertcala

Beoplay P6 – przenosi poprzeczkę na nowy poziom

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/norbertcala


AUDEZE – SINE DX
JAROSŁAW CAŁA

Zapomnijcie o bezprzewodowym najnowszym module Bluetooth, nie pozbędziecie 

się też szumów w samolocie, a na pewno nie będziecie nimi sterować za pomocą 

dotykowego panelu na nauszniku. Nie musicie martwić się o wolne miejsce na 

waszym zapchanym telefonie, bo do obsługi nie potrzeba żadnej aplikacji, dzięki której 

zmienialibyście jakiekolwiek ustawienia. Nic takiego nie jest potrzebne! Wystarczy 

nacisnąć magiczny przycisk Play.
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Słysząc nazwę firmy Audeze, czuję delikatne mrowienie na ple-

cach. Wszystko za sprawą mojego poprzedniego testu i jedy-

nego dotychczas kontaktu z ich urządzeniami. Bardzo się cieszę, 

że pośród wszechobecnej, bardzo zaawansowanej technologii, 

która ma na celu ułatwianie nam życia, w dalszym ciągu mogę 

testować słuchawki w ich najczystszym wydaniu. W przypadku 

produktów Audeze rozwój technologiczny polega na rozwią-

zaniach dotyczących samych przetworników. Zapomnijcie 

o bezprzewodowym najnowszym module Bluetooth, nie 

pozbędziecie się też szumów w samolocie, a na pewno nie 

będziecie nimi sterować za pomocą dotykowego panelu na 

nauszniku. Nie musicie martwić się o wolne miejsce na waszym 

zapchanym telefonie, bo do obsługi nie potrzeba żadnej apli-

kacji, dzięki której zmienialibyście jakiekolwiek ustawienia. 

Nic takiego nie jest potrzebne! Wystarczy nacisnąć magiczny 

przycisk Play. Wtedy wszystko staje się jasne, a wszelkie niewy-

Niby zwykła karteczka, 
ale, umówmy się, 
niecodziennie w sprzęcie 
elektronicznym spotykamy 
ręcznie wypisany 
długopisem model, numer 
seryjny, datę i przede 
wszystkim podpis osoby, 
która przeprowadziła 
inspekcję słuchawek przed 
wydaniem do sprzedaży.

81Audeze – Sine DX
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gody schodzą na dalszy plan, by po chwili całkowicie o nich zapomnieć. Produkty amerykań-

skiej marki zdecydowanie nie są dla wszystkich i nie chodzi mi o samą cenę, która często sięga 

powyżej dziesięciu tysięcy złotych, ale również o przeznaczenie i poświęcenie. 

Czasami trzeba po prostu zadać sobie to najważniejsze pytanie, czego oczekujemy od słucha-

wek? Jedyną bronią Audeze jest jakość dźwięku, a w tych czasach to jednak mało. Czarna nie 

najlżejsza i nierzucająca się w oczy konstrukcja przewodowa na pierwszy rzut oka wygląda 

blado przy tych kuszących technologicznymi rozwiązaniami oraz różnokolorową skórą konku-

rentach. Szybko jednak nadrabia straty, gdy tylko bliżej przyjrzymy się materiałom, wykonaniu 

i podejściu do tematu. Dokładnie tak samo miałem z poprzednim modelem, jak z tym, który 

leży przede mną. Odkrywanie i poznawanie modelu Sine DX sprawiło mi wiele frajdy i dało kilka 

cudownych muzycznych momentów, bo właśnie muzyka jest w tym wszystkim najważniejsza. 

Przy wypakowywaniu niezwykle miłym akcentem, świadczącym o szacunku dla klienta, jest 

certyfikat, który znajdziemy w pudełku. Niby zwykła karteczka, ale, umówmy się, niecodzien-

nie w sprzęcie elektronicznym spotykamy ręcznie wypisany długopisem model, numer seryjny, 

datę i przede wszystkim podpis osoby, która przeprowadziła inspekcję słuchawek przed wyda-

niem do sprzedaży. Oprócz certyfikatu w pudełku znajdziemy prosty, ale praktyczny pokro-

wiec z magnetycznym zamkiem, bardzo cenioną przejściówkę na większego Jacka, która ułatwi 

Audeze – Sine DX
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sprawę wszystkim analogowym świrom, i przewód. W tym miejscu należy się rozwinięcie, 

ponieważ przewód zasilający słuchawki w przypadku Audeze jest ciekawym zjawiskiem. Płaski 

i sztywny, rozchodzi się do każdego nausznika oddzielnie, gdzie wpina się go za pomocą złącza 

Jack. Dodatkowo w niezwykle oryginalnej pozycji, pod ostrym kątem, co daje ciekawy efekt. 

Dzięki temu samo „uzbrajanie” słuchawek przed odsłuchem nadaje tej dotychczas błahej czyn-

ności nowy wymiar. Czułem się trochę jak żołnierz szykujący broń przed misją. Pewnie teraz 

macie mnie za czubka, ale, serio, czułem coś specyficznego, coś w rodzaju kultu przedmiotu. 

Drugim ciekawym elementem w konstrukcji Sine DX jest budowa nauszników, które kształtem 

przypominają literę „A”. Siatkowata obudowa budzi we mnie wspomnienia lat dziewięćdzie-

siątych i to miłe skojarzenie. Wszystkie mechanizmy to kawał świetnie działającego i solidnego 

anodyzowanego aluminium, które na szczycie jest pokryte wygodną i miękką skórą. W rękach 

wydają się ciężkie, ale po założeniu na głowę leżą bardzo precyzyjnie i pewnie, a to przekłada 

się na wygodę. 

Gdy już trafią na naszą głowę, liczy 

się tylko muzyka i korzystanie z jej 

walorów. Jak wspominałem, Audeze 

nie daje nam możliwości konfigura-

cji i ustawień. Szybko okazuje się, że 

to słuszna decyzja, a model Sine DX 

brzmi doskonale w każdym gatunku 

i nie potrzebuje naszego wsparcia. 

Wyjątkowość tych słuchawek kryje 
się w nausznikach, w których ukryto 
planarne przetworniki magnetyczne, 
gwarantujące niesamowitą dynamikę 
i szerokie pasmo przenoszenia.
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Słuchawki odzwierciedlają muzykę w taki sposób, w jaki nagrał ją artysta. Wyjątkowość tych 

słuchawek kryje się w nausznikach, w których ukryto planarne przetworniki magnetyczne, 

gwarantujące niesamowitą dynamikę i szerokie pasmo przenoszenia. Głośniki wykorzystują 

neodymowe magnesy N50 i są wyposażone w autorskie rozwiązania techniczne – elementy 

Fazor, strukturę magnetyczną Fluxor i membrany Uniforce. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa 

przestrzeń i scenę, co słychać w każdym utworze. Najbardziej odczujemy to w wokalach, które 

brzmią niespotykanie żywo i czysto, jakby artysta śpiewał, stojąc przed nami. Przy konstrukcji 

otwartej, bo o takiej mówimy w przypadku Sine DX, możecie zapomnieć o izolacji dźwięku na 

zewnątrz. Wszyscy w pomieszczeniu idealnie będą słyszeli, czego słuchacie, ale to właśnie jest 

poświęcenie, o którym pisałem. Szybko zapomnicie o tym szczególe w momencie, kiedy wasz 

ulubiony wokalista będzie popisywał się swoim vibrato. 

Pisałem, że Audeze nie daje nam możliwości zabawy w konfigurowanie, ale tak jest tylko 

z pozoru. Bardzo szybko przekonałem się, że na ten test poświęciłem niezwykle dużo czasu, 

ponieważ co chwila przypominałem sobie jakiś numer, który chciałbym na nich usłyszeć. 

Wszystko za sprawą szczegółów, których wcześniej nie wyłapałem na innym sprzęcie. Sine DX 

powodują, że starych albumów słuchamy na nowo i co chwilę znajdujemy w nich niesamowite 

smaczki dźwiękowe. Być może Audeze z takim produktem ciężko będzie się przebić wśród 

„barwnej” konkurencji, ale to cudowna propozycja dla ludzi oczekujących wiele od słuchawek, 

które możemy zabrać ze sobą na wakacje. 
calamuzyka

Audeze – Sine DX

Audeze – Sine DX       

Dane techniczne:
• Konstrukcja: Otwarta

• Typ: Nauszne

• Impedancja (Ω): 18 

• Pasmo przenoszenia 
(Hz): 10–50 000 

• Zniekształcenia (%): 
<0.2% @ 100 dB 

• Długość przewodu (m): 1,25

• Waga (kg): 0,29

Cena: 2 995 PLN

http://www.twitter.com/calamuzyka


MACIEJ SKRZYPCZAK

t

Żyjemy w erze bezprzewodowej. Klawiatury, myszki czy słuchawki bez kabli są po 

prostu wygodniejsze. Do mnie trafił produkt z tej ostatniej kategorii, dlatego chciałbym 

się podzielić z Wami moimi wrażeniami.
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TANIO, CICHO I PORZĄDNIE, 
CZYLI SŁUCHAWKI OD JBL
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Firma JBL jest znana na całym świecie. Oferuje 

zarówno sprzęt estradowy, jak i przeznaczony dla 

użytkownika indywidualnego. Ostatnio powiększyła 

ofertę o nową serię słuchawek – JBL Tune600 BT NC. 

Pod tą nieco przydługawą nazwą kryją się nauszne 

słuchawki bezprzewodowe z aktywnym tłumieniem 

dźwięków (ANC).

Zacznijmy może od parametrów technicznych. 

Produkt JBL jest wykonany głównie z plastiku, 

a składane nausznice i spód pałąka są wyścielone 

skórką. Całość jest dostępna w jednym z czterech 

kolorów: białym, czarnym, różowym i niebieskim. 

W słuchawkach znajdują się 32-milimetrowe prze-

tworniki, które charakteryzują się pasmem przeno-

szenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz. Tune600 są 

dodatkowo wyposażone w mikrofon.

Oczywiście jako produkt bezprzewodowy słuchawki 

JBL mają też wbudowaną baterię o pojemności 

610 mAh. Według zapewnień producenta pozwoli 

to na 12 godzin słuchania muzyki przy włączonym 

ANC i 22 godziny bez ANC. Z JBL Tune600 możemy 

korzystać również tradycyjnie, z użyciem kabla, 

który dołączono do zestawu. Dzięki temu przy 

włączonym ANC bateria wystarczy na 30 godzin, 

a bez tego trybu można korzystać ze słuchawek 

bez udziału baterii, czyli ciągle. Warto jednak odno-

tować czas ładowania do pełna, który trwa dwie 

godziny – całkiem nieźle.

Na prawej nausznicy, od dołu, znajduje się pięć 

przycisków. Pierwszy pozwala na włączenie i wyłą-

czenie urządzenia lub też wprowadzenie go w tryb 

ponownego parowania. Drugi odpowiada za wyłą-

czenie i włączenie trybu ANC, który domyślnie jest 
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włączony. Z tyłu umieszczone są trzy przyciski obok siebie. Środkowy odpowiada za pauzowanie 

lub wznawianie muzyki, odbieranie połączeń lub też w przypadku sparowania z urządzeniami 

od Apple – wywołanie Siri. Pozostałe dwa przyciski zmieniają głośność, jak również pozwalają na 

przejście do następnego lub poprzedniego utworu, czy też zakończenie rozmowy. W okolicach 

przycisków znajdują się także dwie diody – jedna informuje o tym, czy tryb ANC jest włączony, 

a druga o włączeniu słuchawek, ich sparowaniu lub stanie baterii. Z kolei po przeciwległej stro-

nie nausznicy, od górnej strony, która normalnie jest zasłonięta przez zawias, znajdziemy port 

ładowania w „starym” standardzie – micro USB.

Przejdźmy jednak do meritum, czyli wrażeń z korzystania z JBL Tune600 BT NC. Słuchawki bar-

dzo dobrze leżą na głowie. Dzięki zastosowaniu wspomnianej skórki nausznice dostosowują się 

do kształtu ucha i szczelnie je zamykają. Jest to ważne, bo w przeciwnym wypadku tryb ANC nie 

miałby sensu. Jako osoba, która nosi okulary, muszę przyznać, że po kilku godzinach bezustan-

nego korzystania ze słuchawek daje się odczuwać pewien nacisk, ale całe szczęście nie powo-

duje on jakiegoś dużego dyskomfortu.

W kwestii odbierania jest bardzo dobrze. Co prawda ktoś mógłby się przyczepić, że nie jest 

to sprzęt dla audiofilów, bo w serii tych słuchawek podkręcono basy. Z drugiej strony JBL 

podszedł do tego tematu z rozsądkiem, bo nie przesadził z ich nadmiernym wyekspono-

waniem. W gruncie rzeczy takim zabiegiem firma 

trafia do grupy odbiorców, do której sam w zasa-

dzie należę – lubiących niskie tony w rozsądnej 

dawce. Tym bardziej że nie ucierpiały na tym 

pozostałe – średnie i wysokie tony, które są bar-

Tanio, cicho i porządnie, czyli słuchawki od JBL

Mimo lekko podkręconych basów 
odbiór muzyki jest bardzo pozytywny.
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dzo wyraźne. Całość składa się na bardzo pozy-

tywny odbiór.

Jeśli chodzi o aktywne tłumienie, to wyraźnie sły-

chać różnicę, gdy jest włączone. Choć może lepiej 

byłoby napisać, że nie słychać. Po włączeniu trybu 

ANC pozostajemy bowiem sam na sam z utworem. 

Czynniki zewnętrzne przestają mieć znaczenie. 

Dzięki temu zauważyłem, że nie potrzebuję teraz 

tak głośno słuchać muzyki, żeby zagłuszyć inne 

dźwięki. A to oczywiście wychodzi również na zdro-

wie naszym uszom.

Słuchawki nie służą jednak tylko do słuchania 

muzyki. Dzięki nim można również spokojnie słu-

chać dźwięku z filmów. W przypadku urządzeń bez-

przewodowych mogą się rodzić pewne wątpliwości 

związane z możliwymi opóźnieniami w odbiorze 

obrazu i dźwięku. Wystarczyło jednak, że włączyłem 

pierwszy film, żeby stwierdzić, że te obawy są bez-

podstawne. Nie udało mi się wychwycić żadnych 

opóźnień. Testowałem to zarówno z iPhone’em, jak 

i iPadem, a także z Makiem. Szczególnie zwraca-

łem na to uwagę w ostatnim przypadku, ponieważ 

słyszałem już niejedną opinię, że komputery Apple 

potrafią sprawiać problemy z bezprzewodowymi 

słuchawkami właśnie w postaci opóźnień w odbio-

rze dźwięku lub nawet zakłóceń. Na szczęście żad-

nych z powyższych nie uświadczyłem.

Czy zatem jest coś w tych słuchawkach, do czego 

można by się przyczepić? Oprócz wspomnianego 

przeze mnie wcześniej odczuwalnego nacisku na 

uszy po dłuższym używaniu, gdybym musiał wska-

zać coś jeszcze, to zwróciłbym uwagę na jedną 

rzecz. Mianowicie na diody, które świecą się cały 
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czas. Mimo tego, że są małe, to jednak świecą 

dość jasno na niebiesko i biało, co oczywiście 

szczególnie widać nocą. Mogłyby się wyłączać 

po jakimś czasie, bo w trakcie używania i tak 

ich nie widzimy. Ale tak jak wspomniałem, to 

takie czepianie się na siłę.

Na plus należy wskazać jeszcze jedną rzecz 

– cenę tych słuchawek. Sugerowana to 429 zło-

tych, czyli bardzo, bardzo przystępnie. Bo 

przecież dostajemy porządne, bezprzewo-

dowe słuchawki z ANC, które do tego brzmią 

bardzo fajnie. Nie pozostaje mi więc nic 

innego, jak je polecić!

JBL Tune600 BT NC       

Plusy:
• lekkie
• bezprzewodowe
• ANC
• dobrze oddają dźwięk
• dla niektórych: podkręcony bas
Minusy:
• dla niektórych: podkręcony bas
• odczuwalny lekki nacisk na uszy po 

dłuższym używaniu w przypadku 
osób noszących okulary

• ciągle świecące diody
Producent: JBL
Cena:  429 PLN

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.jbl.com.pl/jbl-tune600-bt-nc,p31,a268.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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SŁUCHAWKI iFROGZ LITTLE 
ROCKERZ COSTUME

PATRYCJA RUDNICKA

Słuchawki iFrogz Little Rockerz Costume

iFrogz, firma należąca do ZAGG, która jest dość dobrze znana w świecie audio, wprowadziła 

jakiś czas temu do sprzedaży serię słuchawek Little Rokerz Costume. Co je wyróżnia na tle 

innych modeli? Są to mianowicie słuchawki stworzone specjalnie dla dzieci w wieku od 3 

do około 11 lat. Wielu rodzicom od razu pewnie zapali się czerwona lampka, bo przecież 

przedszkolak nie powinien słuchać głośnej muzyki, szczególnie przez słuchawki. Spokojnie! 

Producent zadbał o to, by słuch dziecka pozostał bezpieczny.
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Little Rockerz Costume występują w różnych kolo-

rach oraz kształtach, które zadowolą praktycznie 

każde dziecko. Do wyboru mamy między innymi 

tiarę księżniczki oraz uszy różnych zwierząt, takich 

jak tygrys, kot, panda czy sowa. Moja pięcioletnia 

córka została słuchawkową księżniczką, chociaż jak 

sama potem przyznała, wolałaby być jednak „spi-

dermanką” – niestety takiego wzoru iFrogz jeszcze 

nie wypuściło na rynek. 

W kolorowym pudełku znajdziemy tylko słuchawki. 

Nie ma żadnego etui czy chociaż woreczka umoż-

liwiającego bezpieczne przenoszenie słuchawek, 

nie ma także instrukcji obsługi, która swoją drogą 

i tak jest w tym przypadku raczej zbędna. 

Słuchawki są wyposażone w miękkie i bardzo 

wygodne nauszniki o średnicy 30 mm, które są 

idealnie dopasowane do wrażliwych dziecięcych 

uszu. Regulowany, dopasowany wielkością do 

małej głowy pałąk został powleczony cienką war-

stwą miłego w dotyku materiału. Gruby kabel 

o długości 1,2 m zapewnia ruchliwym maluchom 

wystarczającą swobodę, a dzięki swojej spiral-
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nej konstrukcji jednocześnie nie krępuje ruchów i nie przeszkadza, zwisając ze smartfona czy 

tabletu. Wbudowany w przewód port „buddy jack” umożliwia podłączenie do niego drugiej 

pary słuchawek, dzięki czemu dziecko może podzielić się słuchaną muzyką, dźwiękiem z gry 

czy filmu z rodzeństwem, przyjaciółmi lub rodzicami. 

To, co na pewno najbardziej zainteresuje rodziców, to wbudowane zabezpieczenie, które spra-

wia, że natężenie dźwięku nie przekroczy 85 decybeli i tym samym chroni słuch dziecka. Jakość 

dźwięku pozostawia wiele do życzenia, bass jest bardzo płaski, ograniczony do minimum, 

ale dziecku raczej to nie będzie przeszkadzało, a dodatkowo nie wpłynie negatywnie na jego 

słuch. Tak więc w tym przypadku jest to raczej zaleta, a nie wada.

Jako że coraz więcej dzieci korzysta ze smartfonów i tabletów, gra, ogląda bajki, słucha muzyki, 

to wypuszczenie na rynek słuchawek, które będą bezpieczne dla małych uszu oraz będą cie-

kawie wyglądały, uważam za strzał w dziesiątkę. Słuchawki z całą pewnością sprawdzą się 

zarówno w samolocie, podczas podróży samochodem czy pociągiem, jak i w domu. 

iFrogz Little Rockerz Costume       

Plusy:
• fajne wzory dla dzieci

• zabezpieczenie 
chroniące słuch

• podwójne złącze 
umożliwiające podłączenie 
kolejnej pary słuchawek

Minusy:
• brak woreczka lub 

etui umożliwiającego 
transport słuchawek

Cena: 50 PLN

iPatrycjaR

Słuchawki iFrogz Little Rockerz Costume

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://twitter.com/iPatrycjaR


SAMSUNG GALAXY A8 
KRÓL ŚREDNIAKÓW

PAWEŁ HAĆ

Uwagę przyciąga najczęściej to, co najlepsze. O najwyższych parametrach, najnowsze 

i najmocniej promowane. Samsung Galaxy A8 powinien więc skupiać na sobie wzrok 

wszystkich, o ile tylko zerkamy nie na najwyższą, ale na średnią półkę.
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Wzornictwo zapoczątkowane przez Samsunga w 2017 roku przyjęło się nie tylko w smartfo-

nach tego producenta, ale i znalazło licznych naśladowców. Podłużny ekran z zaokrąglonymi 

narożnikami, wypełniający mocno przedni panel, ma teraz większość producentów. Pojawia 

się on jednak przede wszystkim w topowych modelach, podczas gdy wszystkie niższe wciąż 

korzystają z prostokątnych wyświetlaczy o proporcjach 16:9. Seria A smartfonów Samsunga 

zawsze była o poziom niżej niż modele S, wraz z nowym modelem A8, firma postanowiła pod-

nieść jednak parametry tej linii. Nowy średniak Samsunga nawiązuje wyglądem do droższych 

braci, czerpiąc z ich wzornictwa. Aluminiowa ramka o charakterystycznym, zwężającym się 

po bokach kształcie, lekko zaokrąglony szklany panel z tyłu (rysujący się niestety zaskakująco 

łatwo) i wydłużony ekran (o przekątnej 5,6") z przodu, pozbawiony fizycznych przycisków pod 

spodem. Samsung nazywa go „Infinity Display”, dokładnie tak, jak w serii S, pomimo tego, 

że nie jest zakrzywiony po bokach – jak się okazuje, nie wpisuje się to w definicję (ale mar-

ketingowo brzmi dobrze). Galaxy A8 wygląda więc świetnie, choć jest odrobinę grubszy od 

wyższych modeli, a brak zakrzywień ekranu powoduje, że ramka nie zwęża się tak mocno, 

potęgując wrażenie smukłości. To zaś, w połączeniu ze sporą wagą, powoduje, że A8 wydaje 

się trochę toporny, szczególnie w porównaniu z S8. Po kilku dniach przestałem mieć takie wra-

żenie, choć 172 gramy to sporo. Smartfon świetnie leży w dłoni, jest na tyle wąski, że mogę 

pewnie go trzymać pomimo dość śliskiego tyłu.

Choć A8 można traktować jak uproszczoną wersję modelu S8, to jego parametry i funkcje 

wyraźnie wskazują na to, że oba smartfony są do siebie bardzo zbliżone. Z tyłu umieszczono 

pojedynczy aparat o 16-megapikselowej matrycy i przysłonie F1.7, nagrywający w Full HD i 30 

FPS. Radzi sobie dobrze w ciągu dnia, choć kolory są lekko przygaszone, w słabym świetle 
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zdjęcia tracą natomiast detale, nie widać za to zbyt mocnego szumu. Tym, co wyróżnia A8 na 

tle wszystkich smartfonów, jest podwójny aparat… z przodu. Nad ekranem, obok głośnika, 

mamy dwa obiektywy, o rozdzielczościach matrycy 16 oraz 8 megapikseli, oba z przysłonami 

F1.9. Standardowo do selfie wykorzystywany jest tylko jeden, chyba że włączymy tryb Live 

Focus. Drugi obiektyw pozwala ocenić głębię ostrości, tę natomiast można regulować nawet 

po zrobieniu zdjęcia. O ile tylny aparat A8 nie jest niczym szczególnym, to przedni sprawdza 

się świetnie. Ostrość zdjęć jest wzorowa, a obrys twarzy wygląda naturalnie (oczywiście, zda-

rzają się drobne niedoskonałości, nie rzucają się jednak w oczy, póki nie powiększymy maksy-

malnie zdjęcia). Aparat w tym trybie częściej przepala zdjęcia, w mocnym świetle może być to 

problemem. Porównałem ten tryb z analogicznym w iPhone X i o ile pod względem efektów 

świetlnych oraz kolorów telefon Apple radzi sobie lepiej, to już ostrość jest o wiele lepsza na 

Samsungu (przednia kamera iPhone'a ma matrycę o rozdzielczości 7 megapikseli, co niestety 

widać). Wcale nie byłbym zaskoczony, gdyby rozwiązanie to pojawiło się też w innych urządze-

niach Samsunga, sprawdza się bowiem zaskakująco dobrze.

Wydłużony ekran w smartfonie sprawdza się – nie dość, że zazwyczaj lepiej wypełnia front 

urządzenia, to pozwala też łatwiej sięgnąć do najczęściej używanych obszarów wyświetlacza. 

W A8 zastosowano oczywiście OLED (a dokładniej zaś Super AMOLED) o rozdzielczości 2220 × 

1080 pikseli. To wystarczająco dużo, by obraz był doskonale ostry, a czerń idealna. Kolory są rów-

nież soczyste, choć nie aż tak, jak w topowych modelach. System daje możliwość wyboru trybu 

wyświetlania, od filmowego do adaptacyjnego (czyli automatycznego) – sam korzystam zawsze 

z tego ostatniego, z uwagi na najbardziej realistyczne odwzorowanie barw (aczkolwiek to tylko 

Samsung Galaxy A8 – król średniaków
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moja opinia, nie powołuję się na żadne badania). Dostęp do tele-

fonu może być chroniony hasłem, wzorem bądź PIN-em, ponadto 

mamy do wyboru skaner odcisku palca oraz rozpoznawanie twa-

rzy. Czytnik znalazł się pod aparatem, co jest fatalnym rozwiąza-

niem, bo nieustannie brudzę obiektyw, szukając dość małej płytki 

skanera. Umieszczenie go obok aparatu byłoby wygodniejsze, 

trafiałbym na niego, przesuwając palec od krawędzi telefonu do 

wewnątrz. Czytnik jest aktywny, nie trzeba podświetlać ekranu, 

by odblokował telefon, działa zadowalająco szybko (chociaż 

spotkałem się ze znacznie szybszymi, choćby w Honorze 9, któ-

rego testowałem kilka miesięcy wcześniej). Rozpoznawanie twa-

rzy działa na tyle słabo, że je wyłączyłem – jest powolne i mało 

skuteczne. Samsung postanowił ujednolicić złącza ładowania 

w smartfonach, dlatego też A8 korzysta z USB-C, znalazło się też 

miejsce dla mini Jacka (w komplecie dostajemy nawet dokana-

łowe słuchawki, brzmią jednak na tyle słabo, że można je co naj-

wyżej podarować do zabawy kotu).

Od premiery A8 minęło kilka miesięcy, dlatego też mogłem 

go używać sporo dłużej niż większość testowanych telefonów. 

Z uwagi na to, że mój iPhone 7 padł, przez dwa tygodnie A8 był 

moim głównym telefonem, z kartą prywatną i służbową jedno-

cześnie. Samsung dobrze rozwiązał kwestie związane z dual SIM, 

zarówno dzwonienie, jak i wysyłanie wiadomości z dwóch kart 

na zmianę jest więc wygodne i trudno o pomyłkę. Niezależnie 

od tego, ilu kart używamy, telefon ma też osobne gniazdo kart 

micro SD. Zużycie baterii podczas takiej pracy jest nieznacznie 

większe, jest ona jednak na tyle pojemna, że nie sposób rozłado-

wać ją w ciągu jednego dnia. Podczas lżejszych dni, w których 

z telefonu głównie dzwoniłem (ale było to kilka godzin rozmów 

dziennie), ale już nie używałem przeglądarki ani nawigacji, zużycie 

było na tyle małe, że dopiero pod koniec drugiego dnia konieczne 

było podłączenie do ładowarki. Smartfon nie ma co prawda łado-

wania indukcyjnego, ale obsługuje szybkie ładowanie, które 

pozwala napełnić baterię w około półtorej godziny. Do nakładki 

Samsung Experience przekonałem się, korzystając już z Note8, 

Samsung Galaxy A8 – król średniaków
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w A8 wygląda ona niemal identycznie, brakuje jedynie funkcji rysika (którego ten smartfon nie 

ma). Mamy więc czytelny, jasny interfejs z nieco zagmatwanym menu ustawień, kompletem ład-

nych widżetów, wygodną przeglądarkę plików, nieco mniej wygodną wyszukiwarkę, nieprzewi-

dywalny przycisk cofania, a także pakiet zdublowanych przez Google aplikacji, takich jak zdjęcia 

czy mail. A8 ma nawet Always On Display, czyli wyświetlanie informacji na zablokowanym ekra-

nie – tego w telefonach ze średniej półki się nie spotyka. Telefon działa płynnie, choć zdarza 

się mu zamyślić – ogólnie jednak nie zauważyłem szczególnego spadku prędkości po dwóch 

miesiącach używania. Zastosowany w nim Exynos 7885 o ośmiu rdzeniach, w połączeniu z 4 GB 

pamięci RAM, zapewnia wystarczająco dużo mocy do codziennej pracy, w grach również radzi 

sobie dobrze.

W dniu premiery Galaxy A8 kosztował ponad 2000 złotych. Teraz jego cena jest dużo niższa, 

można dostać go już za około 1500 złotych, co jest bardzo atrakcyjną kwotą jak za możliwości, 

jakie oferuje. Czerpie garściami z serii S, sięgając po nowoczesne wzornictwo, rozwiązania tech-

niczne i nakładkę na system. Aparat i mało smukła bryła zdradzają, że nie jest to high-endowy 

model, ale pozostałymi funkcjami zdecydowanie nadrabia. Uważam, że to jeden z najlepszych 

nowych telefonów z Androidem, jakie można obecnie kupić, szczególnie jeśli bierzemy pod 

uwagę stosunek ceny do jakości.

Samsung Galaxy A8        

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• funkcje z Samsungów serii S

• Infinity Display

• bardzo dobry przedni aparat 

Minusy:
• delikatne szkło z tyłu

• niewygodne słuchawki w zestawie

• skaner odcisku palca pod aparatem

Cena: około 1500 PLN

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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FITBIT ARIA 2

PAWEŁ HAĆ

Fitbit Aria 2

Głównym motywatorem do obrania bardziej aktywnego trybu życia jest zazwyczaj 

waga. Monitorowanie jej to teoretycznie banał, ale im dokładniej to robimy, tym łatwiej 

zidentyfikować, na co w diecie bądź treningu zwiększyć nacisk. Aria 2 jest do tego 

idealna, szczególnie jeśli na nadgarstku nosicie już opaskę Fitbita.
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Na rynku niewiele jest inteligentnych wag, które pozwalałyby na coś więcej niż pokazy-

wanie pomiarów na ekranie urządzenia. Mamy With… to znaczy Nokię, mamy iHealth 

i Fitbita, swoich sił próbuje też Xiaomi oraz Huawei, ale to wciąż niewiele. Waga jest dość 

podstawowym sprzętem, nawet dla osób nieprzyzwyczajonych do synchronizowania 

wszystkiego ze smartfonem. Waga Fitbita to zdecydowanie górna półka, zarówno pod 

względem wyglądu, jak i ceny. Aria 2 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: bia-

łej i czarnej. Testowałem tę drugą i uważam, że zdjęcia nie oddają tego, jak świetnie kom-

ponuje się z wyposażeniem łazienki. Szklana tafla jest niemal jednolita, poprzedzielano 

ją miejscami czarnymi pasami (te są mało widoczne). Pierścień otaczający ekran również 

nie kontrastuje tak mocno ze szkłem, choć nie sposób go nie zauważyć. Nieszczególnie 

dobrze prezentuje się natomiast ekran – ma 

niebieską poświatę, której na żadnym ze 

zdjęć nie widać. Kontrast i rozdzielczość są 

jednak na tyle dobre, że jest zawsze czy-

telny. Waga ma gumowe podstawki, które 

trzymają ją stabilnie w miejscu. Na spodzie 

obudowy znajdziemy klapkę na baterie 

– waga nie ma wbudowanego akumulatora.

Zdjęcia nie oddają tego, jak 
świetnie kompotnuje się 
z wyposażeniem łazienki.

Fitbit Aria 2
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Konfiguracja wagi jest banalna, odbywa się 

za pośrednictwem smartfona z aplikacją 

Fitbit. Aria 2 komunikuje się z siecią przez 

Wi-Fi, synchronizuje więc wyniki z chmurą 

niezależnie od smartfona. Ustawień nie ma 

zbyt wiele – można przełączyć jednostki, 

zmienić separator części dziesiętnych, usta-

wić język interfejsu, edytować nazwę, pod 

jaką jest widoczna waga oraz zaprosić do 

korzystania z wagi inne osoby. Maksymalnie 

może używać jej osiem osób, są identyfi-

kowane na podstawie mierzonych przez 

nią parametrów. Dane są przypisywane do 

konta Fitbit, każdy musi się więc zarejestro-

wać. To akurat trochę mi przeszkadza, bo 

gdy ktoś ze znajomych bądź rodziny chce 

skorzystać z wagi okazjonalnie, trzeba mu 

założyć konto (bądź w swoim wprowadzić 

tymczasowo cudze dane). Da się też sperso-

nalizować informacje wyświetlane podczas 

pomiaru, oprócz wagi może być to odsetek 

tkanki tłuszczowej, BMI oraz beztłuszczowa 

masa ciała (czyli lean body mass). Na koniec 

pokazuje się też jedna z wybranych ikon, co 

ułatwia upewnienie się, że waga prawidłowo 

rozpoznała daną osobę.

Z opaski Fitbita korzystam regularnie od 

ponad roku, dlatego też zdążyłem dobrze 

poznać aplikację do jej obsługi. Aria 2 współ-

Fitbit Aria 2
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pracuje oczywiście z tym samym programem, 

ale nie mając opaski, nie skorzystamy z jego 

dość istotnego elementu. Wyzwania służące 

zmotywowaniu nas i znajomych do więk-

szej aktywności wymagają liczenia kroków. 

Owszem, może to robić nawet sam telefon, 

ale wciąż jest to wyzwanie ruchowe. Podobnie jest w zakładce z programami treningowymi. 

Nokia rozwiązała to dużo lepiej, opracowała bowiem kilkutygodniowe programy, zachęca-

jące do dbania o wagę i uczące ją analizować. Moduł aplikacji przeznaczony do pomiaru wagi 

również nie do końca spełnia moje oczekiwania. Na górze ekranu wyświetlany jest jeden 

z czterech wykresów, pokazujących zmiany różnych parametrów w czasie. Poniżej znajduje się 

natomiast waga, do której dążymy i to, ile brakuje nam do jej osiągnięcia, a jeszcze niżej jest 

lista wszystkich pomiarów oraz danych wprowadzonych ręcznie. Podgląd pomiaru wygląda 

dość ubogo, bo oprócz daty, wagi, tkanki tłuszczowej i BMI, nie widzimy nic. Nie ma ani lean 

Aria 2 nie mierzy nawodnienia 
organizmu.

Fitbit Aria 2
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mass, ani też choćby porównania z poprzed-

nim wynikiem. Beztłuszczową masę ciała 

można podejrzeć jedynie z poziomu 

wykresu. Dziwi mnie, że Aria 2 nie mierzy 

nawodnienia organizmu, które zarówno 

w sporcie, jak i przy odchudzaniu, jest pod-

stawowym parametrem. Brakuje mi też 

pomiaru otłuszczenia organów wewnętrz-

nych (Visceral Fat Rate), ale rzadko zdarza 

się, by wagi domowe go odczytywały. Dane 

z pomiarów są zestawiane z informacjami 

z MyFitnessPal oraz spalanymi kaloriami 

w ciągu dnia (mierzonymi za pomocą opa-

ski bądź samego telefonu). Jako użytkownik 

Flexa 2 jestem bardzo zadowolony z tego, jak 

waga współpracuje z aplikacją. To najprost-

szy sposób, by pomiary pojawiały się w pro-

gramie, zwłaszcza że Fitbit nie współpracuje 

z systemowym Zdrowiem, a tym samym 

wymiana danych z urządzeniami innych firm 

jest utrudniona (dokładniej zaś niemożliwa).

Aria 2 to dobra inteligentna waga – działa 

szybko i bezbłędnie, a aplikacja do jej 

obsługi jest przejrzysta i zwyczajnie ładna. 

Mając na uwadze jej cenę, to jednak mało, 

zwłaszcza jeśli nie korzystamy z innych 

urządzeń Fitbita. Przeglądanie danych 

z wagi, a szczególnie porównywanie wyni-

ków, mogłoby być wygodniejsze, a wśród 

nich brakuje nawodnienia, które jest nie-

zwykle istotne. Aria 2 to zdecydowanie 

najlepsza waga dla użytkownika Fitbita 

i całkiem niezły (choć drogi) wybór dla 

wszystkich innych osób.

Fitbit Aria 2             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• szybki pomiar i synchronizacja

• świetna integracja z platformą 
Fitbit 

Minusy:
• brak pomiaru nawodnienia

• brak synchronizacji 
z systemowym Zdrowiem

Cena: około 580 PLN
pawelhac

Fitbit Aria 2

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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XTORM USB-C HUB 5-IN-ONE 
WSZYSTKIEGO PO TROCHU

PAWEŁ HAĆ

Xtorm USB-C Hub 5-in-one – wszystkiego po trochu

Nowe MacBooki nie mają praktycznie żadnych złącz z wyjątkiem USB-C, czasem jednak to 

nie wystarcza. Xtorm opracował adapter, który daje cały zestaw portów na każdą okazję.
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Większość adapterów dostępnych na rynku dodaje kilka portów USB-A oraz dodatkowe 

USB-C, by nie blokować możliwości podpięcia ładowarki w 12-calowych MacBookach. 

Pozostałe porty trafiają do nich w różnej konfiguracji, trudno jednak znaleźć jednocześnie 

wszechstronny i kompaktowy adapter. Xtorm w swojej ofercie ma całą gamę takich urzą-

dzeń, od podstawowych, z pojedynczym HDMI, po 5-in-one, który ma po jednym dodat-

kowym porcie każdego typu. Wszystkie są wykonane dokładnie tak samo: aluminiowa, 

matowa obudowa w kolorze szarym (trochę ciemniejszym niż apple'owe Space Gray), 

o zaokrąglonym, płaskim kształcie i ze zintegrowanym kablem. W zależności od ilości złącz, 

długość obudowy się różni; w przypadku najbardziej rozbudowanego 5-in-one wynosi 

około 12 cm. To wystarczająco dużo, by dało się go wygodnie używać, a jednocześnie na tyle 

mało, że łatwo go wszędzie zmieścić. Pozostałe, prostsze wersje są odpowiednio mniejsze 

i lżejsze, choć nawet 5-in-one waży niewiele.

Jak już wspominałem, urządzenie ma port USB-C, z którego korzystam do ładowania kom-

putera. Ładowarka mojego MacBooka ma tylko 30 W mocy, ale Xtorm jest kompatybilny 

też z mocniejszymi, 60-watowymi zasilaczami 

od większych MacBooków Pro. Gniazdo znaj-

duje się obok krótkiego, zamontowanego na 

stałe kabla USB-C do podłączania do komputera. 

O ile podłączenie kabla do ładowarki nie stwa-

rza żadnego problemu, to już chcąc podpiąć do 

USB-C większego pendrive'a czy inne urządze-

nie, możemy mieć problem ze zmieszczeniem 

Xtorm USB-C Hub 5-in-one – wszystkiego po trochu

Adapter 5-in-one może zastąpić 
czytnik kart, obsługuje zarówno 
SD, jak i microSD
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go. Lepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tego gniazda na bok adaptera, nawet kosz-

tem przedłużenia jego obudowy. Adapter 5-in-one może zastąpić czytnik kart, obsługuje 

zarówno SD, jak i microSD. Ma osobny port na każdy typ karty, co jest rzadko spotykane, 

ale i bardzo wygodne, bo nie trzeba nosić adaptera z SD do formatu micro, pozwala to rów-

nież na bezpośrednie kopiowanie danych. Oprócz niego mamy gniazdo HDMI obsługujące 

rozdzielczość 4K przy odświeżaniu 30 Hz. Adapter ma też gniazdu USB-A w standardzie 3.0 

(transmisja danych z prędkością do 5 Gb/s). Ucieszył mnie również Ethernet – zdarza się mi 

korzystać z niego w hotelach (gdy Wi-Fi bywa kiepskiej jakości). Dotąd posiłkowałem się 

osobną kartą sieciową na USB-A, teraz mam wszystko w jednym urządzeniu.

Na co dzień podłączam do komputera jedynie ładowarkę, od czasu do czasu potrzebuję jed-

nak też innych złącz. Oferowany przez 5-in-one zestaw portów załatwia właściwie wszystkie 

potrzeby współczesnego użytkownika, od USB-A, z którego korzysta większość nośników 

danych, przez HDMI i wreszcie po czytnik kart pamięci. Pomimo ich liczby, udało się zacho-

wać bardzo kompaktowe wymiary i elegancję. Nie pogniewałbym się, gdyby był nawet tro-

chę większy, ale miał USB-C w bardziej dostępnym miejscu.

Xtorm USB-C Hub 5-in-one – wszystkiego po trochu

Xtorm USB-C Hub    
5-in-one                       

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• kompaktowe wymiary

• wszystkie popularne złącza 
w jednym adapterze 

Minusy:
• port USB-C zbyt blisko kabla

Cena: 319 PLN

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


TWELVE SOUTH SURFACEPAD 
STYLOWE ETUI DLA iPADA

DOMINIK ŁADA

Nie ma co ukrywać – iPad jest drogim sprzętem i bez dwóch zdań warto go chronić. Ale jak to 

zrobić, aby był cały zabezpieczony, a jednocześnie wyglądał stylowo? Warto zainteresować się 

najnowszą propozycją Twelve South – etui SurfacePad.
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Twelve South SurfacePad jest bardzo mini-

malistycznym etui na naszego iPada. 

Występuje w wersjach przeznaczonych do 

każdej „aktualnej” wersji – iPad mini 4, Air 

1/2017/2018, Air 2, Pro 9,7/10,5/12,9”.

SurfacePad zabezpiecza tył iPada oraz 

oczywiście ekran. Z zewnętrznej strony ma 

delikatną skórę, a od strony ekranu mikro-

fibrę. Trzeba pamiętać, że w 100% mamy 

zabezpieczony tył i ekran, ale krawędzie 

nie. Dla niektórych użytkowników może to 

być problematyczne, ale z drugiej strony 

całość (iPad + etui) wygląda dużo ciekawiej 

z widocznymi „metalowymi” krawędziami. 

Co więcej, dzięki temu, że krawędzie są 

odkryte, mamy dostęp w modelach Pro 

do złącza Smart Connector i możemy bez 

problemu podłączyć klawiaturę Smart 

Keyboard.
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Dzięki swojej budowie SurfacePad umożli-

wia ustawienie iPada pod różnymi kątami. 

Wygodne pisanie na klawiaturze ekrano-

wej pod odpowiednim kątem jest możliwe 

dzięki wbudowanej w SurfacePad specjal-

nej „nóżce”.

Jedyny minus, jaki dostrzegam w etui 

SurfacePad, to sposób jego montażu. Etui 

przyklejamy do pleców iPada wbudowaną 

folią. Niestety, przez takie rozwiązanie nie 

mamy możliwości szybkiego demontażu 

obudowy i zmiany na inną. Co więcej, oba-

wiam się, że po demontażu folia nie będzie 

już tak dobrze ponownie przyklejać się do 

naszego iPada.

Warto wspomnieć, że SurfacePad ideal-

nie pasuje do pokrowca na Apple Pencil 

– PencilSnap – o którym pisaliśmy na stro-
nie iMagazine.

Twelve South SurfacePad – stylowe etui dla iPada

https://imagazine.pl/2018/03/20/twelve-south-pencilsnap-obowiazkowy-dodatek-do-ipada-pro/
https://imagazine.pl/2018/03/20/twelve-south-pencilsnap-obowiazkowy-dodatek-do-ipada-pro/


Twelve South SurfacePad występuje w dwóch kolorach – czarnym i brązowym. Kupicie go 

w zależności od rozmiaru iPada, w cenach od 69 do 99 euro. Szczerze polecam.

Twelve South SurfacePad dla iPada mini 69,99 EUR

Twelve South SurfacePad dla iPada Air 1/2017/2018 69,99 EUR

Twelve South SurfacePad dla iPada Air 2 69,99 EUR

Twelve South SurfacePad dla iPada Pro 9,7” 79,95 EUR

Twelve South SurfacePad dla iPada Pro 10,5” 89,99 EUR 

Twelve South SurfacePad dla iPada Pro 12,9” 99,99 EUR

dominiklada zdjęcia: Paweł Jońca
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https://www.amazon.de/Twelve-South-12-1631-SurfacePad-Leder-H%C3%BClle/dp/B01F77XZBQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-6&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=af020e5aaeaff8062ae8a07f1939f344
https://www.amazon.de/Twelve-South-SurfacePad-Leder-Folio-schwarz/dp/B00LEF32T6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-1&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=a522a616b0c1002ea09585fb704b2a24
https://www.amazon.de/Twelve-South-SurfacePad-Leder-Folio-schwarz/dp/B00LEF32T6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-1&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=a522a616b0c1002ea09585fb704b2a24
https://www.amazon.de/Twelve-South-12-1631-SurfacePad-Leder-H%C3%BClle/dp/B01M0SKTWA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-6&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=83228dc9a86c655ef4f2c51e7f57fd3e
https://www.amazon.de/Twelve-South-12-1631-SurfacePad-Leder-H%C3%BClle/dp/B077WG2X85/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-6&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=0b3a2ffaadcffca9a2efec56538af781
https://www.amazon.de/Twelve-South-12-1631-SurfacePad-Leder-H%C3%BClle/dp/B077WHP2V5/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524434210&sr=8-6&keywords=surfacepad+iPad&th=1&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl-21&linkId=396807732851b251d1cb828fcc760a6d
http://www.twitter.com/dominiklada
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HEY SIRI, 
SWITCH OFF ALL LIGHTS

NORBERT CAŁA

Hey Siri, switch off all lights

Do tego numeru iMagazine miałem napisać kolejną recenzję HomeKitowych 

akcesoriów. W końcu 2018 to rok HomeKit. Pomyślałem jednak, że może bardziej 

przydatny będzie dla Was tekst pokazujący praktyczne zastosowanie HomeKita 

i korzystanie z różnorodności, jaką daje możliwość łączenia w jednym systemie 

produktów różnych producentów. Zapraszam więc Was do mojego domu.
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Jakiś czas temu zdecydowałem, że powoli, krok 

po kroku, będę automatyzował mój dom dzięki 

HomeKit. W tym odcinku opiszę, jak zastąpiłem 

całe oświetlenie na to sterowane właśnie z auto-

matyki na podstawie protokołu Apple HomeKit. 

Postaram się opisać pomieszczenie po pomiesz-

czeniu, za każdym razem wypisując, jakie urzą-

dzenia wykorzystałem oraz jaką automatykę 

zastosowałem.

Wejście 
Wejście do domu, czyli – w moim przypadku – kla-

syczny wiatrołap z szafą jest dość mocno naszpiko-

wany HomeKitem. Po pierwsze mam w nim zamek 

GerdaLock w wersji HomeKit. Dzięki temu, zbliża-

Hey Siri, switch off all lights

Na ścianie, w miejscu, gdzie był 
tradycyjny klawisz do światła, 
pojawił się zaś przycisk od 
Philips, czyli Hue Dimmer. Ten 
klawisz wygląda trochę jak 
amerykańskie klawisze, czyli 
jest prostokątny. Na szczęście 
dokładnie przykrywa puszkę po 
tradycyjnym klawiszu. 
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jąc się do domu, zawsze mogę powiedzieć „Hey Siri, open door” i bez wyjmowania kluczy 

z kieszeni mogę otworzyć dom, a przy okazji jednocześnie włączyć światło. Oczywiście 

wejście zarejestruje kamera Nest podłączona do HomeKit za pomocą HomeBridge. Za 

drzwiami mam zainstalowany czujnik ruchu Philips Hue. Od jakiegoś czasu czujniki Philipsa 

są zgodne z HomeKit – choć wymagają bramki Philipsa. Dzięki temu zawsze po wykryciu 

ruchu uruchamiana jest automatyzacja odpalająca klasyczne światło w wiatrołapie oraz 

lampę w salonie. W wiatrołapie dzieje się bez to względu na porę dnia, bo tam zawsze jest 

ciemno, a lampa w salonie odpali się tylko od zmierzchu do świtu. Za docelowe urucho-

mienie światła jest odpowiedzialny Fibaro Single Switch w wersji HomeKit, zamontowany 

pod tradycyjnymi klawiszami sterowania światłem. Oprócz włączania światła pozwala 

na pomiar zużycia energii. Światło w wiatrołapie po uruchomieniu pali się przez 5 minut 

i następnie się gasi, w salonie zaś będzie się paliło już do czasu ręcznego zgaszenia lub 

zadziałania automatyzacji w tym pomieszczeniu.

Wykorzystane elementy HomeKit: Fibaro Single Switch (wymaga kabla neutralnego 

w puszce), Zamek Gerda Lock, Czujnik ruchu Philips Hue

Kuchnia 
W tym pomieszczeniu instalacja jest dość prosta, ma dwa źródła oświetlenia, górne oraz 

blat. Za uruchamianie górnego oświetlenia jest odpowiedzialny Fibaro Single Switch 

umieszczony w puszcze rozdzielczej – pod standardowym klawiszem nie było kabla neu-

tralnego, zresztą sam standardowy klawisz nie jest już wykorzystywany, ale o tym z chwilę. 

Za uruchamianie oświetlenia blatu odpowiedzialna jest smart wtyczka Koogeek Smart 

Plug, do której przez rozgałęziacz wpięto dwie sekcje oświetlania blatu. Wtyczka tak samo 

jak Fibaro Single Switch pozwala na pomiar zużycia energii. Na ścianie, w miejscu, gdzie 

był tradycyjny klawisz do światła, pojawił się zaś przycisk od Philips, czyli Hue Dimmer. 

Ten klawisz wygląda trochę jak amerykańskie klawisze, czyli jest prostokątny. Na szczę-

ście dokładnie przykrywa puszkę po tradycyjnym klawiszu. Na stałe połączyłem więc ze 

sobą klawisze w puszce, a na wierzchu przykleiłem właśnie Hue Dimmer. Ten przycisk 

wymaga oczywiście bramki Hue, ale jest potem widoczny w HomeKit. Działa na baterie, 

które w moim przypadku wytrzymują ponad rok. Jest też fajną konstrukcją, bo trzyma się 

w ramce na magnes, w każdej chwili możemy go zdjąć ze ściany i używać jako zdalnego 

pilota. W kuchni nie ma żadnych automatyzacji poza globalnymi, o których na koniec. 

Przycisk Philipsa ma zaś cztery programowane klawisze. W moim przypadku jeden urucha-

mia światło na blacie i górne, drugi gasi górne, trzeci gasi to na blacie, a czwarty gasi oba.

Hey Siri, switch off all lights
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Wykorzystane elementy HomeKit: Fibaro 

Single Switch (wymaga kabla neutralnego 

w puszce), Koogeek Smart Plug, Przycisk 

Philips Hue Dimmer

Łazienka 
Tu instalacja jest w sumie jeszcze prostsza niż 

w kuchni. Znów mamy dwie sekcje oświetle-

nia, górną i nad lustrem. W tym przypadku 

jedno i drugie światło jest uruchamiane za 

pomocą Fibaro Single Switch, oba są wło-

żone do puszki rozdzielczej, bo znów nie 

miałem kabla neutralnego pod przyciskiem. 

Ale w tym przypadku było jak w kuchni, 

czyli zastąpiłem go przez przycisk od Philips 

– Hue Dimmer. Zresztą jego konfiguracja 

jest analogiczna jak w kuchni. W łazience 

mam jedną automatyzację: po wykryciu 

ruchu przez Fibaro Motion Sensor jest uru-

chamiane słabsze światło obok lustra. Dzieje 

się to między godziną 01:00, a 7:00, a potem 

światło gaśnie samo po 5 minutach.

Wykorzystane elementy HomeKit: 2 × 

Fibaro Single Switch (wymaga kabla neu-

tralnego w puszce), Fibaro Motion Sensor, 

Przycisk Philips Hue Dimmer

Salon 
W salonie są trzy różne źródła światła. 

Światło główne, stojąca lampa oraz świa-

tło nad stołem. W świetle głównym mam 

zwykłą, ale bardzo jasną żarówkę LED. Nie 

potrafiłem znaleźć takiej w wersji HomeKit, 

zastosowałem więc Koogeek Smart Socket. 

To sprytna przejściówka, którą wkręcamy 

Hey Siri, switch off all lights



w miejsce żarówki z gwintem E27, czyli tym klasycznym, dużym. Do niej zaś wkręcamy 

samą żarówkę. Koogeek Smart Socket nie jest mały, ale powinien się zmieścić w większości 

kloszy. Fajnie by było, gdyby nie były przeźroczyste, bo nie wygląda on ślicznie. Pozostałe 

oświetlenie to żarówki Philips Hue. W stojącej lampie jest to wersja z pełną paletą kolorów 

z gwintem E27, a nad stołem cztery z gwintem E12 (czyli małym) ze sterowaniem jedynie 

jasnością oraz temperaturą białego światła. Żarówki wymagają bramki Philips Hue. Za ste-

rowanie tym światłem znów jest odpowiedzialny Philips Hue Dimmer. W podobnej kon-

figuracji jak w kuchni i łazience, z tą różnicą, że pierwszy przycisk uruchamia trzy źródła 

światła, a czwarty przycisk gasi całość. Jest też dodatkowa automatyzacja, która o godzinie 

22:00 gasi wszystkie światła oprócz lampy stojącej, którą ściemnia do 50%.

Wykorzystane elementy HomeKit: Koogeek Smart Socket, Żarówka RGB Philips Hue E27, 

4 × Żarówka Philips hue E12, Przycisk Philips Hue Dimmer

Sypialnia 
Są tu trzy sekcje oświetlenia, oświetlenie górne to dwie żarówki Philips Hue z pełną paletą 

kolorów oraz lampa nocna z jedną taką samą żarówką. Mam też w sypialni małe biurko jako 
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awaryjne miejsce pracy, a na nim stoi lampka biurkowa Xiaomi Mi LED Desk Lamp. Jest pod-

pięta do HomeKit przez HomeBridge, ale producent oferuje natywne wsparcie w tym roku. 

Tak jak w innych pomieszczeniach klasyczny klawisz światła został zastąpiony umieszczonym 

w tym samym miejscu przyciskiem Philips Dimmer. Jego konfiguracja jest również podobna, 

z tym że zupełnie nie steruje on lampką na biurku, która jest sterowania tylko ręcznie za 

pomocą wbudowanego przycisku, lub z appki, lub wreszcie za pomocą globalnych automa-

tyzacji, o czym przeczytacie na końcu.

Wykorzystane elementy HomeKit: 3 × Żarówka RGB Philips Hue E27, Xiaomi Mi LED Desk 

Lamp, Przycisk Philips Hue Dimmer

Pokój dziecka 
Głównym oświetleniem jest mocna żarówka LED, która podobnie jak w salonie jest urucha-

miana poprzez Koogeek Smart Socket. Oświetlenie dodatkowe to listwa LED Philips Hue, 

Dodatkowo na górze na łóżku ma on do dyspozycji przełącznik 
Philips Hue Tap. Ma on, podobnie jak Hue Dimmer, cztery 
programowane klawisze, ale nie wymaga baterii. 

Hey Siri, switch off all lights
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która jest rozciągnięta pod łóżkiem na antresoli, pod którym znajduje się też biurko. Na ścia-

nie – klasycznie – zamiast klawisza mamy przycisk Philips Dimmer. Jest też czujnik ruchu 

Philips Hue. Przycisk na ścianie ma podobną konfigurację jak w innych pomieszczeniach. 

Tu jednak jest pewna automatyzacja. Między godziną 21:00 a 7:00 rano przy wykryciu ruchu 

odpala się światło pod biurkiem z mocą 30% – po to, by synek schodzący z łóżka na antre-

soli na „siku” miał oświetloną drogę zejścia. Dodatkowo na górze na łóżku ma on do dyspo-

zycji przełącznik Philips Hue Tap. Ma on, podobnie jak Hue Dimmer, cztery programowane 

klawisze, ale nie wymaga baterii. Energię do działania daje mu fizyczne wciskanie klawiszy. 

Niesamowicie fajne urządzenie, dzięki któremu synek może sam zgasić światła w swoim 

pokoju po czytaniu książki i bez schodzenia z łóżka.

Wykorzystane elementy HomeKit: Koogeek Smart Socket, Listwa Lightstrip Philips Hue, 

Przycisk Philips Hue Dimmer, Przycisk Philips Hue Tap, Czujnik ruchu Philips Hue

Ogródek 
W tym, hmm, pomieszczeniu są również trzy źródła 

światła, jedno z nich to kamera Netatmo Presence, 

która ma wbudowaną lampę (niestety dość słabą), dru-

gie – to mocny reflektor LED z Fibaro Wall Plug ukryty 

w wodoodpornej puszce oraz bezprzewodowa lampa 

Philips Hue Go Portable. Ogródek nie ma żadnego ste-

rowania za pomocą przycisków, a całość opiera się na 

automatyce. Kamera Netatmo Presence, oprócz nagry-

wania obrazu i wyposażenia w lampę, ma też widoczny 

w HomeKit czujnik ruchu. Wykorzystałem go do tego, 

żeby od zmierzchu do świtu po wykryciu ruchu włą-

czał zarówno lampę wbudowaną, jak i tę sterowaną 

za pomocą Fibaro Wall Plug. Po wykryciu ruchu obie lampy się uruchamiają i świecą jesz-

cze przez 5 minut, jeśli nie nastąpi inny ruch. Zamontowałem też na drzwiach do ogródka 

Fibaro Door/Window Sensor, dzięki temu każde otwarcie drzwi, o ile następuje między 

zmierzchem a świtem, uruchamia obie lampy. Nie służy on tylko do uruchamiania oświe-

tlenia, ale też informuje o temperaturze. Wszystkie czujniki HomeKit Fibaro oprócz głów-

nej funkcji mierzą jeszcze temperaturę. Lampa Philips Hue Go Portable jest sterowana 

oddzielnie i uruchamiana tylko wtedy, jeśli akurat siedzimy w ogródku przy stole. Takie 

automatyczne uruchomienie silnego światła po wykryciu ruchu skutecznie odstraszy 

potencjalnego złodzieja.

Zbliżając się do domu, zawsze 
mogę powiedzieć „Hey Siri, 
open door” i bez wyjmowania 
kluczy z kieszeni mogę 
otworzyć dom, a przy okazji 
jednocześnie włączyć światło.

Hey Siri, switch off all lights



   /   SPRZĘT   /   117

Wykorzystane elementy HomeKit: Fibaro Wall Plug, Fibaro Door/Window Sensor, 

Netatmo Presence, Philips Hue Go Portable

DOM Mój HomeKitowy dom ma też dwie automatyzacje ogólnie związane z oświetle-

niem. Mam Fibaro The Button, którego test mogliście przeczytać w poprzednim numerze. 

Jego naciśnięcie gasi wszystkie światła i zamyka zamek GerdaLock. Gdybym jednak tego 

sam nie zrobił ręcznie, to o godzinie 2:00 zrobi to samo automat.

Wykorzystane elementy HomeKit: Fibaro The Button

Przedstawiłem Wam część automatyzacji w moim HomeKitowym domu związaną z oświe-

tleniem. Za miesiąc w drugiej części przeczytacie o całej reszcie.

norbertcala

Hey Siri, switch off all lights

http://www.twitter.com/norbertcala
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BASEUS WIRELESS CHARGER 
GRAVITY CAR MOUNT

PAWEŁ HAĆ

Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount

Telefon w samochodzie się przydaje, zwłaszcza gdy zastępuje nawigację. Wiąże się to 

zazwyczaj ze sporym zużyciem baterii, a więc i podpinaniem go do zasilania. Baseus 

rozwiązał ten problem, wykorzystując przy tym funkcję ładowania indukcyjnego.



   /   SPRZĘT   /   119119Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount

Nowe samochody są coraz częściej wyposa-

żone w ładowarkę indukcyjną, umieszczoną 

w jednym ze schowków (najczęściej w tunelu), 

dzięki czemu nawet w trasie telefon się ładuje 

i to bez kabla. Większość aut jednak tego nie 

ma, co więcej, takie rozwiązanie nie pozwala 

mieć zazwyczaj smartfona w zasięgu wzroku. 

Z pomocą przychodzi uchwyt na szybę bądź 

kratkę wentylacyjną. Baseus opracował moco-

wanie nazwane Wireless Charger Gravity Car 

Mount, które montuje się w ten drugi spo-

sób, przed zakupem warto sprawdzić, czy 

w naszym samochodzie da się go sensow-

nie zastosować (najpewniej tak, ale wyjątki 

się zdarzają). Uchwyt zaczepia się o kratkę za 

pomocą uchwytu z gumową podkładką amor-

tyzującą drobne drgania. Dodatkowo można 

go regulować na kulistym przegubie, odsunię-

tym o kilka centymetrów od kratki. Najbardziej 

niestandardowym elementem jest mecha-

nizm trzymający telefon. Dokładniej zaś chwy-

tający, bo w momencie obciążenia dolnego 

uchwytu, ten zsuwa się w dół, a dwa boczne 

ściskają się, by dopasować się do kształtu 

urządzenia. Nie spotkałem nigdy równie szyb-

kiego sposobu na zamocowanie smartfona 

w aucie. Pod względem jakości materiałów 

nie mam większych zastrzeżeń, obawiam się 

jedynie, że po kilkunastu tysiącach kilometrów 

Podczas stale włączonej nawigacji 
urządzenie powoli się ładuje.
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skręcany przegub może się zapiec, zrobiono 

go bowiem w całości z plastiku.

Zazwyczaj rolą uchwytu jest… cóż, trzymanie 

telefonu w tym miejscu, w którym chcemy. 

Baseus robi jednak coś więcej, bo potrafi też 

ładować smartfona. Podpinamy do niego 

kabel mini USB, drugi koniec podłączamy do 

gniazda w samochodzie lub do ładowarki. 

Zintegrowana z uchwytem ładowarka induk-

cyjna w standardzie Qi umożliwia ładowanie 

smartfona, skorzystają z tego zarówno kil-

kuletnie Androidy, jak i najnowsze iPhone'y. 

Ładowanie nie jest zbyt szybkie, co prawda 

zgodnie ze specyfikacją na wyjściu mamy 10 W, 

ale sprawność tego procesu jest mała. Podczas 

stale włączonej nawigacji urządzenie powoli 

się ładuje (testowałem na iPhonie X), co jest 

dla mnie w zupełności wystarczające. Podczas 

krótkich przejazdów bez nawigacji bateria jest 

uzupełniana szybciej, ale jeśli zależy Wam, 

by, wysiadając z samochodu, mieć jak najwię-

cej ładunku, lepiej podłączyć telefon kablem. 

Samochód, którym jeżdżę, obsługuje iPho-

ne'a jako iPoda, jeśli ten jest podpięty przewo-

dowo do portu USB w schowku. Korzystając 

z ładowarki Baseus, funkcja oczywiście nie dzia-

łała – to drobiazg, ale wiem, że dla niektórych 

może być istotny.

To, czy uchwyt będzie odpowiedni do 

Waszego samochodu, musicie ocenić sami. 

W moim kratka nawiewu jest pionowa i znaj-

duje się blisko kierownicy, dlatego też zamo-

cowany do niej uchwyt nieco mi przeszkadzał. 

Potrafię zahaczyć go ręką podczas sięgania 
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wyimek

Baseus Wireless Charger Gravity  
Car Mount               

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• zintegrowana ładowarka indukcyjna
• błyskawiczne mocowanie 

i odłączanie telefonu 
Minusy:
• nie pasuje do każdej deski rozdzielczej
• mocowanie może być niestabilne
Cena: około 139 PLN

Dystrybucja w Polsce - CSOPcalamuzyka

do dźwigni wycieraczek, mocowanie, z którego korzystałem wcześniej, nie sprawiało mi tego 

problemu. Wszystkiemu winna konstrukcja uchwytu: odstaje on dość mocno od deski roz-

dzielczej, w zależności od modelu samochodu będzie to wadą lub zaletą. Zauważyłem, że na 

bardziej wyboistej drodze nie trzyma się też najlepiej kratki, jeśli znajduje się w nim telefon. 

Dociążenie go sprawia, że wraz z pokonywaniem kolejnych dziur przechyla się stopniowo 

w dół. Za tę sytuację odpowiada w dużej mierze to, że kratka jest pionowa, a tym samym 

mocowanie nie ma odpowiedniego podparcia. Nie wykluczam jednak, że zaprojektowanie go 

inaczej mogłoby rozwiązać ten problem. Wystarczyłoby dodanie drugiego punktu mocują-

cego w pionie, stanowiącego dodatkową podporę. Do uchwytu zmieści się większość dostęp-

nych obecnie smartfonów (producent podaje przedział przekątnych ekranu od 4 do 6,5 cala), 

choć te najmniejsze mogą być w nim luźne.

Spośród dostępnych na rynku mocowań to jest zdecydowanie najpraktyczniejsze. Nie prze-

padam za umieszczaniem telefonu na szybie, gdy jest na desce rozdzielczej, mam do niego 

łatwiejszy dostęp i nie zasłania mi pola widzenia. W przypadku tego modelu równie istotne 

jest ładowanie smartfona. Oszczędzam sporo czasu, wkładając telefon w uchwyt zamiast 

szukać kabla i za każdym razem go podłączać, zwłaszcza że czasem o tym zapominam. 

W przypadku mojego Focusa zamontowanie mocowania jest jednak dość problematyczne, 

czemu winna jest głównie konstrukcja deski rozdzielczej, choć i sam uchwyt mógłby być 

montowany w inny, bardziej stabilny sposób.

pawelhac

Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://sklep.csop.pl/pl/p/Indukcyjna-ladowarka-samochodowa-Qi-7%2C5-10-W/229
http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.twitter.com/pawelhac


ŁADOWARKA BIURKOWA 
MI HUB QUICK CHARGE 3.0 
PRAWIE JAK APPLE 

NORBERT CAŁA

Wielokrotnie mówiłem przy okazji opisywania różnych produktów: „Gdyby Apple 

zrobiło to coś, to by to wyglądało właśnie tak”. Teraz mam taki produkt na biurku 

i pochodzi on oczywiście od Xiaomi, wiadomo, że #XiaomiLepsze.
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Jest to multiładowarka biurkowa, która pozwala 

na jednoczesne i niezależne ładowanie sześciu 

różnych urządzeń w tym samym czasie przy 

pełnym obciążeniu. Wygląda dokładnie tak, jak 

produkt, który wyszedł z pracowni młodego 

Jonathana Ive’a. Jest wykonany z białego poły-

skliwego plastiku, który, o dziwo, prawie się nie 

rysuje. O dziwo, bo wygląda, jakby miał się ryso-

wać od patrzenia. Porty umieszczono z przodu, 

a z tyłu mamy gniazdo zasilania – dołączony 

kabel ma 1,5 m. Pod spodem są małe nóżki, aby 

ładowarka lepiej leżała na blacie. Od góry mamy 

ledwo widoczne logo „Mi” oraz bardzo delikatną 

diodę informującą o zasilaniu urządzenia. Projekt 

jest bardzo schludny i może się podobać.

Wygląda dokładnie tak, jak produkt, 
który wyszedł z pracowni młodego 
Jonathana Ive’a. 
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Ładowarka ma największą moc spośród znanych mi tego typu produktów. Jest to aż 60 W, 

co pozwala na szybkie ładowanie na wszystkich sześciu portach. Są to cztery porty USB-A, 

każdy o prądzie ładowania 2,4 A. To umożliwia szybkie ładowanie iPhone’a oraz iPada. Są 

też dwa porty w technologii Qualcomm Quick Charge 3.0, USB-A (czerwony) i jeden USB-C; 

mogą one pracować jednocześnie z pełną mocą (2 × 18 W).

Mnie najbardziej zaciekawił port USB-C, bo dzięki niemu mogę ładować nowe MacBooki. 

Oczywiście moc jest mniejsza niż ładowarek dostarczanych z MacBookami (ta od MacBooka 

12" ma 29 W, a ta od Pro 61 W). 18 W wychodzących po porcie USB-C jest wystarczające do 

wolnego, ale jednak ładowania MacBooka i MacBooka Pro. Przy czym, w przypadku dru-

giego, lepiej, żeby w tym czasie na nim nie pracować, bo kiedy pracujemy, to ładowanie 

będzie się odbywało bardzo powoli.

To genialny produkt na wyjazdy. Nie musimy brać całego zestawu ładowarek. Wystarczy 

jedna, aby zasilić wszystkie nasze urządzenia.

Kosztuje 159 PLN w sklepie CSOP
Ocena iMagazine       

norbertcala

Ładowarka biurkowa MI Hub Quick Charge 3.0 – prawie jak Apple

https://sklep.csop.pl/pl/p/Ladowarka-biurowa-MI-Hub-5xUSB-A-1xUSB-C-Quick-Charge-3.0/228
http://www.twitter.com/norbertcala


WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Niedawno zabrakło mi gniazdek w ścianie w sypialni i w pierwszym momencie pomyślałem 

o kupnie zwykłej złodziejki. Po chwili dopiero przypomniałem sobie, jak tandetnie są one 

zazwyczaj wykonane. Listwy nie chciałem, zacząłem więc szukać czegoś Apple’owego, czyli 

dobrze zaprojektowanego. Znalazłem jedynie PowerCube’a.
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ALLOCACOC POWERCUBE 
ZAMIAST ZWYKŁEJ ZŁODZIEJKI

Allocacoc PowerCube zamiast zwykłej złodziejki
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Co to jest?
To po prostu dobrze zaprojektowana złodziejka, dostępna w wielu różnych wersjach, ofe-

rujących różne możliwości i praktycznie wszystkie wtyczki dostępne na świecie.

PowerCube, jak sama nazwa wskazuje, jest w kształcie sześcianu. Na jednym boku ma 

wtyczkę, którą wspinamy w gniazdo ścienne, na którym złodziejka trzyma się stabilnie. 

Zależnie od wersji, którą wybierzemy, wtyczka może być stała lub wymienna (może się 

dobrze sprawdzać w podróży). Na pozostałych bokach znajdziemy albo gniazda wybra-

nego przez nas typu, albo porty USB. Firma w ofercie ma m.in. modele:

• z 5 gniazdami zasilającymi,

• z 4 gniazdami zasilającymi i dwoma portami USB-A,

• z kablem przedłużającym,

• z pilotem, którym możemy sterować PowerCubem.

Ostatni model wraz z odpowiednimi mocowaniami umożliwia zamocowania go (przykła-

dowo) na lub pod biurkiem. Można je też łączyć ze sobą, jeśli zabraknie nam gniazdek, 

budując ciekawe konstrukcje. Możliwości są ogromne i wystarczy dobrze przemyśleć, 

gdzie i jak chcemy PowerCube’a wykorzystać.
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Jakość
Patrząc na cenę i zdjęcia, spodziewałem się 

dobrej jakości plastiku, który będzie nie tylko 

świetnie wyglądał, ale będzie również miły 

w dotyku. To pierwsze jest prawdą, pomimo że 

PowerCube zaskoczył mnie wielkością – spodzie-

wałem się, że będzie ciut mniejszy, choć przecież 

wtyczki nie są małe – ale mam trochę zastrzeżeń 

do użytego plastiku. Jest twardy i wydaje nie-

ciekawy dźwięk, gdy stukamy w niego paznok-

ciem. Nie staram się tutaj czepiać, ale po prostu 

opisać produkt, żebyście się nie zdziwili, tak jak 

ja. Finalnie nie ma to jednak większego znacze-

nia, bo po włożeniu go w gniazdo ścienne nie 

będziemy go przecież co chwilę wyjmować.

W sumie nabyłem trzy sztuki i dwie z nich mają 

delikatny „coil whine”, czyli cewka „świszczy” 

w określonych sytuacjach – na szczęście słychać 

to tylko z bliska i tylko przy idealnej ciszy. Nie 

mam pojęcia, czy na tej podstawie można prosić 

o wymianę na inny egzemplarz, ale jeśli Wam się 

uda, to dajcie znać – ja nie planuję tego robić, bo 

mi to nie przeszkadza.
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Wykorzystanie PowerCube’a
Przy łóżku mam dwa gniazda w ścianie. Jak projektowałem rozmieszczenie gniazdek 

w domu wiele lat temu, to nie przewidziałem, że 10 lat później będę musiał też ładować 

swój zegarek, ciągle mi więc jednego brakowało. Niedawno też umieściłem w sypialni 

nawilżacz powietrza, w sumie brakowało mi zatem dwóch gniazdek. Jako że zdecydo-

wałem się na model PowerCube’a z portami USB, to mogłem zrezygnować z ładowarek 

do iPhone’a i Apple Watcha – ich kable podłączyłem bezpośrednio do złodziejki – a dwa 

gniazda wykorzystałem do iPada i nawilżacza. Dzięki temu zabiegowi mam jeszcze dwa 

wolne, w razie potrzeby.

Po miesiącu korzystania 
z PowerCuba żałuję tylko, że 
nie udało im się w środku kostki 
upchnąć więcej elektroniki, aby były 
cztery porty USB zamiast dwóch.

Allocacoc PowerCube zamiast zwykłej złodziejki
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Warto?
Po miesiącu korzystania z PowerCuba żałuję tylko, że nie udało im się w środku kostki 

upchnąć więcej elektroniki, aby były cztery porty USB zamiast dwóch. Chciałbym też 

w przyszłości zobaczyć model z USB-C.

Jeśli zdecydujecie się na PowerCube’a, to nie zapomnijcie jeszcze wybrać odpowiedniego 

koloru wnętrza gniazd zasilających – oczywiście wziąłem czerwone.

Gdzie kupić?
Swoje zamówiłem na Amazonie, bo wyszło mi taniej, tym bardziej, że płaciłem Revolutem. 

Przesyłka doszła po dwóch dniach, z których jednym była niedziela, ale jeśli wolicie kupić 

je w Polsce, to możecie to zrobić u ich polskiego dystrybutora przez internet.

Firma ma też kilka innych ciekawych produktów, w tym PowerBar, który dodaje do 

naszego biurka dodatkowe cztery gniazda zasilające typu C (pod wtyczkę zastosowaną 

w europejskiej ładowarce iPhone’a) i modularny PowerStrip, którego można rozszerzać 

zgodnie z potrzebą.

morid1n

Allocacoc PowerCube zamiast zwykłej złodziejki

https://www.power-cube.pl/pl/c/PowerCube/33
http://www.twitter.com/morid1n


LACIE NIE TYLKO DLA PRO

NAPOLEON BRYL

Rozdzielczości naszych kamer i aparatów rosną. Kamery 4K są już standardem na rynku 

amatorskim. Pliki tworzone przez sprzęt są coraz większe – wymagają większych dysków, 

a dyski – kopii bezpieczeństwa. 
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Trafiły do mnie dwa dyski zewnętrzne LaCie. Stacjonarny, ale nadal przenośny LaCie d2 8 

TB i przenośny gruboskórny (czytaj: niewrażliwy na urazy na przykład przy upadku) LaCie 

Rugged SSD 500 GB. Razem stanowią naprawdę zgrany duet.

LaCie d2 8 TB ma dwa złącza TB3 i jedno USB-C 3.1, w środku znajduje się dysk Seagate* 

z serii Enterprise BarraCuda Pro. Wszystko zamknięte w eleganckiej, smukłej aluminiowej 

obudowie z charakterystycznym błękitnym okiem. Dysk naprawdę elegancko się prezentuje 

na biurku obok Macbooka Pro. 

Producent deklaruje prędkości do 240 MB/s, jeżeli używamy łącza Thunderbolt 3, co, biorąc 

pod uwagę, że dysk w środku jest dyskiem mechanicznym, jest dość dobrym osiągnięciem. 

Dysk zapełniłem w 50% (dyski mechaniczne zwalniają w miarę zapełniania) i przystąpiłem 

do testów.

Jak widać, wartości maksymalne przy TB3 trochę się różnią od deklarowanych. Teoretycznie 

do pracy z video w profesjonalnych formatach 4K to będzie minimalnie za mało, bo opty-

malna wartość powinna wynieść około 300 MB/s. Podczas testów pracowałem nad mate-

riałem filmowym z kamery Sony FS7 i nie odczuwałem zbyt dużych zwolnień. LaCie poleca 

dysk do archiwizowania danych video 4K, do których musimy mieć szybki dostęp, w takim 

zastosowaniu d2 sprawdzi się znakomicie. 

Fotografia jest mniej wymagająca od video. Tutaj d2 będzie znakomitym rozszerzeniem 

powierzchni dyskowej dla naszego komputera. Idealnie się sprawdza jako miejsce na biblio-

tekę zdjęć. 8 TB to dużo miejsca na zdjęcia. Praca w Lightroom i Photoshop z danymi na 

LaCie nie tylko dla Pro

Thunderbolt 3 z MBP 13“ 
205 MB/s zapis, 213 MB/s odczyt

USB-C 3.1 
190 MB/s zapis, 204 MB/s odczyt

USB 3 (USB-C do USB 3A) 
167 MB/s zapis, 177 MB/s odczyt
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d2 jest bardzo wygodna. Dysk ma jedną ważną 

cechę: pracuje jako zasilacz do komputera, jeżeli 

używamy łącza TB3 lub USB-C, ponieważ ma 

drugi port TB3, nie blokuje go nam i możemy 

podłączać urządzenia w Daisy Chain. 

Pojedyncze dyski są coraz większe, im większy 

dysk, tym teoretycznie większa szansa awarii. 

Im większy dysk i im więcej danych, tym więcej 

miejsca potrzeba na kopię bezpieczeństwa. LaCie 

daje pięć lat gwarancji na dysk, w tym jeden 

odzysk danych w razie ich utraty w okresie gwa-

rancji. Oczywiście nie gwarantuje powodzenia 

takiego procesu, lepiej więc mieć swoją własną 

kopię bezpieczeństwa. 

LaCie Rugged SSD wersja z Thunderbolt2 i USB-C 

– przenośne, szybkie 2,5’’ dysku, według infor-

macji z Disc Utility wewnątrz zamieszczono dysk 

LaCie nie tylko dla Pro
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Samsunga. W bardzo charakterystycznej pomarańczowo-srebrnej obudowie z gumową 

osłoną, która ciekawie prezentowała się na biurku. Zgodnie ze specyfikacją dysk może 

spaść z wysokości dwóch metrów oraz zostać przejechany przez jednotonowy samochód 

bez uszkodzeń i utraty naszych danych. Standard IP54 gwarantuje do tego odporność na 

pył i zachlapanie wodą. Nie przeprowadzałem tak drastycznych testów na dostarczonym 

egzemplarzu, chociaż korciło mnie, żeby go przypadkiem upuścić, a i samochód akurat nie 

przejeżdżał przez moje biurko… Wierzę producentom na słowo. 

Maksymalna deklarowana prędkość to 510 MB/s

Testy wykazały odpowiednio:

• USB-C 468 MB/s zapis, 509 MB/s odczyt

• USB 3 418 MB/s zapis, 425 MB/s odczyt

• TB2 382 MB/s zapis, 387 MB/s odczyt

Przyznam, że zaskoczył mnie wynik TB2 vs. USB-C – spodziewałem się równych wyników 

lub lekkiej przewagi TB2. Prędkości, jak się okazuje, spokojnie pozwalają pracować z video 

w wysokich rozdzielczościach. LaCie Rugged SSD idealnie się sprawdzi jako przenośne roz-

szerzenie dysku w naszym MBP. Uwzględniając jego odporność na urazy mechaniczne, 

LaCie nie tylko dla Pro
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będzie idealnym towarzyszem na co dzień dla tych, którzy dużo się przemieszczają, ale też 

sprawdzi się jako podręczny magazyn zdjęć/filmów na wakacjach czy planie zdjęciowym. 

Po ponad tygodniu oba dyski zadomowiły się w moim workflow i z żalem musiałem je 

odesłać. d2 jest eleganckim magazynem na dane, który doskonale się sprawdzi na domo-

wym biurku. Oszczędzi noszenia zasilacza poza domem. Wydajność jest ponad codzienne 

potrzeby standardowego użytkownika. Użytkownicy „pro” również będą zadowoleni. 

U mnie idealnie się komponował z większą starszą siostrą LaCie 5big, która z pięcioma 

dyskami ma tyle samo przestrzeni, co smukłe i małe w porównaniu d2. Rugged SSD jest 

natomiast idealnym codziennym kompanem dla MBP. Pomarańczowa gumowa obudowa 

ochrania go przed upadkami i krzyczy „nie zapomnij mnie ze sobą zabrać, tu leżę, wrzuć 

mnie do plecaka!”. Jedyne, czego mi brakowało w jego przypadku, to miejsca (!). 1 TB zamiast 

512 GB byłby idealny. Oczywiście LaCie ma taki model w swojej ofercie, to tylko kwestia 

ceny. Na razie mam miejsce na dane, ale nie ma takiego dysku, którego nie można zapełnić. 

Przy następnych zakupach będę rozważał któryś z modeli LaCie, szczególnie szybką poma-

rańczkę Rugged. 

LaCie Rugged SSD 500 GB – 1243 PLN brutto
LaCie d2 8 TB TB3 & USB-C 3.1 – 1836 PLN brutto

*LaCie jest marką Seagate

LaCie nie tylko dla Pro

napoleonbryl

https://twitter.com/napoleonbryl 
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PHILIPS 65OLED873 
ROZŚWIETLI TWÓJ SALON

PAWEŁ OKOPIEŃ

Philips 65OLED873 rozświetli Twój salon

Słoneczny maj raczej nie zachęca do siedzenia przed telewizorem, ale lada moment 

czerwiec i piłkarskie emocje. Warto więc pomyśleć o dużym ekranie, szczególnie takim, 

który będzie cieszył oczy także podczas filmowych seansów. Philips 65OLED873 to 

pierwszy 65-calowy telewizor OLED od Philipsa, telewizor, który Was nie zawiedzie, 

a wręcz zauroczy swoimi możliwościami.



136136

Jaki powinien być telewizor w 2018 roku? Przede 

wszystkim duży. Posiadacze małych mieszkań, 

nie bójcie się, przy dobrej aranżacji naprawdę 

bez trudu znajdziecie miejsce na 55 cali, a nawet 

testowane 65 cali. Właśnie na takim ekranie 

emocje widać najlepiej. W przypadku telewi-

zorów Philipsa, także testowanego 65OLED873, 

ekran jest jeszcze większy za sprawą techno-

logii Ambilight. Na tylnej obudowie znalazły 

się diody LED, które rozświetlają ścianę znajdu-

jącą się za ekranem. Sprawdza się to zarówno, 

gdy telewizor wisi na ścianie, jak i kiedy stoi na 

szafce oddalony lekko od ściany. Możemy zarzą-

dzać intensywnością i sposobem podświetle-

nia. Philips pomyślał nawet o kibicach. Na czas 

meczu możemy wybrać podświetlenie w bar-

wach narodowych, nie tylko polskich. Jest to miły 

wizualny dodatek, który jeszcze bardziej docenią 

posiadacze żarówek Philips Hue. Możemy je zin-

tegrować z Ambilightem. Telewizor też integruje 

się z Google Home, a w niedalekiej przyszłości 

jest planowane wsparcie dla Google Assistant.
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Kluczową kwestią jest jednak obraz. Ten w 65OLED873 nie zawodzi, w końcu to ekran 

z matrycą OLED. Mamy więc fenomenalną głęboką czerń i bardzo dobrze odwzoro-

wane kolory. Widoczny jest też efekt HDR. Dużą rolę w przypadku telewizora Philipsa 

odgrywa procesor obrazu P5. To specjalny układ, który sprawia, że obraz jest naprawdę 

ostry i płynny. Płynność nie była najmocniejszą cechą pierwszych ekranów z organiczną 

matrycą, OLED873 świetnie sobie radzi z eliminacją smużenia, co oczywiście doce-

nimy podczas transmisji sportowych czy filmów akcji. Testy innych redakcji pokazują, że 

Philipsowi też udało się wyraźnie obniżyć input lag względem poprzednich generacji, co 

również jest sporym atutem.

Bardzo pozytywnie w testach 65OLED873 wypada też dźwięk – duży głośnik niskotonowy 

i łączna moc 50 W dają o sobie znać. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie planują 

zakupu soundbara albo nie zawsze chcą uruchamiać kino domowe. Dźwięk z OLED873 jest 

ponadprzeciętny, chociaż nie widać tego po samym wyglądzie telewizora. Z przodu wciąż 

mamy bardzo smukłą i stylową „sylwetkę” urządzenia.

OLED873 wyposażono w system Android TV, który dla jednych jest wielką zaletą, dla 

innych zmorą. W przypadku tego modelu system działa przyzwoicie i zdecydowanie nie 

Philips 65OLED873 rozświetli Twój salon



przeszkadza w codziennym korzystaniu, tak 

jak to bywało wcześniej. Nadal jednak brakuje 

HBO Go czy Player.pl w Android TV. Mamy jed-

nak Netfliksa, Amazon, Ipla (także z treściami od 

HBO) i wiele innych aplikacji, jest więc w czym 

wybierać. Philips zdecydował się na dostarczanie 

telewizora z dwoma pilotami. Oba są dość nie-

typowe. Podstawowy pilot to dwustronna kon-

strukcja znana już z innych modeli Philipsa, gdzie 

z jednej strony mamy klasyczny kontroler, na któ-

rym rzuca się w oczy przycisk Netflix, natomiast 

z drugiej strony jest klawiatura QWERTY, która 

w znacznym stopniu ułatwia wpisywanie haseł 

czy przeszukiwanie YouTube’a i Netfliksa. Drugi 

pilot śmiało można nazwać różdżką. Na co dzień 
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wyimek

wyimek

to właśnie on z powodzeniem będzie nam wystarczał do obsługi telewizora. Znajdziemy 

na nim podstawowe przyciski, malutki gładzik, a także przycisk uruchamiający wbudo-

wany w pilota mikrofon. Tylko czekać na wsparcie dla języka polskiego w Google Assistant.

65OLED873 to więcej niż telewizor OLED za sprawą technologii Ambilight. W dodatku przy 

swojej 65-calowej przekątnej może pochwalić się atrakcyjną ceną już na starcie. W inter-

netowych porównywarkach ceny zaczynają się od 11 999 złotych. To przynajmniej o dwa 

tysiące złotych taniej niż jakikolwiek inny 65-calowy ekran OLED wprowadzony na rynek 

w 2018 roku. Prosty design i niezły dźwięk to dodatkowe atuty, widać także, że Android TV 

na telewizorach Philipsa pozbywa się problemów wieku dziecięcego. Jest to jeden z tych 

telewizorów, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę.
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paweloko

Philips 65OLED873 rozświetli Twój salon

https://twitter.com/paweloko


SZTUKA, DESIGN I TELEWIZORY, 
CZYLI RZECZ NIE TYLKO O NOWYCH 
TELEWIZORACH PANASONICA
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Telewizory Panasonic na rok 2018 lada moment trafią na sklepowe półki. Miałem okazję 

zobaczyć część z nich i wiem, że będzie ciekawie. Równie ciekawa była sama premiera zga-

nizowana dla grupy dziennikarzy – w studiu postprodukcyjnym po raz kolejny przekonałem 

się, że przygotowanie filmu to ciężka praca, ale też przede wszystkim sztuka. Sztuka, która 

potrzebuje dobrego płótna, jakim jest topowy telewizor.

Jeśli planujecie kupić telewizor, a dokładniej taki z wyższej półki, to chwilę się wstrzymaj-

cie: warto poczekać na tegoroczne nowości. W przypadku Panasonica to dwa nowe ekrany 

OLED i flagowy ekran LCD – FX780, następca bardzo udanego EX780. Panasonic nie tylko 

dodał wsparcie dla HDR10+, uatrakcyjnił design FX780, ale też zmodyfikował swój system 

operacyjny. Teraz jest on przyjemniejszy w odbiorze, a jednocześnie nadal bardzo minimali-

styczny i nieinwazyjny. Można powiedzieć, że to właśnie telewizory Panasonica są najlepszą 

opcją dla tych, którzy szukają doskonałego ekranu, bez wodotrysków. Japończycy skupiają 

się na obrazie, ten jest dla nich najważniejszy. To widać również po wzornictwie, które jest 

bardzo stonowane, uniwersalne. Niezmienny od lat jest też pilot. Jeśli myślicie nad zakupem 

telewizora Panasonica, to wybór jest też dość łatwy – jeśli ma być dobry i rozsądny cenowo, 

to FX780 lub jego poprzednik w promocji, ewentualnie OLED, czyli FZ800 lub FZ950. Dość 

Sztuka, design i telewizory, czyli rzecz nie tylko o nowych...
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brutalnie powiem – niższe serie sobie darujcie 

i to też z jasnego powodu: jakość ma znaczenie 

i warto cieszyć się najwyższej jakości obrazem.

Oko w oko z twórcą
Równie brutalny w swoich wypowiedziach był 

Bartosz Prokopowicz, autor zdjęć do takich filmów 

jak Dług, Komornik, Biała sukienka, Przedwiośnie 

czy serialu Prawo Agaty. W dodatku reżyser fil-

mów Chemia i Narzeczony na niby. Przyznam się, 

że Prokopowicz zaimponował mi swoją pasją; 

od razu widać, że świat filmu to jego żywioł, on 

tym żyje, doceniając przy tym twórczość swo-

ich kolegów po fachu. Nie skąpił jednocześnie 

ostrych słów pod względem producentów, kinia-

rzy i samych widzów. Tym pierwszym zarzucił 

oszczędzanie, co odbija się na finalnym obrazie. 

Trudno się z tym nie zgodzić; wiele polskich fil-

mów cierpi, ponieważ oszczędza się na postpro-

dukcji i wielu innych elementach, co wpływa na 

jakość obrazu i dźwięku. Podobnie ma się kwe-

stia z kinami – tu twórcy nawet nie wypada mi 

cytować. Przyklaskuję mu natomiast w tym i od 

dawna powtarzam, że większość sal kinowych jest 

poniżej standardów. Jeśli chcemy obejrzeć film 

w dobrej jakości dźwięku i obrazu, powinniśmy to 

zrobić w domu na dużym ekranie topowego tele-

wizora lub dobrym projektorze. Wariant kinowy 

sprawdza się okazjonalnie do filmów najbardziej 

efektownych. Prokopowicz nie szczędził też słów 

na temat samej kultury widzów i to niestety też 

często widziany obrazek. Siorbiący, śmiecący, 

gadający widzowie to prawdziwa plaga. Niestety 

nic nie zwiastuje zmiany w naszym społeczeń-

stwie, obawiam się, że może być tylko gorzej.

Sztuka, design i telewizory, czyli rzecz nie tylko o nowych...
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Niestety, choć Bartosz Prokopowicz jest ostry w swoich słowach, także tych dotyczących 

jakości obrazu w telewizji, zwłaszcza w czasach formatu 4:3, to sam też nie jest w stanie 

zmienić świata filmowego. Jego film Chemia, który również był bohaterem tego spotkania, 

został wydany na DVD. Mamy koniec drugiej dekady XXI wieku, telewizory 4K, a film wycho-

dzi w formacie sprzed 20 lat, który już dawno powinien znaleźć się na śmietniku historii. Co 

z tego, że mówi się o jakości, gdy później większość polskich produkcji nie pojawia się na 

Blu-ray, nie doczekaliśmy się też żadnego polskiego filmu na UHD Blu-ray, choć format ma 

już dwa lata. 

Świat filmu od strony postprodukcji
W studiu postprodukcyjnym Lunapark oprócz reżysera Bartosza Prokopowicza obecna była też 

tamtejsza kolorystka Ania Sujka. Obecnie to właśnie reżyser i kolorysta tworzą bardzo ważny 

duet mający wpływ na to, jak film będzie wyglądał ostatecznie. Podczas spotkania mogłem 

zobaczyć fragmenty filmu Chemia w wersji, w jakiej zostały nakręcone, a później, co można 

z nimi z robić na etapie postprodukcji. Kolorysta – a w tym przypadku kolorystka – ma praw-

dziwą władzę w rękach, może majstrować przy odcieniach skóry, kolorze nieba czy morza. Robi 

to niesamowite wrażenie, przede wszystkim jednak kluczowe jest to, że na ekranie możemy 

zobaczyć fantastyczny obraz z odpowiednim kontrastem, cieniami i odwzorowaniem kolo-

rów takim, jak chciał tego reżyser. To między innymi koloryści odpowiadają za remastering 

kultowych filmów i to, że filmy sprzed lat na nowym nośniku wyglądają fenomenalnie w 4K. 

Coraz częściej w studiach postprodukcyjnych stosuje się ekrany OLED, między innymi właśnie 

Panasonic EZ1000. Telewizory te dzięki swej doskonałej czerni i kontrastowi pozwalają na dobrą 

ocenę materiału. Oczywiście stosuje się też profesjonalne ekrany studyjne, na przykład od 

Dolby i Sony, te jednak kosztują krocie i często są wykorzystywane jedynie do końcowej oceny 

pracy kolorysty. A skoro jesteśmy na iMagu, to muszę wspomnieć, że kolorystka pracowała na 

komputerze Mac Pro ze specjalnymi narzędziami takimi, jak „stół mikserski”. 
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Spotkanie z twórcami filmu, któ-

rzy są zaangażowani w swoją 

pracę, pokazuje, jak bardzo to, 

co robią, jest sztuką. Sztuką, 

która nie ogranicza się jedynie 

do fabuły. Dobry reżyser przy-

kłada wagę do detali, do kadrów, 

do padania światła, odpowied-

niej kompozycji. Teraz właśnie 

za sprawą 4K, HDR, poszerzonej 

palety kolorów mamy okazję 

podziwiać te dokonania w domo-

wym zaciszu właśnie tak, jak to 

widział reżyser. To ma znacze-

nie, czy film obejrzymy w kiep-

skiej kopii na laptopie, na smartfonie 

w pociągu czy na 65 albo 75-calowym 

ekranie z dobrym kinem domowym.

Telewizor       
– nasz najważniejszy mebel 
Dopełnieniem polskiej premiery najnowszych telewizo-

rów Panasonic był krótki wykład Ewy Mierzejewskiej, wielo-

letniej redaktor naczelnej nieistniejącego już magazynu „Dom 

i Wnętrze”, jurorki ostatniej edycji Must Have 2018 dla najbar-

dziej designerskich polskich produktów i ekspertki od wnętrz. Ewa 

Mierzejewska zwróciła uwagę na to, jak zmieniały się telewizory, a wraz 

z nimi nasze salony. Wspomniała stare kineskopy w fornirze, na których w wielu domach 

znajdowała się serwetka i kwiatek lub inny drobiazg, złote lata meblościanek. Teraz nato-

miast smukłe telewizory dają więcej możliwości aranżacyjnych. Zdecydowanie się zga-

dzam, mam natomiast problem z tym, że wielu architektów wnętrz, osób zajmujących się 

samym projektowaniem domów i mieszkań, absolutnie nie śledzi tych trendów i nie ma 

pojęcia o tym, jakie są współczesne telewizory. Często kanapa jest zbyt oddalona od tele-

wizora, ignoruje się dodatkowy osprzęt, a szybko okazuje się, że bez dekodera, konsoli czy 

soundbara nasz zestaw telewizyjny jest niekompletny. Z racji swoich zainteresowań w sieci 

Sztuka, design i telewizory, czyli rzecz nie tylko o nowych...
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obserwuję liczne wizualizacje i realizacje wnętrz, w których ulokowanie telewizora i jego 

akcesoriów jest kompletnie nieprzemyślane.

Tymczasem współczesne telewizory dają niesamowite możliwości stylistyczne. Sam Panasonic 

nie jest tu pionierem ani nie pokusił się o jakąś awangardową propozycję. W aktualnym port-

folio brakuje choćby takiego produktu, jakim był DX800 z 2016 roku. Stylistyka Art & Glass to 

natomiast rozwiązanie uniwersalne i bardzo estetyczne, dlatego te telewizory zdecydowanie 

nie będą razić w żadnym wnętrzu, a mądra aranżacja sprawi, że będą doskonałym meblem.

Sztuka i rozrywka w domowym zaciszu
Wybaczcie, ale nigdy nie zrozumiem osób, które uważają, że telewizor nie jest potrzebny i są 

jego zdecydowanymi przeciwnikami. Duży dobry ekran, podobnie jak dobre słuchawki, gło-

śniki to taki sam nośnik sztuki jak papier dla książek czy płótno dla obrazu. Obecne odbior-

Sztuka, design i telewizory, czyli rzecz nie tylko o nowych...
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wyimek

wyimek

niki nie skazują nas na oglądanie trzech kanałów z telewizji naziemnej, możemy przebierać 

w setkach treści telewizyjnych, korzystać z serwisów VOD, sięgać po filmy na płytach Blu-

ray i UHD Blu-ray[1. Płyty DVD sobie naprawdę darujcie, mamy rok 2018.] Do tego dochodzi 

jeszcze inna rozrywka – chociażby gry czy nawet oglądanie zdjęć i własnych wspomnień 

w wersji wideo. Choć mimo wszystko wychodzę z założenia, że nie ufam ludziom, których 

biblioteczka jest mniejsza niż ich telewizor[2. Tu trzeba brać korektę na e-booki.]

Teraz pozostaje czekać na premierę nowych telewizorów Panasonica. Gdy będą znane ceny 

nowych modeli, oczywiście Was o tym poinformuję, nie zabraknie też mojego werdyktu. 

Wstępnie FX780, FZ800 i FZ950 to telewizory, które warto mieć na liście swoich zakupów.

paweloko

Sztuka, design i telewizory, czyli rzecz nie tylko o nowych...

https://twitter.com/paweloko


   /   SPRZĘT   /   147

XF90 
TELEWIZOR W JAPOŃSKIM WYDANIU

PAWEŁ OKOPIEŃ

XF90 – Telewizor w japońskim wydaniu

Dobry telewizor, to znaczy jaki? W mojej definicji to ten, który charakteryzuje się wysoką 

jakością obrazu, dobrą matrycą, niezłym podświetleniem, sprawnym Smart TV oraz 

stylowym wyglądem. Obraz, funkcje smart oraz wygląd – te trzy wymagania muszą zostać 

spełnione, a najlepiej jeszcze iść w parze z rozsądną ceną. I właśnie taki jest Sony XF90.
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XF90 to model, który powstał jako połączenie zeszłorocznych topowych ekranów LCD 

Japończyków. Modele XE93, XE94 i XE90 sprzężono ze sobą i powstał model XF90 – tele-

wizor z dobrym, zaawansowanym system podświetlania, matrycą VA 120 Hz i ceną na 

poziomie XE90. Ta cena na starcie jest naprawdę ważna; do tej pory w wielu przypadkach 

naprawdę trzeba było dopłacać za logo Sony. Tymczasem kilka tygodni od sklepowego 

debiutu wariant 55-calowy kosztuje niecałe 6500 złotych, wariant 65-calowy poniżej 10 

000 złotych, a model 75-calowy poniżej 16 000 złotych. Jest jeszcze wersja 49-calowa poni-

żej 6 000 złotych, ale zachęcam Was, aby zastanawiając się nad takim wariantem, dopła-

cić kilkaset złotych do wersji 55-calowej. Małe telewizory to ostateczność. Jak na topowy 

ekran LCD od Sony na rok 2018, to ceny są bardzo rozsądne. Druga wartościowa nowość 

tego roku, czyli OLED AF8, kosztuje 9999 złotych za wersję 55-calową i 14 999 złotych 

za 65 cali. Alternatywą z logo Sony jest jeszcze ZD9, za który trzeba zapłacić prawie 11 

000 złotych za wersję 65-calową, prawie 30 000 złotych za wariant 75 cali i ponad 300 za 

100-calowe monstrum. Te 6,5 i 10 tysięcy to naprawdę uczciwa cena, jak za topowy model 

na rok 2018, w dodatku z logo Sony.

Jednym z największych zaskoczeń podczas testów Sony XF90 był dla mnie Android TV. 

System, który przeklinam, który uznaję za wadę w większości telewizorów, tym razem 
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działał bardzo szybko. Telewizor uruchamiał się 

momentalnie, tak samo Netflix czy YouTube. 

Bez problemu można było wejść w ustawienia, 

skorzystać z wyszukiwania, działo się to tak, jak 

powinno od lat. Wreszcie XF90 nie jest telewi-

zorem, który odrzuca, ponieważ ma Android 

TV. Problemem jest jedynie ubogość tej plat-

formy, brak HBO GO, poprawnej wersji Player. 

Nie wspominając o tym, że jest to wersja 7.0 

Androida, a nie 8.0 z odświeżonym interfejsem. 

Jest jednak płynnie, nie trzeba się denerwo-

wać, bez przykrych niespodzianek i to mi się 

podoba. W przypadku XF90 nie trzeba obawiać 

się Android TV, a to już spory plus.

Drugą dobrą wiadomością jest jakość obrazu. 

Tutaj nikt nie będzie miał powodów do narze-

kań. Mamy dobrą płynność, bardzo dobre 

odwzorowanie kolorów w fabrycznych usta-

wieniach, w przypadku podświetlania od razu 

widać, że to ekran LCD, ale też trudno się do 

niego przyczepić. Jest to telewizor taki, jaki 

powinien być w tej klasie. Bardzo płaski jest 

dźwięk, ale większość osób, która zdecyduje 

się na ten telewizor, nabędzie soundbar lub 

ma już w domu zestaw kina domowego. Sony 

XF90 przyzwoicie wypada w treściach HDR, co 

pozwala potwierdzić jego pozycję jako topo-

wego ekranu LCD na ten rok w hierarchii Sony. 

Nie zabrakło też obsługi Dolby Vision, co usa-

tysfakcjonuje posiadaczy Apple TV 4K, którzy 

koniecznie chcą zobaczyć na wyświetlaczu zna-

czek DV. Mamy do czynienia z topowym ekra-

nem LCD od Sony na rok 2018, ale też trzeba 

pamiętać, że na samej górze w ofercie Sony są 

ekrany OLED A1 i AF8.

XF90 – Telewizor w japońskim wydaniu
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Najwięcej o tym telewizorze mówi jego wzornictwo – tu nie ma efektu wow, jest popraw-

nie. Zgrabne nóżki, lekkie maskowanie przewodów i niestety pilot, który odbiega od defi-

nicji klasy premium. To taki japoński minimalizm, prostota, która nie ma zachwycać, ma 

działać i spełniać swoje funkcje. XF90 jest dokładnie taki, na jaki wygląda. Nie będziecie 

się nim specjalnie ekscytować, ale będzie Wam dobrze służył przez wiele lat. O to właśnie 

chodzi i to sprawia, że XF90 zasługuje na rekomendację. Trudno się tu do czegokolwiek 

przyczepić – Android TV działa lepiej niż kiedykolwiek, obraz HDR 4K cieszy oko, kolory 

są wiernie odwzorowane, jakość wykonania jest bardzo dobra, design prosty, a cena roz-

sądna. To dobry telewizor zarówno dla graczy, fanów filmów, jak i tych, którzy na co dzień 

poszukują telewizora uniwersalnego. 

paweloko

XF90 – Telewizor w japońskim wydaniu

https://twitter.com/paweloko


MONIKA GUTOWSKA

Od dawna na pytanie, jaki samochód chciałabym mieć, zakładając, że mam nieograniczony 

budżet, wskazywałam auto z oferty firmy z Zuffenhausen, czyli Porsche Panamera. Nie 

zaskoczy Was więc moja radość, gdy dowiedziałam się o możliwości przeprowadzenia 

testów tego właśnie samochodu. W udziale przypadło mi białe „prosię”, ale w przypadku 

tego samochodu kolor nie miał dla mnie najmniejszego znaczenia.
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PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO 
SAMOCHÓD STWORZONY DLA KOBIETY 

Porsche Panamera Sport Turismo samochód stworzony dla...
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Przyznam, że oczekiwania miałam bardzo wygórowane, zarówno w kwestii designu, jak 

i frajdy z samej jazdy. Wygląd zewnętrzny nie był dla mnie zaskoczeniem – wielokrotnie tęsk-

nym wzrokiem wodziłam, widząc Panamerę na ulicy. Nie jestem fanką supersportowych 

samochodów; jak dla mnie są za bardzo wyzywające, z daleka krzyczą PATRZ NA MNIE. To 

Porsche też kwalifikuje się do grona wozów sportowych, ale od niego bije jedynie klasa, 

trochę jak kobieta w garsonce podkreślającej atuty sylwetki. Zastanawiam się, czy rysujący 

to auto projektant nie robił tego właśnie z myślą o kobietach. Mężczyźni mieli przecież 911, 

które – dla praktycznych w końcu kobiet – nie było wystarczające. Jeżeli moje przypusz-

czenia są prawdziwe, to można uznać to za strzał w dziesiątkę, bo za kierownicą Porsche 

Panamera Sport Turismo bardzo często zobaczymy kobietę.

Był taki moment (po pierwszym modelu 

Panamery), że fani marki prorokowali jej rychły 

upadek. A tu niespodzianką były takie lata, w któ-

rych sprzedaż większego brata popularnego 

prosiaka przekroczyła sprzedaż legendarnej 911. 

Producent nie przeszedł obok tego faktu obojęt-

nie i zrobił kolejny krok, który w czasach mojej 

młodości uznawano za dowcip. W ofercie poja-

wiła się pięcioosobowa Panamera kombi. Kiedyś 

wątpiąc czyjąś prawdomówność, mówiło się: 
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„powiedz jeszcze, że widziałeś Porsche kombi”. 

Rzeczywiście, nie napisałam wcześniej, że testo-

wany egzemplarz był właśnie w wersji kombi. 

Długie, płaskie i szerokie auto wyglądem przy-

pominające płaza. Na co dzień nie poruszam się 

małym samochodem, ale siedząc za kierownicą 

Panamery, miałam wrażenie, że nie mieszczę się 

w pasie ruchu. We wnętrzu auta czułam się jak 

w nowoczesnym salonie, gdzie projektant zadbał 

o każdy najmniejszy szczegół, otulona z każdej 

strony, zarówno za sprawą foteli, jak i środkowego 

tunelu, który kierowcy i pasażerowi zapewnia 

własną przestrzeń. Nie zapomniano też o pasaże-

rach tylnej kanapy, testowany model był wypo-

sażony w trzyosobową kanapę, choć akurat nie 

Porsche Panamera Sport Turismo samochód stworzony dla...

Zastanawiam się, czy rysujący 
to auto projektant nie robił tego 
właśnie z myślą o kobietach. 
Mężczyźni mieli przecież 911, 
które – dla praktycznych w końcu 
kobiet – nie było wystarczające.
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jestem wielką entuzjastką tego rozwiązania. Środkowy pasażer siedzi lekko wyżej na wąskim, 

mało wygodnym siedzeniu, a miejsca na nogi jest jak na lekarstwo. Długie dystanse w pię-

cioosobowym składzie zdecydowanie odpadają. Sama wybrałabym wersję z dwoma nie-

zależnymi fotelami z tyłu, dzięki którym nie ma znaczenia, czy podróżujemy w tylnej części 

samochodu, czy z przodu, komfort jest ten sam.

Panel sterujący w Panamera Sport Turismo wygląda 

bliźniaczo jak Panamerze drugiej generacji i dobrze 

– po co zmieniać to, co dobre. Duży, dotykowy ekran 

zapewnia łatwy dostęp do wszystkich dobrodziejstw, 

jeszcze zanim go dotkniemy. Nie będę opisywała 

wszystkich systemów bezpieczeństwa, którymi 

naszpikowany jest ten samochód, bo po prostu się 

na tym nie znam. Zakładam jednak, że wykorzystane 

są wszystkie najnowocześniejsze technologie, które 

Porsche Panamera Sport Turismo samochód stworzony dla...

Kiedyś wątpiąc czyjąś 
prawdomówność, 
mówiło się: „powiedz 
jeszcze, że widziałeś 
Porsche kombi”. 
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ułatwiają ujarzmienie tej bestii. Płynnie przejdę zatem do wrażeń z jazdy. Niezależnie od 

tego, jaki tryb jest ustawiony, auto prowadzi się rewelacyjnie. Wyprzedzając inne pojazdy, 

można odnieść wrażenie, że stoją w miejscu. Na samą myśl o przyśpieszeniu mam banana 

na ustach. W trybie sport staje się nieco bardziej agresywne, nie zawsze udawało mi się 

nad nim zapanować, co powodowało lekkie wyrywanie kierownicy. Obstawiam jednak, że 

wynika to z luk w moich umiejętnościach, gdyż na co dzień poruszam się flotowym spokoj-

nym autem. Osiągi w cyferkach niewiele mi mówią, bo nie potrafię tego ani zobrazować, 

ani odnieść do konkurencyjnych aut tego segmentu. Jedno jest pewne: za kierownicą tego 

samochodu nie czuję się jak w kombi. Szybkością nie ustępuje w żadnym punkcie zwykłej 

Panamerze. Pędząc z niewyobrażalną prędkością, w ogóle tego nie odczuwam, to auto po 

prostu płynie po jezdni. Może ma to związek z niskim zawieszeniem – nie wiem, ale wraże-

nia i komfort z jazdy są niesamowite.

Dla kogo jest Porsche Panamera Sport Turismo? Jak to dla kogo? Dla mnie! Osoby, która 

czuje, że ma wszystko pod kontrolą, w rewelacyjnych warunkach, z mocą pod pedałem, 

a jednocześnie nie rzucając się zanadto w oczy. Kolega z biurka obok spoglądając na zdjęcia, 

stwierdził „fajne auto, takie rodzinne”. Patrząc z perspektywy bagażnika, takie podsumowa-

nie wydaje się na miejscu.
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A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE 
ELEKTRYCZNY SMART

A miało być tak pięknie – elektryczny Smart

JAN URBANOWICZ

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie powinno być idealne miejskie auto? Małe, 

zwrotne, szybkie, z niewielkim spalaniem. To ostatnie teraz byśmy zamienili na posiadanie 

napędu elektrycznego. Takie auto istnieje i jest nim… Smart. 
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Żeby doprecyzować, chodzi o Smarta Fortwo 

w wersji elektrycznej. Jaki Smart jest, każdy wie. 

Nie ma chyba osoby, która by o tym maleństwie 

nie słyszała. Aktualnie mamy na rynku trzecią 

generację malucha i moim zdaniem jest ona naj-

mniej urodziwa. Nie zmienia to jednak faktu, że 

wciąż jest to auto bardzo funkcjonalne, które 

doskonale nadaje się na zatłoczone miejskie 

ulice i dzięki któremu nie będziemy musieli się 

aż tak silić, poszukując miejsca do zaparkowa-

nia – zwłaszcza w centrum stolicy. Oczywiście 

w realu i praktyce wygląda to tak, że Smart 

idealnie nada się jako drugie auto w rodzinie, 

bo na dalsze wakacyjne wyjazdy nie ma co go 

brać pod uwagę – owszem, da się, ale po co? 

Mamy tu dwa fotele i mały bagażnik, w którym 

wbrew pozorom trochę się zmieści, na przykład 

dwie kabinowe walizki postawione pionowo. 

Włożymy tu więc również niewielkie zakupy, po 
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które pojedziemy w środku tygodnia. Skoro taki 

samochód jest wręcz stworzony do przetrwania 

w miejskim zgiełku, to wersja elektryczna, która 

dodatkowo nie będzie „smrodzić”, brzmi jak 

ideał. Owszem, brzmi. Jak jest naprawdę?

Mercedes chce być „zielony” i dzięki niemu 

Smart płynie z prądem (he he he) i modą na 

napęd elektryczny. Smart Fortwo Electric Drive 

ma bardzo dużo plusów. Tak dużo, że jeżdżąc 

nim, nie sposób się nie cieszyć. Podobnie jak 

wersja spalinowa to auto niezwykle zwrotne, 

pozwalające wcisnąć się niemal wszędzie 

– moim faworytem jest zawracanie na raz 
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w dość wąskich ulicach. Wersja ta jest doskonałą 

ewolucją myśli, z jaką powstawał w ogóle Smart. 

Teraz, kiedy świadomość istnienia elektryków jest 

coraz większa, niemal każdy patrząc na ten samocho-

dzik, zastanawia się, jakby to było, gdyby jeździł na 

prąd, a nie na benzynę. No i mamy go.

Producent podaje, że będziemy tym w stanie przeje-

chać 160 kilometrów. Pierwsza myśl jest bardzo pozy-

tywna, ponieważ mało kto pokonuje w ciągu dnia większe trasy po mieście. Na papierze 

to przecież więcej niż pierwsza generacja BMW i3, w której jestem absolutnie zakochany, 

a taki zasięg mi nie przeszkadzał. Miejskim autem raczej nie jeździ się w trasy, dlatego wię-

cej nie jest nam w ogóle potrzebne. Tak, tylko tu pojawia się problem i zaczynamy dostrze-

gać największą wadę Smarta. Ten maluch wciąga prąd z prędkością Sokoła Millenium. 

Do zalet Smarta zaliczyć trzeba 
na pewno prowadzenie oraz to, 
że właściwie wszędzie jesteśmy 
w stanie nim zaparkować. 
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Wystarczy, że pojedziemy nieco szybciej, włą-

czymy ogrzewanie i wszystkie inne systemy 

podtrzymywania życia, a zasięg samochodu 

może spaść o kilkadziesiąt (sic!) kilometrów 

i zejść poniżej 100 kilometrów do przejechania. 

Ale przecież możemy go naładować. Możemy, 

ale tu również pojawiają się schody. Nie znaj-

dziemy tu niestety złącza CCS Typu 2 do szyb-

kiego ładowania. Wydawać by się mogło, że 

będzie ono idealne do tego samochodu – dra-

stycznie spada nam zasięg, podjeżdżamy pod 

sklep i ładujemy całość w godzinę lub mniej. 

Ideał! Z tym że nie… Nie posiadamy takiego 

złącza, przez co możemy naładować samo-

chód ze zwykłej stacji miejskiej, co zajmie nam 

trzy–cztery godziny lub ze „zwykłego” gniazdka 

w naszym domu. Ta ostatnia opcja w przypadku 

Smarta jest mniej atrakcyjna niż by się mogło 

wydawać. Zajmie to bowiem około 10 godzin! 

Oznacza to, że nie naładujemy całych akumu-

latorów, na przykład podłączając samochód do 

ładowania w pracy. 

A miało być tak pięknie – elektryczny Smart

Wydawać by się mogło, że 
będzie ono idealne do tego 
samochodu – drastycznie spada 
nam zasięg, podjeżdżamy 
pod sklep i ładujemy całość 
w godzinę lub mniej. Ideał!   
Z tym że nie…
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Jak ładować, to oczywiście kablem. Chcąc łado-

wać na mieście, musimy jednak mieć ze sobą 

własny kabel. Niestety, przez to, że bagażnik 

jest bardzo mały, gdy przewozimy w nim kable, 

zostaje nam już mało miejsca na cokolwiek 

innego i przez to użyteczność auta nieco spada. 

Do zalet Smarta zaliczyć trzeba na pewno pro-

wadzenie oraz to, że właściwie wszędzie jeste-

śmy w stanie nim zaparkować. Do tego dochodzi 

jeden z największych plusów wszystkich elektry-

ków, czyli przyspieszenie. Na światłach jesteśmy 

w stanie pokonać niemal każde inne auto i dzięki 

temu szybko opuszczamy skrzyżowanie. Niby 
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wyimek
calamuzyka

A miało być tak pięknie – elektryczny Smart

silnik elektryczny ma tu moc zaledwie 82 KM, ale przy takiej małej masie i natychmiast 

dostępnym momencie obrotowym można tym maluchem poszaleć.

Na koniec temat niewygodny, czyli cena. Ta zaczyna się od 94 500 złotych, a za testowany 

egzemplarz w wersji Prime przyjdzie nam zapłacić ponad 120 000 złotych. W tej cenie 

możemy mieć już Hyundaia IONIQ Electric, który będzie o wiele lepszym wyborem, pod 

wieloma względami.

Wydawać by się mogło, że dwuosobowy Smart w wersji elektrycznej będzie idealnym 

samochodem miejskim. Teoretycznie tak jest, gdyby nie kwestia jego prądożerności 

i powolnego ładowania. Odbija się to wszystko za zasięgu i co za tym idzie na użyteczno-

ści. Cóż, nie ma rzeczy idealnych, a przynajmniej ta do nich nie zależy.

Smarta Fortwo        

Plusy:
• zwrotność

• przyspieszenie

• gabaryty

Minusy:
• długi czas ładowania

• brak złącza CCS Typ 2

Cena: od 94 500 PLN, 
testowany egzemplarz 
121 000 PLN

yasiek_

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.twitter.com/yasiek_
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Ambitny zespół.
Niezawodne narzędzie.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

https://nozbe.com/pl/?campaign=iMagazine
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

W tamtym miesiącu opisałem Wam appkę do kontroli domu HomeKit z Apple 

TV. Aplikacja HomeCenter potrafi dużo, ale nie obsługuje kamer wpiętych 

do HomeKit. Tu z pomocą przychodzi Homecam, aplikacja koncentrująca 

się na kamerach. Czyli pozwala na jednym ekranie Apple TV pokazać 

podgląd z wszystkich kamer HomeKit, zupełnie jak stanowisku monitoringu 

przemysłowego. Co więcej, jeśli w danym pomieszczeniu mamy kamerę, to 

możemy też za pomocą tej appki sterować wszystkimi sprzętami HomeKit 

w tym pomieszczeniu oraz podglądać ich status. Teraz dwie wiadomości, 

jedna zła i jedna dobra. Appka nie pokazuje obrazu z kamer wpiętych po 

HomeBridge. Teraz dobra, możecie w HomeBridge dodać „fejkowe” kamery do 

każdego pomieszczenia i macie wtedy kontrolę nad całym domem HomeKit. 

Cena: 23,99 PLN                Pobierz

HOMECAM

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/homecam-for-homekit/id1292995895?mt=8&&at=11lHMT
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norbertcala

Jestem pewien, że macie tak samo, jak ja. Kupujecie coś, na przykład 

buty lub żelazko. Paragon niby kładziecie w bezpiecznym miejscu, bo 

przecież bez niego nie ma gwarancji. Ale potem w razie uszkodzenia 

produktu okazuje się, że miejsce nie było bezpieczne lub paragon 

wyblakł. Wy zaś macie przekonanie, że ciągle produkt był jeszcze na 

gwarancji. Idealnym rozwiązaniem jest appka Paragon. Jest do bólu 

prosta, czyli dokładnie taka, jak ma być. Za jej pomocą robicie zdjęcie 

paragonu, uzupełniacie takie pola, jak nazwa towaru i sklepu. Aplikacja 

sama wstawia datę zakupu. Teraz paragon możecie wyrzucić, a jak się 

Wam rozpadną buty, to tylko musicie wyszukać odpowiednie hasło 

w appce. Wszystkie sklepu akceptują zdjęcie paragonu.

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

PARAGON

Pewnie znacie lub słyszeliście o appce Tinder. To ta, w której szukamy 

drugiej połówki, przerzucając kolejne zdjęcia w prawo i lewo. 

W prawo się podoba, w lewo się nie podoba. Jak zaznaczymy, że 

ktoś nam się podoba, a ta osoba zrobi dokładnie to samo z nami, to 

możemy porozmawiać. Teraz sobie wyobraźcie ten sam mechanizm 

do zamiany mieszkań na wakacje. Wrzucamy zdjęcie i lokalizację 

naszego mieszkania, a potem pokazujemy w taki sam sposób, jak 

w Tinderze, że inne mieszkanie się nam podoba. Jeśli tej osobie też 

przypadkiem spodoba się nasze mieszkanie, to możemy ze sobą 

porozmawiać i się umówić na wakacyjną wymianę. Genialne dla ludzi 

chcących spędzić tanio wakacje w fajnym miejscu. Cena 0,00 PLN

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

HOLIDAY SWAP 

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/paragon-gwarancje-pod-ręką/id1068914197?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/holiday-swap/id1313713150?mt=8&at=11lHMT


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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O PUBG słyszałem od szczęśliwych posiadaczy PC i nieco mniej szczęśliwych użytkowników 

Xboxów. Sam, z racji tego, że do mojego TV podpięte jest PS4, a jedynym komputerem, który 

mam, jest Mac, w najbardziej znanego battle royale zagrałem dopiero na telefonie.

PAWEŁ HAĆ

PLAYERUNKNOWN'S 
BATTLEGROUNDS 
KAŻDY NA KAŻDEGO
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Battle royale – tryb online dla mnóstwa graczy, polegający na zrzuceniu ich na wielką mapę 

i stopniowym ograniczaniu obszaru gry. Zadanie: przetrwać, pozbywając się oponentów. 

Najlepiej systematycznie ich eksterminując i kryjąc się przed kulami uderzającymi znienacka. 

Zaczynamy z niczym, cały ekwipunek trzeba pozbierać już po wylądowaniu na mapie, stąd też 

szanse na początku wszyscy mają identyczne. Brzmi prosto i nieszczególnie skomplikowanie, 

ale daje masę frajdy, bo, pomimo tej samej mapy, każda rozgrywka może być inna. Od tak-

tyki, przez rozrzucone losowo znajdźki, po decyzje innych graczy (w PUBG jest ich jednocze-

śnie 100) – wszystkie te czynniki determinują tempo rozgrywki i sposób, w jaki musimy do niej 

podejść, aby przetrwać.

Lobby. Kilkadziesiąt osób biega po opustoszałym pasie startowym. Większość w samych tylko 

gaciach. OK, w Matriksie Neo też nie miał lekkiego początku. Tu jednak zamiast czarnego 

płaszcza i okularów dostajemy spadochron, a pierwszy raz Pochinki podziwiamy przez okno 

samolotu, w którym stłoczono nas z pozostałymi graczami. Nie znam mapy, wyskakuję więc 

w losowym momencie, spadam swobodnie chwilę, otwieram spadochron nieopodal jakichś 

domków. Wokół cisza, pusto, wszystkie drzwi pozamykane. W pierwszej chwili pomyślałem, że 

trafiłem na jakąś makietę, wszystko jest bowiem takie… sztuczne, szczególnie gdy porównać 

otoczenie z naprawdę dobrym modelem postaci. Dopiero chwila eksploracji rozwiała moje 

wątpliwości: ta gra tak wygląda. Nie spodziewajcie się mnóstwa detali, efektów cząsteczko-

wych czy choćby przyciągającej wzrok gry świateł. Nawet na najwyższych detalach ustawio-

Playerunknown's Battlegrounds – każdy na każdego
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nych na iPhonie X grafika jest bardzo przeciętna. Szybko jednak przestałem na nią zwracać 

uwagę, bo na horyzoncie wypatrzyłem pierwszy ruch. W jednym z budynków wygrzebałem 

uprzednio jakieś spodnie, karabin z lunetą i bandaże, co w zupełności wystarczyło, by przypu-

ścić atak. Z daleka warto było skorzystać z lunety i gdyby nie głupota przeciwnika (prawdopo-

dobnie bota), prawdopodobnie przegapiłbym okazję do oddania strzału. Interfejs jest bowiem 

nie tyle źle zaplanowany, ile po prostu zbyt mały i na niewielkim ekranie smartfona zwyczajnie 

nie pozwala na intuicyjne wciskanie przycisków. Znalazłem mikroskopijny przycisk, pacnąłem 

w niego, nakierowałem i wystrzeliłem kilka serii. Przeciwnik padł, bo jedna nawet go dosięgła. 

Satysfakcja z tego zerowa, bo ani się nie bronił, ani nawet specjalnie nie ruszał. Podbiegłem do 

niego, przeszukałem (za pomocą jeszcze mniejszego przycisku), po czym uzbrojony w granaty 

dymne ruszyłem dalej, do kolejnych zabudowań.

Gra nie wyznacza żadnych celów oprócz przetrwania, dlatego też początkowa faza gry bywa 

potwornie nudna, jeśli akurat ze wszystkimi się mijamy. W mojej pierwszej grze dokładnie tak 

było – dopiero znalezienie pojazdu i jakiejś snajperki ożywiło rozgrywkę. Samochód to naj-

lepsze narzędzie mordu, bo żaden przeciwnik nie zdąży we mnie wycelować przed starano-

waniem go, a celowanie zderzakiem jest o wiele prostsze niż z którejkolwiek z broni (mowa 

oczywiście o grze na dotykowym ekranie). Rozjechałem więc dwóch czy trzech napotkanych 

oponentów, odpuszczając sobie przeszukiwanie. Nagle zaczęło się bombardowanie – okazuje 

Playerunknown's Battlegrounds – każdy na każdego
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się, że co jakiś czas na losowy obszar gry zrzu-

cane są bomby. Ma to na celu (podobnie jak 

stopniowe zawężanie obszaru gry) zmuszenie 

do ruchu, a tym samym zwiększa prawdopo-

dobieństwo opuszczenia bezpiecznej lokali-

zacji (czyli na przykład jednego z pancernych 

domów) i narażenia się na ostrzał. W PUBG 

tempo rośnie wraz z postępem rozgrywki, 

stąd też nawet początkowo powolny mecz 

pod koniec staje się emocjonujący, o ile tylko 

do tego końca dotrwamy. A to dość łatwe, bo 

choć gra jest dostępna od kilku tygodni, wciąż 

mam wrażenie, że większość graczy to boty 

bądź zupełnie początkujące osoby, które nie 

opanowały sterowania dotykowego – więk-

szość meczów solo oraz w drużynie kończę na 

pierwszym miejscu, a na telefonie nie gram 

w żadne inne strzelanki. Nawet pierwszy mecz 

udało się mi wygrać, choć kompletnie nie 

znałem tej gry. To, wbrew pozorom, wcale nie 

motywowało do kolejnego meczu.

Techniczna strona PUBG pozostawia trochę 

do życzenia. Rozumiem kiepską grafikę, na 

konsolach czy PC również nie jest wybitna. 

Nie mogę za to przemilczeć koszmarnej jako-

ści udźwiękowienia, przywodzącego na myśl 

pierwszego Counter Strike'a. Sprawdza się 

o tyle, że grając na słuchawkach, łatwo okre-

ślić kierunek, z którego dobiegają kroki czy 

strzały – uważam, że to ważniejsze niż to, jak 

brzmią. Nie to jest jednak głównym proble-

mem, a interfejs, niedostosowany do ekranu 

smartfona. Mamy tu kilka trafnych rozwiązań, 

jak podwójny przycisk strzału po obu stro-

nach ekranu czy blokowanie sprintu przez 

Playerunknown's Battlegrounds – każdy na każdego
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przesunięcie palca mocno w górę, ale towarzyszą im mikroskopijne przyciski wszędzie. Tyczy 

się to zarówno interfejsu gry, jak i wszystkich menu. Obecnie w grze nie ma żadnych mikro-

płatności – za wyzwania otrzymujemy doświadczenie i gotówkę, a także skrzynki, w nich znaj-

dujemy nowe ciuchy. Nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę, a jedynie na aspekty wizualne. 

To zdecydowanie najlepsze możliwe rozwiązanie, jeśli w grze pojawią się mikropłatności, to 

nie wpłyną na balans rozgrywki. Każdy gracz zaczyna zawsze bez żadnego ekwipunku, wyróż-

nia się jedynie tym, jak wygląda.

PUBG jest obecnie bezpłatny na urządzenia mobilne, zdziwiłbym się zresztą, gdyby było ina-

czej. Gra znajduje się ciągle w fazie beta, ma nawet system raportowania błędów i zgłasza-

nia uwag, działa jednak na tyle sprawnie, że potrafi dostarczyć mnóstwo solidnych wrażeń. 

Każdy mecz jest inny, więc pomimo tej samej mapy i zasad, naprawdę trudno znudzić się tym 

tytułem. Bardzo dobrze wspominam mecz w drużynie, gdy wraz ze mną grały jeszcze dwie 

przypadkowe osoby (trzecia zginęła niemal od razu, nie liczy się), i dzięki dobrej komunikacji 

udawało nam się sprawnie poruszać (bo podwoziliśmy się wzajemnie), osłaniać wzajemnie 

i flankować przeciwników. Deweloper nie próżnuje i stale rozwija grę, zarówno na Androidzie, 

jak i na iOS (aktualizacje nie wychodzą równocześnie na obu platformach, iOS dostaje je póź-

niej). Obecnie w PUBG pojawił się tryb Arcade, dodano kilka usprawnień pokroju automatycz-

nego otwierania drzwi czy podążania za innymi graczami, a także usunięto część zgłoszonych 

błędów. Oby tylko twórcom starczyło zapału do ulepszania mobilnej wersji, zyskała sporą 

popularność i szkoda byłoby, gdyby nie nadążała za wersją na konsole i PC.

PUBG w wersji na iOS dostępna jest bezpłatnie w App Store. 

Playerunknown's Battlegrounds – każdy na każdego

https://geo.itunes.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889?mt=8&at=11lHMT
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SPRAWDŹ, KTÓRE APLIKACJE 
PRZESTANĄ DZIAŁAĆ W MACOS 10.14

MACIEJ SKRZYPCZAK

Za miesiąc odbędzie się WWDC, gdzie Apple jak co roku zaprezentuje programistom 

najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych. Choć na razie nie wiadomo, jakie nowości 

w nich znajdziemy, możemy być więcej niż pewni jednej zmiany w macOS.

Sprawa tyczy się zakończenia wspar-

cia dla 32-bitowych aplikacji. O zamia-

rach tych wiemy dzięki ostatnim betom 

macOS 10.13, gdzie przy włączeniu któ-

rejś z takich aplikacji pojawia się komu-

nikat informujący o tym, że wkrótce nie 

będzie możliwe korzystanie z niej.

W związku z tym warto sprawdzić, czy 

posiadacie jakieś aplikacje, które wkrótce 

przestaną działać. Nie trzeba przy tym 

otwierać każdej z zainstalowanych, żeby 

wyczekiwać na pojawienie się komuni-

katu. Z pomocą przychodzi Raport sys-
temowy. Znajdziemy go, klikając menu 

na logo Apple, a następnie wybieramy 

Ten Mac… W nowym oknie odszuku-

jemy przycisk Raport systemowy.

Sprawdź, które aplikacje przestaną działać w macOS 10.14
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Klikając ją, posortujemy aplikacje w kolejności od tych, które nie są 32-bitowe, czyli nie uruchomimy 

ich w następnej odsłonie macOS. Warto przyjrzeć się tej liście, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie 

przestanie działać program, z którego korzystamy. Co ciekawe, wśród 32-bitowych aplikacji obec-

nych w ostatnim macOS znajdziemy Odtwarzacz DVD.

Dla użytkowników systemu na komputery Apple to będzie już druga podobna sytuacja. Wcześniej 

Apple zakończyło wsparcie dla aplikacji uniwersalnych, które można było uruchomić zarówno na 

Macach z procesorem Power PC, jak i tych z Intelem.

W oknie raportu odszu-

kujemy na liście z lewej 

strony pozycję Aplikacje, 

która znajduje się w sekcji 

Oprogramowanie.

Kiedy już lista wszystkich 

aplikacji się załaduje, naj-

bardziej będzie nas intere-

sowała ostatnia kolumna 

64 bity (Intel).

mcskrzypczak

Sprawdź, które aplikacje przestaną działać w macOS 10.14

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


WE CREATE
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supporting The 17th International 
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www.inforit.com

http://inforit.com


W WINDOWSIE 
NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO

KINGA OCHENDOWSKA

Chciałabym raz przekonać się, że Microsoft zrobił coś dobrze. I za każdym razem, kiedy wydaje 

mi się, że opowieści w internecie mogą się sprawdzić, spotyka mnie rozczarowanie.

175   /   FELIETONY   /   W Windowsie nic się nie zmieniło
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PPrzy powierzchownym kontakcie z nowymi produktami Microsoftu wszystko 

wydaje się w porządku. Sprzęt kusi nowoczesną linią i świetnymi możliwościami. 

Czytając recenzje, może się wydawać, że Microsoft kompletnie zerwał z prze-

szłością i używanie jego produktów jest tak samo proste i przyjemne, jak sprzętu 

Apple. Wcale by mi to nie przeszkadzało, wręcz odwrotnie – ucieszyłoby mnie 

niezmiernie. Niestety, nie mam szczęścia i zazwyczaj okazuje się, że powierz-

chowne piękno nie zawsze świadczy o wewnętrznych wartościach. No dobrze, 

wiem, czym kończą się takie stwierdzenia. Można tym rozpętać III wojnę interne-

tową. Zawsze znajdą się zwolennicy jednego i drugiego, którzy wytoczą ciężką 

artylerię i okopią się na strategicznych pozycjach. Mam jednak wrażenie, że 

wszystko zależy od tego, jak długo używa się maków. 

Dobrze pamiętam moje pierwsze 24 godziny z moim pierwszym własnym 

Clamshellem i zdumienie, że wszystko jest takie proste. A może niewystarczająco 

skomplikowane? Ten odczuwalny brak sprawiał, że odnosiło się wrażenie braku 

profesjonalizmu. Nawet w życiu, im bardziej coś jest skomplikowane i niezrozu-

miałe, tym poważniej się prezentuje, bo nikt nie jest w stanie zrozumieć, o co 

w tym chodzi. Zatem musi to być niezwykle mądre i tylko geniusze są w stanie 

ogarnąć jego prawdziwy potencjał. Jeśli przeżyjemy ten początkowy okres i prze-

staniemy się bać, że zaraz stanie się coś niespodziewanego, zaczynamy przyzwy-

czajać się do dobrego i przestajemy zwalczać swój sprzęt. A od tego strasznie 

trudno się odzwyczaić.

Weźmy teraz taki Microsoft Surface, o którym słyszałam wiele dobrego. Bardzo 

fajny dizajn, zmyślne rozwiązania, przyjemna klawiatura. Fajnie leży w ręku. Co 

z tego, skoro chodzi na najgorszym wymyślonym przez człowieka systemie 

– Windows. Dlaczego tak twierdzę? Bo po ponad 15 latach używania maków 

mierzi mnie brak logiki i głupie błędy, które potrafią odstraszyć na kilometr.

Zacznijmy od tego, że konto Microsoft można doładować środkami tak, by nie 

musieć używać karty płatniczej. Karty doładowujące można kupić w każdym 

supermarkecie, ale nie nazywają się Microsoft, tylko xBox. I działają w oficjalnym 

sklepie MS, ale już nie w sklepie z aplikacjami na Surface. Tam trzeba skonfiguro-

wać konto płatnicze, nawet jeśli nie ma się zamiaru używać żadnych płatnych pro-

gramów. Dobrze przynajmniej, że można skonfigurować PayPala, pod warunkiem, 

że mamy do niego podpiętą kartę. Czyli masło maślane. Można by było z tym żyć, 
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ale sklep uparcie przekonuje, że transakcja nie może być wykonana (bezpłatna 

aplikacja), nie oferując żadnych dodatkowych informacji. Aż prosi się o kontynu-

ację wiadomości do użytkownika o tym, dlaczego nie można zrealizować transak-

cji i co należy poprawić. Ale po co? Wystąpił błąd, ponieważ wystąpił błąd. I bądź 

użytkowniku mądry. Do tego większość standardowych wersji programów nie 

działa na Surface i konieczne jest ściągnięcie programów ze specjalnego sklepu, 

w którym… „Wystąpił błąd, ponieważ wystąpił błąd”.

Pilnie potrzebowaliśmy VPN, bo, ze względu na błąd uprawnień sieci, dostęp do 

internetu był bardzo ograniczony i musieliśmy korzystać z iPhone’owych hot-

spotów. Wbudowany w Windows VPN nie działa, a zewnętrznego ściągnąć nie 

można, bo… no właśnie, sklep. W końcu zrezygnowaliśmy, bo nawet certyfikaty 

dostępu trzeba było instalować kilka razy i w dwóch różnych miejscach. Po godzi-

nie zabawy ze sprzętem zaczęłam się cieszyć, że nie przyszło mi do głowy kupić 

Surface’a, chociaż widząc go po raz pierwszy, pomyślałam, że to naprawdę fajny 

tablet. I mam tak ze wszystkim – czasem z wyglądu podobają mi się androidy, 

czasem sprzęt Microsoftu. Tak długo, aż nie wezmę ich do ręki i nie zajrzę pod 

maskę. Wtedy dość szybko odkładam sprzęt na półkę i wycieram ręce w chus-

teczkę. To odruch rozumiany tylko przez tych, którzy nauczyli się już, że może być 

po prostu. Najzwyczajniej w świecie przyjaźnie i frontem do użytkownika.

Ta sama operacja na iPadach i iPhone’ach zajęła nie więcej niż 5 minut na sztukę, 

wliczając w to zarówno instalację certyfikatów, jak i ściągnięcie VPN z AppStore 

i uruchomienie go z minimalną konfiguracją. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego 

na sprzęcie Apple można, a przy sprzęcie Microsoftu po godzinie człowiek ma 

ochotę zostawić wszystko w diabły i pójść na drinka?

Raz na jakiś czas, słuchając internetowych opinii, ulegam złudzeniu, że w dzisiej-

szych czasach nie ma różnicy pomiędzy sprzętem windowsowym, androidowym 

oraz Apple. Zaczyna mi się wydawać, że to tylko kwestia prostych preferen-

cji i tego, co dla kogo lepiej brzmi. Kiedy przychodzi mi sprawdzić to wrażenie, 

zawsze okazuje się, że to tylko marketingowy bełkot, któremu nie można wie-

rzyć. Po prostu za bardzo przyzwyczaiłam się do tego, że wszystko jest pro-

ste i takie powinno pozostać. Irytuje mnie i złości to, że Apple implementuje 

coraz więcej rynkowych wodotrysków, takich jak animowane ikonki i wbudo-

wane w Wiadomości gify. Z mojego punktu widzenia to zupełnie niepotrzebne. 

W Windowsie nic się nie zmieniło
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Jednocześnie jednak jestem w stanie pogodzić się z tym wszystkim, bo nawet 

jeśli Apple dołączy w standardzie różowego słonia z błękitną kokardką, to będzie 

to przemyślany i elegancki słoń, który nie będzie komunikował nieokreślonych 

błędów, w zdawałoby się prostych aplikacjach.

Różnica w oprogramowaniu Apple i Microsoftu jest dość prosta. W przypadku 

Apple błędy występują głównie w oprogramowaniu firm trzecich albo są gene-

rowane przez użytkownika. Jeśli chodzi o Microsoft – źródłem problemów jest 

zazwyczaj sam system – niedopracowany i łatany w sposób, który sprawia, że 

włosy stają dęba na głowie. I nikomu nie zależy na tym, żeby użytkownik koń-

cowy był zadowolony. Przecież może znaleźć sobie rozwiązanie w internecie 

– o ile będzie w stanie się z nim połączyć. A jeśli nie, no cóż, szkoda.

Błędy w oprogramowaniu się zdarzają – każdemu. Nie ma firmy, która jest od nich 

wolna. Ale są rzeczy, które w dzisiejszych czasach nie przejdą, czego Microsoft nie 

jest w stanie najwyraźniej zrozumieć. Nieokreślone błędy umarły śmiercią natu-

ralną wiele lat temu i nie należy ożywiać trupów.

Koniec końców, na Surface aplikacje używane są przez www, a internet dostarcza 

iPhone’owy hotspot. Nikomu nie uśmiecha się w nim grzebać, bo wszyscy cenimy 

nasze zdrowie psychiczne. Ja zaś po raz kolejny przekonałam się, że nie zostanę 

switcherem.

To dobrze, bo taka szczepionka działa u mnie przynajmniej parę lat i uodparnia 

przeciwko zarażeniu innymi systemami. 

Doskonale rozumiem, że ci, którzy nie zaznali dobrego, nie będą narzekać na 

Windows. Niektórzy będą go bronić zaciekle i z narażeniem życia. Ja zaś zostanę 

przy swoim i postaram się, żeby kontakt ze sprzętem Microsoftu był ograniczony 

do minimum.

Wszystkim to wyjdzie na zdrowie.

santee76
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KINGA OCHENDOWSKA

W zeszłym miesiącu obchodziliśmy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Z tej okazji Apple przygotowało 

paczkę aplikacji, które mają stanowić pomoc w codziennych problemach ludzi borykających 

się ze spektrum.
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PPo zapoznaniu się z oferowanymi programami postanowiłam ich nie opisywać, ponieważ 

na nic zdadzą się one polskiemu użytkownikowi – ze świecą szukać w App Store programu 

w naszym ojczystym języku, a angielskojęzyczne aplikacje służą głównie do wspomagania 

komunikacji w przypadku autyzmu niewerbalnego. Mamy więc spore pole do popisu dla 

rodzimych programistów, chociaż zadanie czeka ich trudne i niewdzięczne. W tej dziedzi-

nie nie ma bowiem wielkich pieniędzy i rzeszy użytkowników, a grupa docelowa ma bardzo 

ograniczone wymagania i trudno przedstawić ideę, zarówno praktyczną, jak i innowacyjną. 

Pomimo tego, warto jednak powiedzieć kilka słów o samym spektrum, bo autyzm ciągle jest 

pojęciem nie do końca rozumianym i akceptowanym.

Odrobina historii
Słysząc słowo „autyzm”, większości z Was staje prawdopodobnie przed oczami Ray Babbit, 

bohater słynnego „Rain Mana”, perfekcyjnie zagrany w filmie przez Dustina Hoffmana. Nie 

ma w tym nic złego, bo ten właśnie obraz odegrał kluczową rolę w społecznym postrze-

ganiu zjawiska autyzmu. Przed pojawieniem się filmu społeczeństwo wykazywało się bli-

skim zeru zrozumieniem dla ludzi ze spektrum. Po jego sukcesie ludzie zaczęli akceptować 

obecność autystyków w przestrzeni społecznej, kojarząc ich oryginalne zachowanie z nie-

zwykłymi, wręcz genialnymi umiejętnościami. Jest to oczywiście olbrzymie uogólnienie 

– zaledwie jedna na dziesięć osób dotkniętych spektrum wykazuje ponadprzeciętne umie-

jętności – sam fakt wzbudzenia społecznej akceptacji dla ludzi z autyzmem zasługuje jednak 

na szczególną uwagę. Zwłaszcza że przez długie lata, zanim jeszcze sam fenomen wzbudził 

zainteresowanie Leo Kannera i Hansa Aspergera, dzieci dotknięte spektrum były zazwyczaj 

ukrywane i odsyłane do ośrodków odosobnienia, w których (w urągających człowieczeń-

stwu warunkach) pozostawały do końca życia. Jeszcze gorzej miała się sytuacja w nazi-

stowskich Niemczech, gdzie prawostronni politycy na czele z Adolfem Hitlerem namawiali 

rodziców do dokonywania eutanazji w celu zachowania czystości genetycznej rasy. Przez 

długie lata zaburzenia autystyczne (czy też dziecięca socjopatia, jak przez pewien czas okre-

ślano autyzm) uważano za niezwykle rzadkie i nie poświęcano im wiele uwagi na niwie 

rosnącej popularności oraz rozwoju psychologii i psychiatrii. Na przestrzeni ostatnich osiem-

dziesięciu lat teorii dotyczących autyzmu było wiele, pojawiło się też wiele metod „lecze-

nia” spektrum – od podawania olbrzymich dawek witamin, przez niesławne „wypłukiwanie” 

niemowlaków z metali ciężkich (za pomocą metody, którą stosowano w przypadku żołnie-

rzy zatrutych bronią chemiczną), na behawioralnych terapiach polegających na wymuszo-
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nym przytulaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego oraz „powtórnych narodzinach” 

skończywszy. W późniejszych latach popularne było również rażenie prądem, wymuszające 

na dzieciach ekwiwalent reakcji emocjonalnej – terapeuta wyciągał do dziecka ręce, ocze-

kując, że przytuli się do niego. Jeśli nie wykonało polecenia, asystent uruchamiał obwód 

umieszczony w podłodze i w rezultacie raził dziecko prądem. Skutkiem tego, maluchy, prze-

straszone bólem, dosłownie wskakiwały w ramiona terapeutów, a ci mogli pochwalić się 

świetnymi wynikami swoich poczynań. Na fali stale rosnącej popularności psychiatrii i psy-

chologii warto wspomnieć, że obie te dziedziny mogą poszczycić się historią dość okrutnych 

poczynań i nieludzkim traktowaniem „pacjentów”. Aby udowodnić, że to dziedzina niesta-

bilna, polegająca na zgadywaniu i bardzo podatna na społeczne mutacje, wystarczy wspo-

mnieć niesławny artykuł dra Andrew Wakefielda, opublikowany w skądinąd prestiżowym 

czasopiśmie „Lancet”, który jest matką i ojcem ruchu antyszczepionkowego. W publikacji tej 

Wakefield przekonywał, że trójskładnikowe szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce 

są powodem epidemii autyzmu. Pomimo to, że artykuł, opublikowany 20 lat temu, okazał 

się sfałszowany, a sam Wakefield otrzymał zakaz wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej 

Brytanii, ruch antyszczepionkowy rośnie w siłę, a do jego zwolenników nie trafiają żadne 

racjonalne argumenty.

W dzisiejszych czasach na temat autyzmu wiemy sporo, ale nie wszystko. Spektrum zyskało 

niezwykłą popularność w związku z epidemią, zaobserwowaną w… Krzemowej Dolinie 

w ostatnich latach XX wieku. Spowodowało to narodziny teorii opartej o płeć mózgu, a po sze-

regu badań – aktualnie obowiązującej tezy o neuroróżnorodności. Zgodnie z tą ostatnią róż-

nice neurologiczne są rezultatem normalnej dyferencjacji ludzkiego genomu i powinny być 

traktowane jak kolor oczu czy leworęczność. W skrócie – spektrum autyzmu, zgodnie z teorią 

neuroróżnorodności, nie jest chorobą czy upośledzeniem, a normalną cechą jednostki.

Czym charakteryzuje się autyzm?
Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma dwóch jednakowych przypadków autyzmu. Szeroki 

wachlarz symptomów i ich nasilenia sprawia, że ustalenie sztywnej definicji jest praktycznie 

niemożliwe. Ogólnie przyjmuje się kilka kryteriów, na których bazie następuje kwalifikacja:

• problemy z socjalizacją,

• opóźniony/niewystarczający rozwój mowy,

• powtarzalne/rytualistyczne zachowania,

oraz czynniki dodatkowe, które występują (ale nie muszą) w większości przypadków:

• ograniczona umiejętność wykonywania określonych zadań,

Świadomość autyzmu



   /   FELIETONY   /   182

• zaburzenia sensoryczne (nadwrażliwość na światło, kolory, dźwięki, zapachy),

• dyspraksja,

• depresja, nerwice lękowe, ADHD, schorzenie dwubiegunowe, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywne

Innym przejawem autyzmu, który na przestrzeni historii diagnozowany był zarówno łącznie, 

jak i rozdzielnie z autyzmem dziecięcym, jest syndrom Aspergera, będący łagodnym i dużo 

mniej inwazyjnym objawem spektrum. Aspies mają zazwyczaj problem z:

• nawiązywaniem prawidłowych relacji społecznych,

• rozumieniem konsekwencji podejmowanych działań,

• odczytywaniem sygnałów niewerbalnych (mowa ciała, wyraz twarzy, mimika, gesty),

• empatią (umiejętnością współodczuwania).

Czy autyzm można wyleczyć?
Próbę leczenia autyzmu można porównać do próby leczenia koloru oczu. Zgodnie z dzisiej-

szym stanem wiedzy i wspomnianą wyżej teorią neuroróżnorodności autyzm jest cechą jed-

nostki, nie zaś schorzeniem czy upośledzeniem. Nie można go więc leczyć, ale można sprawić, 

że osoby ze spektrum łatwiej odnajdą się w rzeczywistości i staną się produktywnymi człon-

kami społeczeństwa. Wymaga to ogromnych nakładów pracy i nie znaleziono dotychczas lep-

szego sposobu niż oryginalna metoda Hansa Aspergera, zastosowana w Heilpädagogische 

Station – ośrodku edukacji terapeutycznej. Polegała ona na otoczeniu dzieci wykwalifiko-

wanym w wielu dziedzinach personelem – nauczycielami, psychologami i lekarzami tak, by 

stworzyć bezpieczne i efektywne środowisko, umożliwiające rozwój oraz kontrolowaną kom-

pensację deficytów emocjonalno-społecznych i poznawczych. Efekt takich działań zależy 

głównie od stopnia zaawansowania spektrum w przypadku poszczególnych jednostek oraz 

szybkości i trafności postawionej diagnozy. Ze względu na deficyty emocjonalne unika się 

używania pojęć abstrakcyjnych, koncentrując się na stworzeniu rutyny, podobnej do tej znanej 

z serwisów IFTTT (If This Then That). Powtarzalność i jasny przepis na postępowanie w określo-

nych sytuacjach powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa i ogranicza niebezpieczeństwo 

wystąpienia ataków paniki, które mogą skutkować agresją i przemocą. Kolejną istotną kwe-

stią jest usprawnienie komunikacji, zwłaszcza w przypadkach niewerbalnych dzieci (z ograni-

czoną/niewystępującą mową), co pozwala na wyrażanie emocji i potrzeb.

Gdzie jest miejsce na technologię?
Jak wspomniałam na wstępie, przyjrzałam się aplikacjom wybranym przez Apple z okazji Dnia 

Świadomości Autyzmu (Dnia Wiedzy o Autyzmie). Można przyjąć, że dzielą się one na dwie grupy:
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• aplikacje wspomagające komunikację (pismo, piktogramy),

• aplikacje ułatwiające tworzenie rutyny.

Pierwsza grupa zajmuje się umożliwieniem ludziom z upośledzeniem/nieobecnością mowy 

wyrażenia emocji i komunikowania się ze światem zewnętrznym. W zależności od stopnia 

zaawansowania spektrum może być to pismo obrazkowe, gdzie poszczególne piktogramy 

odpowiadają emocjom i czynnościom lub rodzaj lektora, który przeczyta na głos zapisane 

zdanie, tworząc swoistą protezę komunikacji werbalnej.

Druga grupa, przydatna zwłaszcza dla dzieci/młodych ludzi z autyzmem, tworzy spersona-

lizowaną rutynę, przypominając o konieczności wykonywania podstawowych czynności, 

takich jak mycie się, posiłki, ubranie czy wyjście do szkoły. Podobnie jak w pierwszym przy-

padku, oparta może być o pismo zwykłe lub obrazkowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest 

to rozwiązanie, które samoczynnie załatwia problem. Nadal konieczna jest kontrola rodzica/

opiekuna, ponieważ mały autystyk może zignorować sygnał/alarm, zająć się robieniem cze-

goś zupełnie innego i zapomnieć o wykonaniu zadanej czynności.

Jeśli zatem są wśród Was programiści, którzy chcą spróbować swoich sił w dziedzinie peda-

gogiki specjalnej, to jest spore pole do popisu. Popyt już jest, teraz potrzebna jest podaż.

Ze swojej strony mogę powiedzieć, że praca z dziećmi z autyzmem przynosi wiele satys-

fakcji i zmienia perspektywę, przez którą oglądamy rzeczywistość. Warto propagować wie-

dzę na temat spektrum i sprawiać, by ludzie z ASD poczuli się częścią naszej społeczności. 

Powinniśmy mieć również świadomość tego, że cofając się w nurcie historii i korzystając ze 

współczesnej wiedzy o autyzmie, łatwo zauważymy, że większość odkryć naukowych i przeło-

mów w różnych dziedzinach dokonana została przez ekscentryków, których z łatwością zdia-

gnozowalibyśmy jako ASD. Albert Einstein, Wolfgang Amadeusz Mozart, Isaac Newton czy 

Jan Christian Andersen na zawsze zapisali się w naszej historii, podobnie jak wielu innych dzi-

waków, których odnajdujemy na kartach naukowych annałów. Kto wie, może to autyzm jest 

motorem napędowym rozwoju ludzkości i gdyby nie obecność spektrum, pozwalającego na 

skoncentrowanie całej swojej uwagi na konkretnej czynności czy temacie, nie znaleźlibyśmy 

się tu, gdzie jesteśmy teraz. Kto wie, jakie wnioski na temat autyzmu przyniesie przyszłość?

Świadomość autyzmu
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RODO W 10 (NIEKONIECZNIE 
ŁATWYCH) KROKACH

JAROSŁAW JERSZYŃSKI

Już od 25 maja zaczniemy stosować RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie ogólne 

o ochronie danych regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. Celem RODO jest 

wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej jednolitych zasad 

dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Zastanówmy się w dziesięciu 

krokach, co należy zrobić, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych z RODO.
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JJuż od 25 maja zaczniemy stosować RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. 

Celem RODO jest wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich Unii 

Europejskiej jednolitych zasad dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych 

osobowych. Zastanówmy się w dziesięciu krokach, co należy zrobić, aby zapew-

nić zgodność przetwarzania danych z RODO.

1. Ustal, jakie operacje przeprowadzasz na danych 
Powinieneś rozpocząć od przejrzenia własnych zbiorów danych i ustalenia 

wszystkich czynności dokonywanych z danymi – począwszy od ich groma-

dzenia, przez sposoby przechowywania, operacje na danych, do udostępnia-

nia osobom trzecim i usuwania. Warto ustalić, czy we wszystkich przypadkach 

samodzielnie ustalasz cele i środki przetwarzania danych. RODO dopuszcza 

sytuację, w której dwa lub więcej podmiotów wspólnie ustalają takie cele i spo-

soby. Podmioty takie są współadministratorami, którzy powinni podzielić się 

obowiązkami wynikającymi z RODO. 

Po przeprowadzeniu takiej analizy można zastanowić się nad zakresem zmian 

koniecznych do dokonania w celu dostosowania operacji przetwarzania danych 

do nowych regulacji.

2. Sprawdź, czy musisz wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych
Nowe przepisy nakładają na niektóre podmioty obowiązek wyznaczenia inspek-

tora ochrony danych. To odpowiednik obecnego ABI, czyli administratora 

bezpieczeństwa informacji. Wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie 

wymagane wobec podmiotów zajmujących się regularnym i systematycznym 

monitorowaniem danych dużej liczby osób lub też, gdy ich główna działalność 

polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobo-

wych, czyli tak zwanych danych wrażliwych. 

Ustal, czy należysz to tej kategorii podmiotów i czy jesteś w związku z tym 

związany obowiązkiem wyznaczenia takiej osoby. Możesz rozważyć wyznacze-

nie inspektora danych osobowych, nawet gdy nie jesteś związany takim obo-

wiązkiem. Może to ułatwić wdrożenie nowych regulacji i spowodować, że ktoś 
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w Twojej organizacji będzie odpowiedzialny za wykonanie obowiązków z nich 

wynikających.

3. Sprawdź, na jakiej podstawie przetwarzasz dane osobowe
W odniesieniu do każdej kategorii danych, jakie są przetwarzane, upewnij się, że 

istnieje podstawa do ich przetwarzania. RODO wskazuje katalog przypadków, 

w których dane osobowe można przetwarzać. Nowy katalog nie jest bardzo różny 

od dotychczasowego, niemniej powinieneś potwierdzić, że przetwarzane dane 

nadal mieszczą się w jednej z kategorii, jakie wskazuje RODO. 

4. Sprawdź i popraw treść zgód na przetwarzanie danych
Najczęstszą podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą. RODO kładzie ogromny nacisk na rozliczalność danych osobowych, co 

polega na tym, że każdy administrator musi być w stanie wykazać przestrzega-

nie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych. Jednym z elemen-

tów zapewnienia rozliczalności będzie wykazanie, że dysponujesz odpowiednimi 

zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz że możesz wykazać, że dana 

osoba taką zgodę wyraziła. Zasady udzielania zgód zgodnie z RODO ulegają pew-

nym zmianom – zgoda będzie mogła być wyrażona poprzez każde dobrowolne, 

konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli. Obecnie taka zgoda może 

przyjąć nie tylko formę oświadczenia, ale również może zostać udzielona w dro-

dze wyraźnego działania potwierdzającego, że dana zgoda pozwala na przetwa-

rzanie dotyczących jej danych osobowych. 

Powinieneś zatem przejrzeć posiadane zgody, aby upewnić się, że ich treść oraz 

sposób udzielenia odpowiadają nowym regulacjom. Zastanów się nad tym, 

czy zgody można uznać za uzyskane dobrowolnie – w tym celu musisz między 

innymi zastanowić się, czy od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależ-

nione wykonanie umowy albo świadczenie usługi, zwłaszcza jeśli przetwarzanie 

danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. 

Niebagatelne znaczenie ma też ustalenie, czy zgody udzielają osoby pełno-

letnie. RODO dopuszcza udzielanie zgody przez osoby, które ukończyły 16 lat 

(w Polsce ta granica najprawdopodobniej zostanie obniżona do lat 13). W przy-

padku zbierania zgód od małoletnich powinieneś wdrożyć mechanizm ustalania 

wieku osoby udzielającej zgody. 
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5. Sprawdź, czy jesteś gotowy realizować prawa osób, 
których dane przetwarzasz
Przeanalizuj i – jeśli to konieczne – wdróż procedury pozwalające na realizację 

praw osób, których dane są przetwarzane, takich jak: prawo do uzyskania od 

administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, do uzyskania 

dostępu do takich danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy 

też prawo do sprostowania danych. 

RODO wprowadza również nowe uprawnienia dla podmiotów danych: prawo 

do bycia zapomnianym, polegające na tym, że każda osoba może żądać usunię-

cia dotyczących jej danych osobowych, a administrator musi je usunąć – a także 

zażądać od podmiotów, którym dane udostępnił, aby usunęli wszelkie łącza 

do tych danych oraz własne kopie tych danych osobowych. Nowością są też 

dwa prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach 

oraz prawo do przenoszenia danych, polegające na tym, że każda osoba, któ-

rej dane dotyczą, ma prawo otrzymać w łatwym do otwarcia pliku komputero-

wym dane osobowe jej dotyczące oraz zażądać przesłania tych danych innemu 

administratorowi. Pamiętaj też o obowiązku informowania organu nadzorczego 

(GIODO) i zainteresowanych osób o dostrzeżonych naruszeniach bezpieczeń-

stwa danych. Upewnij się, że masz możliwości techniczne i potrafisz zrealizować 

takie prawa. 

6. Uzupełnij informacje przekazywane osobom, któ-
rych dane przetwarzasz
Jednym z kluczowych elementów realizacji praw osób, których dane są przetwa-

rzane – również dzisiaj – jest wykonanie wobec nich obowiązku informacyjnego. 

RODO znacząco rozszerza zakres informacji, jakie muszą być przekazane osobom, 

których dane przetwarzasz oraz precyzuje terminy, w których obowiązek infor-

macyjny powinien zostać wykonany. Informacje przekazywane osobom, których 

dane przetwarzasz, powinieneś napisać jasnym i prostym językiem, w zwięzłej, 

przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Informacje takie możesz prze-

kazać na piśmie lub w inny sposób, na przykład elektronicznie. Na żądanie infor-

macji możesz też udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzisz tożsamość 

osoby, której dane dotyczą. Powinieneś zatem przeanalizować zakres i dotychcza-

sowe sposoby realizacji obowiązków informacyjnych i ewentualnie dostosować 

treść przekazywanych informacji do nowych wymagań.
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7.  Przejrzyj i aneksuj umowy z procesorami
RODO określa wiele elementów, które powinny znaleźć się w umowie z podmio-

tem, któremu powierzyłeś przetwarzanie danych osobowych (obecnie zwanym 

procesorem danych). Powinieneś zatem przejrzeć, a jeśli okaże się to konieczne 

– aneksować takie umowy. Warto przy tej okazji nałożyć w umowie na procesora 

szczegółowe obowiązki związane z zabezpieczeniem danych oraz uregulować 

zakres jego odpowiedzialności za naruszenie zasad przetwarzania danych wyni-

kających z nowych regulacji.

8. Oceń i wdróż środki ochrony danych osobowych
RODO nie precyzuje ani rodzaju, ani zakresu technicznych i organizacyjnych spo-

sobów, w jakie dane osobowe powinny być chronione, przerzucając na Ciebie 

jako administratora obowiązek oceny, jakiego rodzaju środki będą niezbędne, aby 

zapewnić danym osobowym bezpieczeństwo i integralność. Wraz z rozpoczę-

ciem stosowania RODO powinieneś zatem dokonać oceny wdrożonych środków, 

uwzględniając przy jej dokonywaniu stan aktualnej wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania środków technicznych, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, 

a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane. 

Jako przykłady środków bezpieczeństwa danych RODO wskazuje pseudonimi-

zację danych osobowych, szyfrowanie danych oraz potrzebę tworzenia kopii 

zapasowych, nie wskazuje jednak na inne sposoby zapewnienia dostępno-

ści i odporności systemów i usług przetwarzania, pozostawiając administrato-

rom i procesorom dobór środków ochrony. Upewnij się też, że realizujesz nowy 

wymóg, polegający na tym, że zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, 

jak i w czasie samego przetwarzania, domyślnie przetwarzane są tylko i wyłącz-

nie takie dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego 

celu przetwarzania. 

RODO nie określa również sposobów organizacji przetwarzania danych, jakie 

powinieneś wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Tu również 

samodzielnie musisz dokonać oceny – analogicznej jak przy środkach tech-

nicznych – oraz wprowadzić odpowiednie mechanizmy przetwarzania danych. 

Może to wiązać się z wdrożeniem wewnętrznych regulacji, regulaminów i pro-

cedur, którymi objęte zostaną osoby mające dostęp do danych i pracujące przy 

ich przetwarzaniu. Pamiętaj koniecznie, aby osoby, które przetwarzają dane 

w Twojej organizacji, miały imienne upoważnienia do przetwarzania danych.
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9. Sprawdź, czy potrzebujesz nowej dokumentacji opi-
sującej przetwarzanie danych 
Wraz z wprowadzeniem RODO uchylona zostanie dotychczasowa ustawa 

o ochronie danych osobowych. Co za tym idzie, znikną obowiązki utrzymywa-

nia wymaganej do tej pory dokumentacji – polityki bezpieczeństwa i instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym. Powstanie jednak obowiązek stworzenia 

rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (w przypadku administra-

tora) bądź rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywa-

nych w imieniu administratora (w przypadku procesora), zawierających liczne 

informacje o procesach przetwarzania, szczegółowo określone w RODO. Warto 

podkreślić, że obowiązku posiadania takiej dokumentacji nie mają organiza-

cje zatrudniające mniej niż 250 osób, chyba że sposób przetwarzania przez nie 

danych może powodować ryzyko naruszenia praw osób, których dane są prze-

twarzane, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie 

danych osobowych (czyli dane wrażliwe). Niezależnie jednak od tego, czy masz 

obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji, rozważ stworzenie dokumentu, 

który będzie opisywał prowadzone operacje na danych. Ze względu na to, że 

RODO zniosło obowiązek rejestracji zbiorów danych, będzie to jedyne źródło wie-

dzy o przetwarzanych danych, które może okazać się kiedyś bardzo przydatne 

w przypadku kontroli. 

10. Zorganizuj okresową weryfikację środków ochrony danych
Zgodnie z RODO masz obowiązek dokonywania przeglądów i uaktualniania środ-

ków zabezpieczenia danych. Zaplanuj i wdróż sposoby dokonywania takich prze-

glądów i ich dokumentowania. 

Dostosowanie przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji może być 

niełatwym zadaniem, ale warto rozpocząć nad nim prace jak najszybciej – tym 

bardziej, że właśnie kończy się okres przejściowy na takie dostosowanie, który 

rozpoczął się dwa lata temu wraz z przyjęciem nowego prawa, a zakończy się 

25 maja, kiedy wszyscy zaczniemy je stosować. 

Autor jest radcą prawnym w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras
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MACBOOK PRO W SERWISIE, 
BĘDĘ WIĘC #iPADONLY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dzisiaj, to jest w czwartek 19.04.2018, oddałem swojego MacBooka Pro do serwisu na operację wymiany 

lub naprawy klawiatury. To oznacza, że na najbliższy tydzień przesiadłem się na iPada Pro 10,5”.
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W
Moja historia z #iPadOnly
W swojej historii miałem większość modeli iPadów. Wszystko zaczęło się od 

modelu pierwszej generacji, którego absolutnie uwielbiałem – jego design był 

fenomenalny i znacznie atrakcyjniejszy niż obecny. Potem była dwójka i trójka 

– skok na Retinę to było coś niesamowitego i do dzisiaj jestem pod jej wrażeniem 

– ale iPada 4 pominąłem. To był nietypowy model, który pojawił się wkrótce po 

trzeciej generacji, aby rozwiązać problemy z wydajnością, cierpiącą ze względu 

na wspomniany ekran wysokiej rozdzielczości. Dalej sprawy potoczyły się mniej 

typowo, bo przesiadłem się na pierwszego Mini, który nie miał Retiny – ten roz-

miar był tak poręczny i niesamowity, że korzystałem z niego częściej mobilnie 

niż z iPhone’a. Co ciekawe, przez dłuższy czas prowadziłem eksperyment, ponie-

waż posiadałem wtedy iPada 3 i Mini – kładłem je obok siebie na ławie i przez 

MacBook Pro w serwisie, będę więc #iPadOnly

fot. Jason Snell - Jego iPadowy setup z klawiaturą Matias
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kilka tygodni sprawdzałem, którego będę podświadomie częściej podnosił. Mini 

wygrał, a z trójką się pożegnałem. Gdy na rynku rok później zadebiutował iPad 

Air pierwszej generacji, to nie zdecydowałem się na niego, choć miał znacz-

nie lepszy ekran niż Mini 2 z Retiną – był po prostu za ciężki. Mieliśmy jednak 

Aira w domu – Iwona z niego korzystała – z zazdrością więc spoglądałem na to 

ogromne, w porównaniu do mojego, płótno. W kolejnym roku – już jesteśmy 

w 2014 roku – nie miałem już wątpliwości. Jeszcze lżejszy i cieńszy Air drugiej 

generacji podbił moje serce. To był moment, w którym korzystanie z „dużego” 

iPada jedną ręką stało się bardzo wygodne. Rok później oczywiście zadebiutował 

iPad Pro 9,7”, na którego się nie zdecydowałem. Skusiłem się jednak na model 

12,9”, który absolutnie uwielbiałem. Tak dużego portalu do świata internetu, ste-

rowanego dotykiem, nigdy nie miałem, a pełnowymiarowa ekranowa klawiatura 

była zdecydowanie lepsza od tych znanych z mniejszych iPadów. Niestety ten 

iPad nie był wygodny do czytania, do czego bardzo często go wykorzystywałem 

– był na tyle ciężki, że ręka mi się męczyła i musiałem go zawsze opierać o udo. 

Wytrzymałem z nim jednak ponad półtora roku, czekając na mitycznego iPada 

Pro 10,5” i od tamtej pory to z niego korzystam.

Klawiatury
iPad bez fizycznej klawiatury to więcej niż dobre narzędzie, ale jak zapewne się 

domyśliliście, pisząc tak długie felietony, jak ten, wygodniej jest mi korzystać z tra-

dycyjnej klawiatury, chociażby ze względu na prędkość pisania. Przez te wszystkie 

lata miałem różne akcesoria rozwiązujące ten problem.

Bardzo miło wspominam gumowy stojak Stump i korzystanie ze zwykłej Apple 

Wireless Keyboard, na której mi się tak dobrze pisze. Jeszcze lepiej wspominam 

Smart Keyboard z iPadem 12,9”, ale niewiele gorszym rozwiązaniem był Origami 

Workstation z klawiaturą Apple Wireless, ponieważ mogłem z tego wygodnie 

korzystać na kolanach, jak z notebooka. Niestety, przesiadłem się na MacBooka 

Pro z nowym typem klawiatury i wraz z nim kupiłem na biurko Apple Magic 

Keyboard, którą lubię jeszcze bardziej. Tymczasem Incase nigdy nie stworzył 

nowej wersji Origami Workstation, przestałem więc z tego rozwiązania korzy-

stać. Przy okazji kupna MacBooka Pro zdecydowałem się (w końcu!) wrócić do 

układu USA na klawiaturze, z poziomym Enterem. W takim układzie mam też 

Magic Keyboard, a starsza Wireless jest niestety w międzynarodowym, za któ-

rym nie przepadam, ponieważ klawisz „\” znajduje się w niewłaściwym miejscu. 
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W planach miałem kupno Smart Keyboard dla iPada Pro 10,5”, ale w końcu się 

na to nie zdecydowałem – klawisze są w niej jak najbardziej używalne, ale peł-

nowymiarowa klawiatura to pełnowymiarowa klawiatura, a ja nie lubię walczyć 

ze swoją pamięcią mięśniową. Poza tym pod ręką zawsze był mój MacBook Pro, 

odkładałem więc temat na później i tak dotrwałem do tej chwili.

Jak już wspominałem, MacBooka 

Pro nie mam, przy biurku nie chcę 

siedzieć, bo pogoda jest zbyt 

piękna, nie pozostało mi zatem nic 

innego, jak zdecydować się na jedno 

z poniższych rozwiązań:

1. Wykorzystać Stumpa jako stojak 

i kupić kolejną Magic Keyboard, 

przeznaczoną dla iPada.

2. Kupić Smart Keyboard dla 

modelu 10,5”.

3. Kupić Studio Neat Canopy 

i Magic Keyboard, ale wadą tego 

rozwiązania jest fakt, że iPad 

fizycznie opiera się o metalową 

obudowę klawiatury – tego nie 

jestem w stanie zaakceptować.

4. Kupić nieprodukowaną już Apple 

Wireless Keyboard w układzie USA 

i korzystać z Origami Workstation.

5. Nic nie zmieniać i męczyć 

się z Origami Workstation 

z klawiaturą z układem 

międzynarodowym.

Chyba skuszę się na opcję nr 4, bo jest najbardziej ergonomiczna i funkcjonalna, 

a jednocześnie najtańsza. Kupowanie Smart Keyboard na tym etapie chyba mija 

się z celem, bo zaraz okaże się, że Apple wypuści nowego „rewolucyjnego” iPada 

w designie podobnym do iPhone’a X, który będzie wymagał nowej klawiatury. 
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fot. Jason Snell - Jego iPadowy setup z klawiaturą Matias

https://imagazine.pl/2012/01/03/%E2%88%9E-stump-dla-ipada-%E2%80%94-zamiast-fabrycznego-docka/
https://www.studioneat.com/products/canopy
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Oczywiście, zdecyduję się go nie kupować, po czym to zrobię, bo „koszty prowa-

dzenia bloga” są wysokie.

Jest jednak jeszcze jedno, trochę ekstremalne, ale bardzo kuszące rozwiązanie, 

o którym skutecznie zapomniałem – powrót do klawiatury mechanicznej. Jason 

Snell opublikował swój ostatni iPadowy setup, który składa się z iPada 12,9” 

drugiej generacji, nietypowego i bardzo interesującego stojaka do niego i zaska-

kująco zgrabnej i funkcjonalnej klawiatury od Matiasa – Laptop Pro for Mac.

Problemem z tą klawiaturą jest fakt, że musiałbym korzystać ze stojaka do 

iPada lub mieć zawsze obok siebie jakiś stolik, gdybym chciał pisać na kolanach. 

W domu nie jest to problemem, ale nie jest to wygodny podróżniczy setup. No 

i na pewno nie można powiedzieć, że jest to tanie rozwiązanie. Nie wiecie jednak, 

jak bardzo kusi mnie powrót po latach do klawiatury mechanicznej. Na razie uda-

wało mi się z tym walczyć, ale może w końcu ulegnę? Znalazłem też przy okazji 

fajne stojaki do iPada w postaci wysięgnika oraz coś, co przypomina iMaca.

(Tutaj miałem przerwę na dalszy research, który się źle dla mnie skończył).

Długo nie musiałem czekać na odpowiedź na mojego tweeta o Apple Wireless 

z układem USA – Aleksander Lemlich zaproponował mi ściągnięcie jednej 

sztuki, za pięć–siedem dni, nie będę więc już miał problemu. Oczywiście, będę już 

MacBook Pro w serwisie, będę więc #iPadOnly

https://sixcolors.com/post/2018/04/writing-on-my-ipad-at-home/
http://matias.ca/laptoppro/mac/
https://www.amazon.de/ZenCT-Halterung-Desktop-St%C3%A4nder-Multi-Winkel-Aluminium/dp/B01MUA0AFN/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524136639&sr=8-18-spons&keywords=IPad+stand&psc=1&linkCode=ll1&tag=imagazinepl-21&linkId=fa8382ec56686ca7ed4dba4722048cd4
https://www.amazon.de/AboveTEK-Eleganter-Aluminium-iPad-St%C3%A4nder/dp/B01KW7LSQK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1524136639&sr=8-28&keywords=IPad+stand&linkCode=ll1&tag=imagazinepl-21&linkId=e09e63cd64387c8ddc436f9b01cb1b76
https://twitter.com/kennerpl/status/986927192381841414
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wyimek

wyimek

MacBook Pro w serwisie, będę więc #iPadOnly

wtedy miał swojego MacBooka Pro z powrotem (odpukać w niemalowane), ale co 

nagle, to po diable, prawda? No i nie ukrywam, że w międzyczasie zacząłem coraz 

poważniej rozważać kupno Matias Laptop Pro – jej jedyną wadą jest fakt, że nie 

można jej połączyć z większą liczbą komputerów równocześnie (po Bluetooth).

Czy Wy też lubicie mieć problemy pierwszego świata?

Przyszłość iPadów
Nie ukrywam, że szalenie interesuje mnie przyszłość iPadów. Czy Apple kiedyś 

zdecyduje się wypuścić wersję bardziej przypominającą Surface Booka? A może 

zrobić po prostu coś, co będzie przypominało MacBooka, bez odczepianej kla-

wiatury? Jako użytkownik, który przesiadł się z modelu 12,9” na 10,5”, bardzo 

chciałbym też zobaczyć, niemożliwy dzisiaj do wykonania, model o zmiennej 

przekątnej ekranu (i malejącej wadze przy okazji) – nie ma nic tak satysfakcjonują-

cego, jak oglądanie zdjęć na ogromnym ekranie w domu i niska waga połączona 

z poręcznością w podróży. Niestety, posiadanie dwóch tak drogich kompute-

rów mija się kompletnie z celem – w tej chwili wolę mieć notebooka, na którym 

znajdę oprogramowanie niedostępne (na razie) na iOS-ie. To właśnie dlatego zde-

cydowałem się na kompromis w postaci 10,5” i nie zapowiada się, abym szybko 

przesiadł się na inny fizyczny rozmiar, ale chętnie przyjmę wypełnienie obudowy 

szczelniej pikselami, jak to uczynili w iPhonie X.

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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Tim Cook - Mistrz Recyklingu

TIM COOK 
MISTRZ RECYKLINGU

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Tim Cook
Nie ukrywam, że nie jestem w pełni zadowolony z tego, jak Apple jest prowa-

dzone przez Tima Cooka. Wiele linii produktów jest zaniedbanych, a ich systemy 

operacyjne zdają się mieć więcej usterek niż zwykle, często irytujących, gdzie coś 

po prostu nie działa, ale nie powoduje „zwiechy”, nie trafia więc na listę najważ-

niejszych błędów do naprawienia. Być może ma to związek z faktem, że kiedyś 

systemy operacyjne wykonywały określone działania na danym komputerze, 

a dzisiaj muszą nie tylko współdziałać z innymi komputerami, jak za pomocą 

Continuity, ale również integrują się coraz silniej z usługami internetowymi, jak 

chociażby z iCloudem [pokornym zdaniem korekty przyczyna leży w tym, że się 

mniej i słabiej testuje – przyp. korekty]. Niezależnie od tego, co jest przyczyną 

takiego stanu rzeczy, Tim Cook nie jest miłośnikiem komputerów, jakim był Steve 

Jobs. To świetny biznesmen, ale nie ma takiej wizji, jak były przywódca Apple. To 

zapewne częściowo z tego powodu Apple zostało delikatnie zrestrukturyzowane, 

ale ewidentnie jeszcze nie doszli do ładu i składu ze wszystkim.

Apple obecnie prowadzi tylko cztery linie produktów, które mają się dobrze 

(przynajmniej pod względem sprzętowym). Są to iPhone, iPad, Apple Watch 

i iMac. Firma je regularnie uaktualnia i nawet jeśli nie podobają nam się niektóre 

ich decyzje w tej kwestii – iMac jest niepotrzebnie cienki dla przykładu – to przy-

najmniej nie podzielają losów innych modeli. Mac Pro czeka na nową wersję od 

W czasach, kiedy w końcu zaczynamy być świadomi tego, jak bardzo krzywdzimy nasz jedyny 

dom we wszechświecie – Ziemię – recykling jest bardzo istotnym elementem przyszłości. Ale 

nie taki recykling mam dzisiaj na myśli…
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2013 roku i gdyby nie wrzawa podniesiona przez profesjonalistów, prawdopo-

dobnie nie miałby następcy. MacBook 12” nigdy nie zastąpił Aira, bo miał za małą 

moc i zbyt wysoką cenę, a MacBook Pro jest skażony psującymi się klawiaturami. 

A Mac Mini? Jest tak maleńki, że być może go po prostu przegapili… przez ostat-

nie 1285 dni.

iPhone
Nie rozumiem jednak kompletnie polityki firmy w kwestii sprzedawania aż pię-

ciu różnych modeli iPhone’ów. W ofercie obecnie mamy iPhone’a X, 8 i 8 Plus, 7 i 7 

Plus, 6S i 6S Plus oraz SE. Historycznie, firma miała w ofercie trzy modele, na przy-

kład iPhone’a 5, 4S i 4. Gdy topowy model kosztował x, to każda kolejna generacja 

wstecz była tańsza o 100 USD. Dzisiaj rozrzut cen (oficjalnych) mieści się w prze-

dziale 1729 złotych do 5729 złotych, co rzeczywiście daje większy wybór konsu-

mentom, ale czy na pewno o to chodzi?

X-tka w ofercie jest oczywista – to pokaz najnowszych i najbardziej „cool” techno-

logii. To telefon, który pokazuje, co Apple potrafi stworzyć i który chce, żebyście 

go kupili, pomimo jego absurdalnie wysokiej ceny. 8-ka to model, który mieliby-

śmy dzisiaj, gdyby nie zdecydowano się na przyspieszenie X-tki i trzeźwo patrząc, 

jest delikatnie poprawioną 7-ką (ciut lepszy aparat, ładowanie Qi i lepszy SoC). 

Uważam też, że powinien się nazywać 7S… Na końcu stawki mamy 6S z nadal 

fizycznym przyciskiem Home, który tak bardzo lubił się psuć. SE z kolei jest już na 

rynku ponad dwa lata i jest sprzętowym odpowiednikiem 6S, ale w mniejszym 

rozmiarze.

Łatwo jest wydawać cudze pieniądze, ale jeśli Apple rzeczywiście tak bardzo 

zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi miało iPhone’a, aby mogli żyć bezpiecz-

niej w dzisiejszym cyfrowym świecie, to powinni grać agresywniej. 6S powinno 

wylecieć z oferty, bo 2229 złotych (32 GB) to za drogo za starą technologię. Za 

niewiele więcej można kupić najnowszego Google Pixel 2 XL, który jest znacznie 

lepszym telefonem pod względem sprzętowym (pomijam tutaj kwestię systemu 

operacyjnego). W cenie 6S (a być może nawet niższej w Polsce, np. 1999 złotych) 

powinna być sprzedawana 7-ka. To jeden z lepszych iPhone’ów, jaki wyszedł 

spod ręki Apple, szczególnie w wersji Plus – dwa aparaty, które można sensow-

nie wykorzystać, szybki i oszczędny SoC, genialny ekran oraz długi czas pracy 

na baterii. Firmę stać na obniżenie marży, a podejrzewam, że wzrost sprzedaży 

Tim Cook - Mistrz Recyklingu
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wynagrodziłby im tę podwyżkę, szczególnie że mają wtedy potencjalnie większe 

szanse na zarobienie na swoich płatnych usługach. Na tym etapie, po czterech 

latach produkowania tych prawie takich samych ekranów w rozmiarze 4,7” i 5,5”, 

8-ka powinna również stanieć – 2999 złotych byłoby świetnym punktem starto-

wym. A X-tka? Niech kosztuje te 5K, chociaż uważam, że to zdecydowanie za dużo 

za to, co oferuje – nawet delikatna obniżka do 4000–4500 złotych byłaby dobrym 

początkiem.

Recykling
Prawdziwym hitem w ofercie Apple jest jednak MacBook Air, obecnie dostępny 

jedynie w wersji 13” z procesorem Intela piątej generacji. Dodam jedynie, że obec-

nie Intel na rynku sprzedaje już ósmą, ale procesor to najmniejszy problem tego 

komputera. Jego cena nadal wynosi 4799 złotych za następującą konfigurację:

• Intel Core i5 5. generacji (2 rdzenie),

• 128 GB SSD,

• ekran 13,3” o rozdzielczości 1440 × 900 px,

• 8 GB RAM-u.

Pierwsza i trzecia pozycja z powyższej listy zakrawa na żart na obecnym etapie. Za 

dokładnie taką samą kwotę kupimy ASUS Zenbooka UX410UQ, który ma w sobie:

• Intel Core i7 8. generacji (4 rdzenie zamiast 2),

• 512 GB SSD,

• ekran 14” o rozdzielczości 1920 × 1080 px,

• 8 GB RAM-u.

Tak, wiem. Ma Windows zamiast macOS. To jednak nie jest powód, żeby stara 

technologia, która zdecydowanie potaniała, nadal kosztowała tyle samo, co 

sprzęt „na czasie”. Gdyby chociaż ten ekran w Airze był coś warty… niestety, to 

panel TN, który nie tylko ma tragiczne kolory, to nie ma on też miejsca w świecie 

Retiny i ekranów wysokiej rozdzielczości, które są standardem. ASUS-a wybra-

łem oczywiście dla przykładu, bo są podobne konstrukcje od HP, Della czy nawet 

Microsoftu, które rozkładają Aira na łopatki.

W kwestii Maca Mini mam analogiczne przemyślenia – to również kompu-

ter z przestarzałym procesorem, chociaż tutaj Apple naprawdę zaszalało, bo 

w środku znajdziemy Intela 4. generacji. Cena oczywiście pozostała bez zmian.

Tim Cook - Mistrz Recyklingu
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Jednak najlepszym przykładem jest nowym iPad, kosztujący imponujące 1599 zło-

tych. To naprawdę świetna cena, nawet w Polsce, za komputer, który większo-

ści nabywców spokojnie zastąpi domowy komputer do przeglądania internetu 

i odpowiadania na emaile. Problem w tym, że on nadal ma ten sam ekran, który 

debiutował w iPadzie 3 w 2012 roku. Tak – ten ekran ma sześć lat. Nie jest lami-

nowany, czyli przestrzeń pomiędzy samym ekranem a szkłem jest wyraźnie 

widoczna, szczególnie przy korzystaniu z Apple Pencil, nie potrafi wyświetlać 

szerszej palety kolorów (Display P3) i nie ma powłoki antyrefleksyjnej. Nie będę 

wspominał o ProMotion, bo to już wyższa półka i akceptuję, że jest obecna tylko 

w modelach Pro.

Na tym etapie najtańszy iPad powinien w najgorszym przypadku mieć specyfika-

cję iPada Air 2 z 2014 roku, który jest cieńszy, lżejszy i ma lepszy ekran. Jeśli do jego 

konstrukcji dodamy jedynie szybszy SoC (może być ten z iPada 2018) i wsparcie dla 

Pencila (pełne, z siłą nacisku, co iPad 2018 pomija), to byłby to prawdziwie przeło-

mowy produkt w tej cenie. Niestety, nie przemawiają też do mnie argumenty, że 

„przecież większość ludzi nie potrzebuje Display P3” – tutaj chodzi o zasadę.

Zanim skończę tę serię zarzutów pod adresem wykorzystywania starej technolo-

gii i „opychania” jej klientom jako „nowej i przełomowej”, to dostanie się jeszcze 

MacBookom. Pierwszy MacBook Pro z Retiną debiutował w czerwcu 2012 roku, 

prawie sześć lat temu. To było coś i czekałem na ten krok od chwili pojawie-

nia się iPhone’a 4 na rynku. Cztery razy więcej pikseli było odpowiedzialnych za 

wyświetlanie dokładnie tych samych treści, co spowodowało, że stały się one 

niewidoczne (no, prawie) i zdecydowanie poprawiły komfort patrzenia na ekran. 

Rozumiem, że niektórzy nie widzą różnicy, ale osobiście widzę przepaść na tyle 

głęboką, że nie byłbym w stanie wrócić do ekranu o niskiej rozdzielczości. Model 

13” otrzymał ekran 2560 × 1600 px i domyślnie ustawiony był w tryb pracy „odpo-

wiadający rozdzielczości 1280 × 800”. To oznaczało, że mieliśmy tak zwaną Retina 

@2x – każdy punkt na ekranie był obsługiwany przez 2 × 2 piksele na ekranie 

(w sumie 4). A skoro przelicznik był pełną liczbą, to obraz wyglądał ostro. Jeśli 

mnie pamięć nie myli, to wraz z nową generacją MacBooków Pro, w 2016 roku 

Apple zmienił domyślne ustawienie „odpowiadające” w modelu 13” z 1280 × 800 

px na 1440 × 900 px, a przelicznik zmienił się z @2x na @1.777x. To dało nam wię-

cej przestrzeni, ale też mniej ostry obraz, który nawet moje słabe oczy widzą 

(chociaż mi to nie przeszkadza). Minęło jednak sześć lat i o ile ekrany w nowych 

Tim Cook - Mistrz Recyklingu
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MacBookach Pro ze wsparciem dla Display P3 są rzeczywiście imponujące, to 

powinny mieć wyższe rozdzielczości – 2800 × 1800 px dla modelu 13” i 3360 × 

2400 px dla modelu 15”. Czekam też na Intele 8. generacji, które mam nadzieję 

zobaczyć na WWDC 2018 (będzie to kilka ładnych miesięcy po ich debiucie).

Narzekam, bo kocham
Jest grupa czytelników, która uważa, że powinienem ślepo chwalić Apple za 

każdą ich decyzję i krok. Nie pracuję jednak dla ich PR-u, ale staram się zawsze 

przedstawiać Wam mój punkt widzenia, oparty o moje doświadczenia i potrzeby. 

Obiektywnie mogę napisać, że MacBook Pro 13” to komputer w aluminiowej obu-

dowie z ekranem 13” o rozdzielczości takiej i owakiej, ale subiektywnie już znacz-

nie więcej, przedstawiając nie tylko same suche fakty, ale również wady i zalety. 

Waszym zadaniem jest zestawić te spostrzeżenia z własnymi potrzebami, bo jeśli 

ja narzekam na przykład na krótki czas pracy na baterii, a Wy zawsze jesteście 

podłączeni do prądu, to siłą rzeczy możecie pominąć tę wadę. Logiczne.

Siedzę już w ekosystemie Apple od 2007 roku – ponad dekadę – i nie wyobrażam 

sobie przesiadki na Windowsa i Androida. Mam szczerą nadzieję, że firma tego 

na mnie nie wymusi. Prawdopodobnie wolałbym wtedy zostać #iPadOnly. Mam 

nadzieję, że już wyciągnęli wnioski z ostatnich wpadek, szczególnie że paru VP 

w Apple już potwierdziło w wywiadach, że „słyszą nas” i już wkrótce dostrzeżemy 

wprowadzone przez nich korekty kursu.

Offtopic
Te słowa miały powstać na iPadzie i zewnętrznej klawiaturze – konkretnie to na Apple 

Wireless Keyboard – ponieważ mój MacBook Pro miał spędzić tydzień w serwisie, co 

opisałem w swoim drugim felietonie na stronach tego wydania iMagazine, ale okazało 

się, że wystarczyła doba, aby wymienić wadliwe elementy. Piszę o tym dlatego, że po 

raz pierwszy korzystam z nowej klawiatury w MacBooku Pro na pełnym słońcu, czyli 

w warunkach, w których stara zaczynała wydawać z siebie dziwne dźwięki i general-

nie protestowała. Nowa, na tym etapie, nie wykazuje tych problemów. Pomimo mojej 

fascynacji i nostalgii za mechanicznym klawiaturami, które kiedyś tak uwielbiałem, 

zaskakująco lubię korzystać z tych ultracienkich klawiatur w nowych MacBookach. 

Sam już nie wiem, co o tym myśleć. Czy to mój technologiczny odpowiednik nostalgii 

i miłości za/do Porsche 356, podczas jednoczesnego doceniania nowego 718 Cayman?

morid1n
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CICHE MIEJSCE

JAN URBANOWICZ

Siedząc w kinie kilka tygodni temu, zobaczyłem przed seansem zwiastun filmu „Ciche 

miejsce”. Od razu przykuł on moją uwagę, gdyż jedną z głównych ról gra tutaj Emily Blunt 

– aktorka, którą ubóstwiam i oglądam wszystko, w czym gra. Dodatkowym plusem wydał 

mi się od razu fakt, że partneruje jej John Krasinski, czyli mąż Emily. Takie decyzje castin-

gowe najczęściej sprawiają, że poziom chemii między aktorami będzie się zgadzać. Po 

szybkim sprawdzeniu filmu w internecie okazało się, że Krasiński jest również reżyserem 

filmu. W tym momencie pomyślałem, że to może być bardzo ciekawe.

Filmy, które możemy zaliczyć do horrorów, od wielu lat są nudne i wtórne. Na 

palcach jednej ręki można policzyć wybijające się ponad resztę. Dziś już potrzebna 

nam będzie druga dłoń.

     

https://youtu.be/eSGAcPaysko
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Pomysł na film przedstawia się 

następująco. Ziemia opustoszała 

– widzimy to oczywiście z per-

spektywy Stanów Zjednoczonych, 

bo, jak powszechnie wiadomo, 

gdy coś złego dzieje się na świe-

cie, to głównie w Ameryce. Twórcy 

filmu nie dają nam pełnych infor-

macji na temat tego, co się wyda-

rzyło. Dowiadujemy się, że po 

świecie grasują dziwne stwory, 

które są bardzo czułe na dźwięki, 

przez co niemal każde źródło 

hałasu jest przez nie atakowane 

i unieszkodliwiane. W związku 

z tym, aby przeżyć, trzeba być bar-

dzo cicho. Można powiedzieć, że 

jest to genialne w swojej prostocie.

Na początku zasugerowałem, że 

„Ciche miejsce” jest horrorem, 

ale to raczej zbyt duże uprosz-

czenie, które może jednocześnie 

być szkodliwe dla filmu. To trochę 

tak, jakby powiedzieć, że „Rocky” 

jest filmem o tematyce sporto-

wej. Owszem, można to wpisać 

w ten gatunek, ale niesie on ze 

sobą znacznie więcej. Bardziej 

skłaniałbym się do tego, że „Ciche 

miejsce” jest dramatem rodzin-

nym osadzonym w estetyce filmu 

grozy. Nie brzmi to zachęcająco? 

Oglądając film, szybko docho-

dzimy do wniosku, że to właśnie ta 

rodzina, którą oglądamy na ekra-

Ciche miejsce



nie, jest tutaj najważniejsza. Musiała się ona odnaleźć w niecodziennej sytuacji 

i widzimy, że poradziła sobie z tym bardzo dobrze, lecz nie jest to równoznaczne 

z tym, że jest jej łatwo. Rewelacyjne jest tutaj dbanie o najmniejsze szczegóły 

i widać, że udało im się zachować życie wyłącznie dzięki ciężkiej pracy nad tym, 

a nie nadzwyczajnym umiejętnościom, których w realnym świecie pewnie by nie 

byli w stanie opanować. Poziom realizmu jest tu zdecydowanie na plus.

Film przede wszystkim opiera się na emocjach, które zostają nam w piękny 

sposób przedstawione. Dzieje się to głównie za sprawą doskonałej obsady. 

Oczywiście po Blunt i Krasinskim mogliśmy się spodziewać, że poradzą sobie 

z tym wyzwaniem i będą świetni. Na pochwałę zasługują jednak młodzi akto-

rzy grający ich dzieci. Noah Jupe, który zagrał syna, mogliśmy niedawno oglą-

dać w filmie „Cudowny chłopak”. To bardzo zdolny młody aktor, który może 

w przyszłości osiągnąć bardzo wiele. Mam nadzieję, że nic i nikt nie stanie mu 

na przeszkodzie. Wyśmienita jest tutaj młoda Millicent Simmonds. Dziewczyna, 

która zagrała w filmie głuchoniemą córkę, w rzeczywistości jest głucha. Nawet 

w najmniejszym stopniu nie przeszko-

dziło jej to stworzyć przepiękną i wia-

rygodną postać, która ma w sobie 

olbrzymie pokłady charyzmy i którą 

chcemy oglądać. To się tyczy całej 

obsady, ale niesamowite jest to, jak 

potężnym środkiem przekazu jest 

Film przede wszystkim opiera się 
na emocjach, które zostają nam 
w piękny sposób przedstawione. 
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cisza i jak wiele emocji można przekazać, nie wypowiadając żadnego słowa. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem i wszystkim, którzy pracowali przy tym fil-

mie, należą się wielkie brawa.

Myślę, że mógłbym wiele napisać o „Cichym miejscu”, na wiele rzeczy zwrócić 

uwagę i jeszcze długo to wszystko chwalić. Nie widzę jednak w tym większego 

sensu, gdyż musicie się po prostu sami o tym przekonać. To jedna z moich 

największych filmowych niespodzianek w ostatnim czasie i film, który, mam 

nadzieję, szybko będę mógł raz jeszcze obejrzeć. Dodam jeszcze, że pozwolił 

mi on zwrócić uwagę na to, jak wiele niepotrzebnych słów i dźwięków z siebie 

wydajemy. W całym natłoku informacji i bodźców warto od czasu do czasu się 

trochę uspokoić i zwyczajnie wyciszyć. Miał być horror, a wyszedł z tego – przy-

najmniej dla mnie – bardzo mądry film z przekazem.

PS Emily Blunt jest tutaj tak doskonała, że uwielbiam ją jeszcze bardziej.

yasiek_
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ZAGUBIENI W KOSMOSIE

JAN URBANOWICZ

Zacząłem brutalnie, bo od wieku, ale nie ma co się bać. Dalej może być już tylko lepiej. Tak 

naprawdę są trzy opcje. Pierwsza: jesteście bardzo starzy, bo pamiętacie serial „Zagubieni 

w kosmosie” z 1965 roku. Opowiadał on o rodzinie Robinsonów, którzy wyruszają na misję 

poszukiwania nowego domu dla ludzkości – Ziemia jest przeludniona i już po prostu się na 

niej nie mieścimy. Jakiś łotr sabotuje misję i Robinsonowie lądują na nieznanej planecie. Stają 

się tytułowymi zagubionymi w kosmosie.

Jeśli tytuł „Zagubieni w kosmosie” coś Ci mówi, to znaczy, że masz więcej lat na karku, 

niż byś chciał/a. Mimo wszystko, coś, co pojawiło się niedawno na Netfliksie, może Ci się 

spodobać – podobnie będzie, jeżeli jednak tych przebytych wiosen jest mniej. 

      

https://youtu.be/jxMMu0Wrfog
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Czas na opcję dugą, czyli jesteście starzy, ale jeszcze nie macie problemów 

z reumatyzmem (ja należę do tej grupy) i byliście w kinie na filmie „Zagubieni 

w kosmosie” w 1998 roku. Jak nietrudno się domyślić, powstał on na podstawie 

wspomnianego serialu, nieco od niego się jednak różnił. Po pierwsze było w nim 

o wiele więcej akcji niż w serialu, fabularnie też miał sporo odmienności.

Opcją trzecią jest to, że jesteście jeszcze dość młodzi i życie macie przed sobą, bo 

nie znacie niczego, co wymieniłem powyżej. Nie musicie tego koniecznie nadra-

biać, ale jeśli ciekawi Was historia przedstawiona w tych produkcjach, to macie 

szczęście, bo w serwisie Netflix pojawiła się niedawno nowa wersja serialu o przy-

godach zagubionych Robinsonów i zdecydowanie jest na co poświęcić czas.

Dla osób, którym bliski jest przede wszystkim film z 1998 roku, od razu trzeba 

zaznaczyć, że nie będzie to jego rozciągnięta w czasie wersja. Zdecydowanie 

twórcy wzorowali się na serialu z lat sześćdziesiątych i nie jest to produkcja akcji. 

Mnie się to podoba.

Zaczyna się bardzo spokojnie. Poznajemy rodzinę Robinsonów, która znajduje 

się w nowym położeniu, na nieznanej planecie. Pierwszy odcinek, który ma nas 

prowadzić w całą historię, jest niestety dość ospały i wiele osób może zniechę-

cić do oglądania tego tytułu. Warto jednak się nieco „przemęczyć” i iść dalej. Ja 
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tak zrobiłem i skończyło się na tym, że całość wchłonąłem właściwie w jeden 

weekend. Później robi się bowiem bardzo ciekawie, wciąż jednak nie jest to kino 

akcji. Dla mnie to miła odmiana, gdyż szukałem czegoś, co będzie znacznie spo-

kojniejsze od większości produkcji, jednocześnie zwracającego moją uwagę na 

siebie. W tym przypadku tak właśnie było. Już na samym początku zostaje w nas 

zasiane ziarnko ciekawości: dlaczego oni polecieli w kosmos, dlaczego była awaria 

i musieli lądować na nieznanej planecie, skąd wziął się robot? Na niektóre z tych 

pytań poznamy odpowiedzi w trakcie oglądania odcinków, ale nie na wszystkie.

Po cichu liczyłem, że będzie to historia zamknięta w jednym sezonie. Brakuje mi 

takich produkcji, gdzie mamy opowieść rozciągniętą na dziesięć lub nieco więcej 

odcinków, ale za to wszystko jest dobrze przemyślane i rozpisane na właśnie taki 

czas ekranowy. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że twórcy serialu ciągnęli histo-

rię przez kilka sezonów, nie mając przy tym pomysłu na to, co tam ma się dziać, 

przez co nawet nie chciało mi się już tego oglądać. Bywało i tak, że historia była 

rozpisana od razu na wiele lat, ale jednak pieniądz rządzi i niska oglądalność zmu-

szała twórców do skracania na siłę i zamykania się w takim czasie, jaki został im 

narzucony. Dlatego też fajnie by było, gdyby ta historia nie miała w zamyśle mieć 

miliona sezonów, ale na pewno będzie miała więcej niż jeden (chyba że jednak 
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nie zrealizują drugiego…). W każdym razie nie wszystko wyjaśni nam się w tych 

pierwszych dziesięciu odcinkach. Na to przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

„Zagubieni w kosmosie” AD 2018 to dobrze zrealizowane rodzinne widowisko 

Sci-Fi. Myślę, że znajdą tu coś dla siebie zarówno starsi, jak i nieco młodsi widzo-

wie. Nie ma tu może za wiele akcji, których możemy uświadczyć w wielu innych 

produkcjach, ale za to mamy dobrze rozpisane dialogi i postaci, które je prowa-

dzą. Całość jest naprawdę dobrze realizowana wizualnie, a CGI nie kłuje tu po 

oczach. Dodam jeszcze bardzo ciekawą czołówkę serialu, która nawiązuje do 

ludzkiej eksploracji kosmosu oraz lekko przerobiony motyw muzyczny Johna 

Williamsa, który pojawia się na napisach końcowych. Nie jest to pozycja, która 

spodoba się każdemu, ale to na pewno jest coś innego, niż można spotkać ostat-

nio i moim zdaniem wybija się w aktualnej ramówce Netfliksa. Nie będę się roz-

pływał nad serialem, ale jestem bardzo zaciekawiony, jak cała historia potoczy 

się dalej. Czekam na sezon drugi.

Wyimki: Osobom, którym bliski jest przede wszystkim film z 1998 roku, od razu 

trzeba zaznaczyć, że nie będzie to jego rozciągnięta w czasie wersja. 

Później robi się bowiem bardzo ciekawie, jednak wciąż nie jest to kino akcji.

„Zagubieni w kosmosie” AD 2018 to dobrze zrealizowane rodzinne widowisko Sci-Fi.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MAJ 2018

JAN URBANOWICZ

Opowieść o pierwszym miesiącu sprawowa-

nia urzędu premiera przez Winstona Churchilla, 

genialnie zagranego przez nagrodzonego 

Oscarem Gary’ego Oldmana. Dla wszystkich 

fanów tej postaci jest to pozycja obowiąz-

kowa, ale myślę, że nie tylko dla nich. Po prostu 

trzeba zobaczyć, gdyż jest to bardzo dobre kino 

– choć widać, że skrojone przede wszystkim pod 

nagrody Akademii.

Zeszłoroczna animacja od Pixara, która jest prze-

piękna nie tylko pod względem wizualnym 

(to akurat u Pixara standard). Sam płakałem jak 

bóbr, jeśli więc potraficie się na filmach wzru-

szać, to czujcie się uprzedzeni. Świetna historia, 

doskonała muzyka i jak zwykle piękny morał na 

koniec. To rzeczy, do których studio zdążyło nas 

już przyzwyczaić, ale które ogląda się z przy-

jemnością. Zdecydowanie pozycja nie tylko dla 

najmłodszych. 

CZAS MROKU

COCO
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Jestem z pokolenia, które za dzieciaka szło 

do kina na „Jumanji”. W zeszłym roku poja-

wiła się kontynuacja tego filmu (choć to może 

za duże słowo) i pewnie bym się takim odci-

naniem starego kuponu nawet nie zaintere-

sował, ale… jest Dwayne Johnson. Jest on 

moim absolutnym guilty pleasure i ogląda-

nie filmów z jego udziałem sprawia mi niesa-

mowitą frajdę. Film również pojawi się u nas 

w wersji 4K. Ja jednak wykorzystałem promo-

cję na amerykańskim Amazonie i jakiś czas 

temu zamówiłem to samo wydanie (z polską 

wersją) za niecałe 100 złotych (już z przesyłką). 

Polecam takie okazje!

JUMANJI: PRZYGODA W DŻUNGLI

Przyznam, że bardzo czekam na wydanie tego 

filmu, gdyż nie miałem okazji zobaczyć go w kinie, 

a wiele dobrego o nim słyszałem. Hugh Jackman 

jako właściciel cyrku i król estrady w opowieści 

o spełnianiu marzeń. Musical z pięknymi piosen-

kami (jedna z nich była w tym roku nominowana 

do Oscara) i ciekawą historią. W Polsce pojawi się 

również wydanie UHD, jeśli więc macie na czym 

ten nośnik odtwarzać, to gorąco Wam polecam 

zakup właśnie takiego wydania.

KRÓL ROZRYWKI

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_
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W tym miesiącu pojawiło się tak dużo ciekawych albu-

mów, że spokojnie mógłbym wziąć co najmniej pięć do 

tego numeru. Można pomyśleć, że wybierając, zacho-

wałem się bardzo patriotycznie i postawiłem na dwie 

polskie produkcje, ale to nie do końca byłaby prawda. 

Postawiłem po prostu na dwie świetne płyty, które 

zasługują na sprawdzenie. Duet Flirtini dla dzisiejszej 

młodzieży jest tym, czym przed laty dla naszych rodzi-

ców był Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. 

Cyklicznie, co roku od czterech lat, Jedynak i Ment XXL, którzy tworzą Flirtini, 

zapraszają artystów na swoją składankę, nad którą wspólnie z nimi pracują. 

Każde kolejne wydawnictwo przynosi coraz większy sukces, a lista gości staje 

się coraz dłuższa. Chłopaki osiągnęli już taki pułap, że dla każdego młodego 

artysty w naszym kraju zaproszenie do współpracy staje się sporym komple-

mentem. Heartbreaks & Promises jest cudownym połączeniem między produ-

centami muzycznymi a wokalistami, którzy w różnych, często zaskakujących 

konfiguracjach, tworzą zgraną kolaborację. Właśnie łączenie w „pary” jest spe-

cjalizacją Flirtini. Vol. 4 obfituje w te niesamowite połączenia, bo jak inaczej 

nazwać świetny numer „Prezent”? Zaśpiewany i zarapowany przez Dawida 

Kwiatkowskiego i Holaka. Strach pomyśleć, co będzie za rok, Popek z Majką 

Jeżowską? Żarty na bok, bo Heartbreaks & Promises Vol. 4 to kawał wysmako-

wanej i nowoczesnej elektroniki z pięknymi polskimi wokalami i tekstami, gdzie 

z wielkim feelingiem dograne są rapowe zwrotki. 30 artystów zaproszonych na 

ten album zostało tak poukładanych przez Flirtini, że stworzyli wydawnictwo 

eksportowe. Jeśli będziecie na drugim końcu świata i ktoś podczas imprezy na 

plaży zaproponuje pochwalenie się polską sceną muzyczną, włączcie po prostu 

tę płytę. Samo przeczytanie listy gości powinno zachęcić absolutnie każdego do 

odsłuchu Heartbreaks & Promises Vol. 4. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

FLIRTINI 
HEARTBREAKS & PROMISES VOL. 4



   /   CAŁA MUZYKA 213213

„Chcieli grać, ale nie ta liga Oni to Nickelback Fifi, Kuba 

to Metallica Wróć, Kuba, Fifi to Republika Czarno na bia-

łym, to już movement, a nie muzyka” – taki refren zaser-

wował nam najgorętszy duet polskiej rap sceny, Taco 

Hemingway i Quebonafide. Pytanie nasuwa się samo, czy 

aby na pewno to już movement, a nie muzyka? Czy może 

tylko braggowe przechwalanie? Pewne jest to, że chło-

paki rozbiją bank swoim wspólnym projektem. Inaczej 

nie może być, kiedy mówimy o dwóch najbardziej roz-

poznawalnych i najlepiej sprzedających się artystach na jednej płycie. Szach-

mat! Patrząc na podejście do życia i na sam styl, to ciężko jakoś poskładać ich do 

kupy. Można pomyśleć o dwóch młodych chłopakach, którzy wpadli na siebie 

na dworcu. Taco, wyjeżdżając pociągiem na weekend, chciał chociaż na chwilę 

uciec z betonowej dżungli ze swoimi wielkomiejskimi przemyśleniami. Wpadł 

na Quebo, który – przelotem między slamsami Delhi a luksusowymi hotelami 

w Singapurze – zastanawia się nad egzystencją całej ludzkości. W ten oto dziwny 

sposób powstało Taconafide i Soma 0,5 mg. Dopiero po dokładniejszej analizie 

i wsłuchaniu się w teksty znajdziemy wspólny mianownik. Nagle okazuje się, że 

te odmienne charaktery tak naprawdę walczą z podobnymi demonami. Presja 

otoczenia, szukanie miłości i zrozumienia – to błahe, ale życiowe i prawdziwe. 

Czuć, że Soma jest zlepkiem innych stylów i różnych pomysłów na wyrażanie 

siebie w muzyce, ale wielokrotnie udaje im się zazębić i wtedy brzmi to świet-

nie. Każdy z nich ma swoje lepsze i gorsze momenty w zależności od stylizacji 

numeru, a wtedy wychodzą niedopracowania i po prostu odczuwalny brak che-

mii między duetem. Movement bez dwóch zdań marketingowy, muzyczny już 

mniej, ale warty uwagi i sprawdzenia. Bardziej jednak czekam na solowe albumy, 

gdzie każdy z nich pokaże się w pełni w swojej skórze. Wtedy zobaczymy, czy 

Taco i Quebo wynieśli coś z lekcji i wskoczą na kolejny level rap gry. 

TACONAFIDE 
SOMA 0,5 MG

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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DANIE ZASTĘPCZE NA MAJÓWKĘ
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