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Żyj w rytmie swojej muzyki
Stwórz swoją prywatną przestrzeń. Pozwól by muzyka przeniosła cię w sam 

środek studia nagraniowego lub bezpośrednio przed rockową scenę. Dzięki 

naszym ekspertom możesz poczuć jej pulsujący rytm i czystą moc wysokiej 

jakości dźwięku. Wejdź do świata prawdziwego audio.

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

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=180628&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi
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https://zgsklep.pl/product-pol-1023-JCPAL-Preserver-Glass-czarna-ramka-Szklo-ochronne-iPhone-X-na-caly-ekran.html
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No i co, niedowiarki? Mamy wreszcie 

Apple Pay w Polsce! Tak, jest się z czego 

cieszyć. Na dzień dobry mają go mBank 

i jeszcze inne banki. Wreszcie dołączy-

liśmy do grona krajów, które są zauwa-

żane przez Apple. Co więcej, widać 

spory „ruch w interesie”. Apple wprowa-

dziło też w Polsce karty upominkowe do 

iTunes. Spolszczyło App Store oraz udo-

stępniło nam aplikację Wsparcie Apple 

na iOS. Czy następnym krokiem będzie 

polska Siri? Zobaczymy. Na razie cieszmy 

się z tego, co właśnie dostaliśmy, a także 

z zapowiedzianych na WWDC nowości 

w iOS, macOS, watchOS i tvOS. Jest na 

co czekać do września.

W numerze ponadto ciekawe nowości 

audio – soundbary idealne do oglądania 

mundialu. Fajne akcesoria na wakacje, 

relaksujące filmy i szybkie samochody.

Polecam nowego iMaga na wakacje!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


WODOODPORNY KIESZONKOWY
                                                GŁOŚNIK BLUETOOTH

Zadziwiająco głęboki bas
Funkcja łączenia w stereo 2 głośników

Odporny na zachlapanie (IP 66)
Odbieranie połączeń - zestaw głośnomówiący
Dostępne w dwóch kolorach: czarny i zielony

Wspieramy starty reprezentanta polski w triathlonie: ŁUKASZA KALASZCZYŃSKIEGO

Do nabycia
w sklepach:

https://www.mediaexpert.pl/glosniki-mobilne/glosnik-mobilny-creative-muvo-1c-zielony,id-1108921


10   /   REDAKCJA   /   

 NR 7/2018 (91) LIPIEC 2018
HTTP://WWW.IMAGAZINE.PL

ISSN 2082-3630

WYDAWCA 
MAC SOLUTIONS DOMINIK ŁADA,  

UL. ZGODA 9 LOK. 14, 00-018 WARSZAWA,  
NIP: 118-135-60-13

REDAKCJA  
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa, 

redakcja@imagazine.pl

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada, tel. +48 501 055 988

d.lada@imagazine.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Norbert Cała

n.cała@imagazine.pl

REKLAMA
reklama@imagazine.pl

KOREKTA
Malwina Wadas

Ania Gabryś

WEBMASTER
Angelika Borucka

 Krzysztof Stambuła

WSPÓŁPRACA
Paweł Jońca, Krzysztof Morawski, Kinga Ochendowska, Wojtek Pietrusiewicz

Maciek Nowakowski, Paweł Hać, Paweł Piotrowski, Małgorzata Salamonowicz-Łada, 
Gracjan Pietras, Jarosław Cała, Maciek Skrzypczak, Michał Śliwiński, Jan Urbanowicz, Marek Wojtaszek

Tomasz Szykulski, Patrycja Rudnicka, Łukasz Mirocha, Ania Gabryś
Krzysztof Sebastian Kołacz, Paweł Okopień, Napoleon Bryl, Adalbert Freeman

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

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

odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” 
lub innych uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 

o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu 
uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesłanych materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów 

lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Aplikacja iMagazine działa na silniku Embuk.pl

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare http://www.sare.pl

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów

http://www.sare.pl
http://embuk.pl
http://www.imagazine.pl


http://mistrzostwasoundbarow.pl


12   /   AKTUALNOŚCI   /   12

AIRPOWER – INDUKCYJNA 
ŁADOWARKA APPLE – MA 
TRAFIĆ DO SPRZEDAŻY 
WE WRZEŚNIU 2018
Podczas premiery iPhone’a X w 2017 roku, dnia 

12 września, Apple pierwszy raz pokazało łado-

warkę AirPower i zapowiedziało, że trafi na rynek 

w 2018 roku. Nie spodziewałem się jednak, że 

będzie to bliżej końca roku, a nie początku.

Czytaj dalej...

NOWE AMPLITUNERY 
DENON Z DOLBY ATMOS, 
AIRPLAY ORAZ AMAZON 
ALEXA
Do polskiej dystrybucji właśnie trafiły dwa 

przystępne cenowo amplitunery marki 

Denon, które są w pełni gotowe na współcze-

sne rozwiązania. Obok Dolby Atmos i DTS:X 

na pokładzie znajdziemy integrację z sys-

temem HEOS, a przede wszystkim Amazon 

Alexa. Gdy Apple śpi, praktycznie nie rozwija-

jąc Siri, Amazon rozpycha się na rynku.

Czytaj dalej...

APPLE I SPÓŁKA 
OPRACOWAŁY CYFROWY 
KLUCZYK SAMOCHODOWY 
Wkrótce nasze kieszenie mogą stać się niemal zupełnie 

puste. Z jednej strony przez wydatki na nowe sprzęty, 

z drugiej – dzięki iOS. Car Connectivity Consortium, 

do którego należy także Apple, właśnie opracowało 

specyfikację cyfrowego klucza do samochodów. Czas 

porzucić kluczyki.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/21/airpower-indukcyjna-ladowarka-apple-ma-trafic-do-sprzedazy-we-wrzesniu-2018/
https://imagazine.pl/2018/06/20/nowe-amplitunery-denon-z-dolby-atmos-airplay-oraz-amazon-alexa/
https://imagazine.pl/2018/06/21/apple-i-spolka-opracowaly-cyfrowy-kluczyk-samochodowy/


HOMEPOD OD 
TERAZ DOSTĘPNY 
W NIEMCZECH, 
FRANCJI ORAZ 
KANADZIE
Po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii i Australii HomePod tra-

fił do kolejnych krajów. Od dziś, tj. 

18 czerwca 2018, najnowszy głośnik 

Apple można nabyć także we Francji, 

Niemczech i Kanadzie. To dobra infor-

macja także dla nas, jeśli bylibyśmy 

zainteresowani zakupem. Będzie on 

bowiem dużo łatwiejszy do nabycia. 

Wciąż pozostaje pytanie, czy warto 

kupić HomePoda?

Czytaj dalej...

APPLE TV 4K 
NABIERA SENSU
Apple TV jeszcze niedawno było 

wyłącznie drogą przystawką dla 

osób „całkowicie wchłoniętych” 

przez ekosystem Apple. Miał to 

zmienić Apple TV 4, jednak dopiero 

Apple TV 4K to się udało. Urządzenie 

już teraz jest warte uwagi, a w przy-

szłości stanie się jeszcze ciekawsze. 

Niestety, jednocześnie to wciąż nie 

jest sprzęt idealny.

Czytaj dalej...
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https://imagazine.pl/2018/06/18/homepod-od-teraz-dostepny-w-niemczech-francji-oraz-kanadzie/
https://imagazine.pl/2018/06/15/apple-tv-4k-nabiera-sensu/
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Dostęp do stabilnej i szybkiej sieci to w dzisiejszych 

czasach podstawa, a jednocześnie wyzwanie, któ-

remu muszą sprostać dostawcy Internetu, produ-

cenci sprzętu sieciowego oraz administratorzy miejsc 

takich jak szkoły, kampusy, centra handlowe, hotele, 

biura. Obecnie użytkownicy sieci coraz częściej 

zgłaszają potrzebę korzystania z Internetu nie tylko 

wewnątrz budynków, ale także w najbliższej okolicy: 

w kawiarnianym ogródku czy hotelowym patio. 

TP-Link proponuje gotowe rozwiązanie, oferując 

punkt dostępowy EAP225-Outdoor. Jest to bez-

pieczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządze-

nie do budowy sieci bezprzewodowej na dużych 

powierzchniach, które dzięki obudowie z certyfi-

katem IP65 jest gotowe do pracy nawet w najcięż-

szych warunkach atmosferycznych. Śnieg, deszcz 

czy mróz nie stanowią dla niego zagrożenia.

EAP225-Outdoor oferuje łączną przepustowość 

1200Mb/s w dwóch pasmach - 2,4GHz i 5GHz. Dzięki 

najnowszej technologii 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, 

punkt dostępowy może komunikować się z wie-

Nowy zewnętrzny punkt dostępowy MU-MIMO, 

TP-Link EAP225-Outdoor.

Dostęp do Internetu 
w kawiarnianym 

ogródku, polu golfowym 
czy placu zabaw?
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loma urządzeniami jednocześnie, co sprawia, że 

idealnie sprawdzi się nawet w sieciach z dużą ilo-

ścią użytkowników, gwarantując im przy tym naj-

wyższy poziom bezpieczeństwa – urządzenie 

umożliwia stworzenie sieci dla gości z logowaniem 

przez stronę powitalną, vouchery lub jednorazowe 

hasła dostępu.

Dodatkowo funkcja Band Steering automatycznie 

wybiera optymalne pasmo transmisji w przypadku 

urządzeń dwuzakresowych, aby umożliwić szyb-

sze połączenia. Mocny i stabilny sygnał zapewniają 

dwie anteny dookólne. 

Obsługa standardu PoE 802.3af oraz pasywnego PoE 

z dołączonym do zestawu injectorem, umożliwia 

podłączenie oraz zasilenie urządzenia za pomocą 

jednego kabla sieciowego - model wyposażono 

w gigabitowy port Ethernet. Takie rozwiązanie znacz-

nie ułatwia instalację i obniża jej koszty.

Darmowe oprogramowanie TP-Link Omada 

Controller umożliwia centralne zarządzenie siecią 

bezprzewodową złożoną z setek urządzeń z dowol-

nego komputera. 

EAP225-Outdoor można łatwo zamontować na ścia-

nie lub słupach przy pomocy dołączonego zestawu 

montażowego.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na 

stronie  TP-Link. 

EAP225-Outdoor jest dostępny w sprzedaży i objęty 

zostały 5-letnią gwarancją.

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-5693_EAP225-Outdoor.html
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APP STORE WRESZCIE PO 
POLSKU
Apple zaczęło tłumaczyć cały App Store na 

język polski. Do tej pory wszystko w App Store 

było w języku angielskim. Dziś zaczęły poja-

wiać się opisy kategorii, promowanych aplikacji, 

a także całe artykuły o programach i grach.

Czytaj dalej...

NOWE REKLAMY IPHONE X 
W PIŁKARSKIM KLIMACIE
O mundialu nie zapomniało także Apple. Siri 

zyskała umiejętność podania terminarza mun-

dialu i wyników, w App Store wyróżnione są 

aplikacje nawiązujące do mistrzostw świata. 

Zaskakiwać mogą natomiast reklamy iPhone’a X 

również skupione na piłce nożnej.

Czytaj dalej...

NOWY ZASILACZ USB-C O MOCY 30 W ZASTĄPIŁ MODEL 29 W
Apple wraz z MacBookiem 12" do oferty wprowadził 29-woltowy zasilacz USB-C, który przy okazji znakomi-

cie się sprawdzał do szybkiego ładowania iPhone’ów i iPadów.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/14/app-store-wreszcie-po-polsku/
https://imagazine.pl/2018/06/14/nowe-reklamy-iphone-x-w-pilkarskim-klimacie/
https://imagazine.pl/2018/06/08/nowy-zasilacz-usb-c-o-mocy-30-w-zastapil-model-29-w/


BEHIND THE MAC – APPLE PRZYPOMNIAŁO SOBIE 
O KOMPUTERACH 
Dawno Apple już nie promowało swoich komputerów. Owszem, przy okazji premiery iMac Pro pojawiły się 

nowe klipy, ale komputery Mac dla szerszej grupy użytkowników były pomijane w promocji. Zamiast tego 

skupiono się na iPadzie Pro, który ma zastępować komputer. Teraz jednak Apple wypuściło cztery spoty pro-

mocyjne, trudno jednak nazwać je wyjątkowymi czy zapadającymi w pamięci.

Czytaj dalej...

PHILIPS TV 
I BOWERS & WILKINS 
ROZPOCZYNAJĄ 
WSPÓŁPRACĘ 
– PIERWSZE EFEKTY 
JUŻ NA IFA 2018
Trwa piłkarskie święto, ale do święta gadże-

tów już rozpoczęło się odliczanie. Mowa 

o targach IFA w Berlinie. Te odbędą się tra-

dycyjnie na przełomie sierpnia i września. 

Właśnie otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź 

ważnego wydarzenia. Philips, a właściwie 

TP Vision, nawiązał współpracę z B&W, czyli 

Bowers & Wilkins. Na IFA mamy zobaczyć 

pierwsze owoce tego partnerstwa.

Czytaj dalej...
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JBL Xtreme 2 to wyjątkowy przenośny głośnik Bluetooth, który z łatwością radzi 

sobie z odpowiednią dynamiką i głębią dźwięku stereo. Głośnik ma cztery prze-

tworniki i dwie membrany pasywne JBL, generujące potężny bas. Wbudowany aku-

mulator litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh umożliwia pracę do 15 godzin. 

Ponadto JBL Xtreme 2 jest wyposażony w port USB do wygodnego ładowania 

innych urządzeń przenośnych. Wodoodporna obudowa wykonana z trwałego mate-

JBL Xtreme 2 to nowy przenośny głośnik Bluetooth, który doskonale sprawdzi się w czasie 

wakacyjnych spotkań z przyjaciółmi. Jest w pełni wodoodporny, brzmi doskonale, a na pasku, który 

znajduje się w zestawie, umieszczony został jakże funkcjonalny otwieracz do butelek! Jeśli szukasz 

głośnika na letnie eskapady, to wybór może być tylko jeden – JBL Xtreme 2!

JBL Xtreme 2
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riału w wyjątkowych kolorach posiada 

klasę wodoszczelności IPX7. Dzięki aplikacji 

JBL Connect+ możesz połączyć bezprze-

wodowo ponad 100 głośników wyposażo-

nych w funkcję JBL Connect+, aby jeszcze 

lepiej wyeksponować dźwięk oraz jesz-

cze bardziej rozkręcić imprezę. Głośnik 

jest wyposażony w metalowe obręcze, 

które u szczytu tworzą zintegrowane haki, 

a przy podstawie solidne, metalowe nóżki. 

Dodatkowo na pasku umieszczono otwie-

racz do butelek, co dodatkowo zwiększa 

wygodę korzystania z głośnika w drodze. 

Jest to również doskonałe rozwiązanie do 

domu. JBL Xtreme 2 zapewnia wspaniały 

dźwięk wszędzie – w salonie, przy basenie, 

w trakcie pikniku „samochodowego”, czy 

podczas kibicowania ulubionej drużynie!

Do głośnika bezprzewodowo podłączyć 

można nawet 2 smartfony lub tablety, 

by na zmianę odtwarzać dźwięk stereo. 
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Wbudowany mikrofon pozwala odbie-

rać krystalicznie czyste rozmowy tele-

foniczne z poziomu głośnika, a tym 

samym korzystać z niego na zasadzie 

zestawu głośnomówiącego. Funkcja 

tłumienia zakłóceń i usuwania echa 

dodatkowo podnosi komfort tak prowa-

dzonych rozmów. 

JBL Xtreme 2 dostępny będzie w trzech 

wersjach kolorystycznych: niebieskiej, 

zielonej i czarnej. Ten wyczekiwany gło-

śnik już na przełomie czerwca i lipca 

pojawi się na polskim rynku. Sugerowana 

cena detaliczna wynosi 1299 zł. 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Wersja Bluetooth®: 4.2

Obsługiwane profile: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP 
v1.6, HSP v1.2

Przetworniki: 

Głośnik niskotonowy 2 x 70 mm

Głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm 

Moc znamionowa: 2 x 20 W RMS bi-amping (tryb 
AC) 

Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz 

Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB 

Zasilanie: 19 V 3 A 

Akumulator: Litowo-jonowo polimerowy 36 Wh 
(odpowiednik 3,7 V 10 000 mAh) 

Czas ładowania akumulatora: 3,5 godziny 

Czas odtwarzania muzyki: do 15 godzin (zależnie 
od głośności i odtwarzanych treści) 

Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2 A (maks.) 

Moc nadajnika Bluetooth®: 0 – 12,5 dBm 

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

Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 136 x 288 x 132 mm 

Masa: 2393 g

Sugerowana cena detaliczna: 1299 PLN
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APLIKACJA APPLE 
SUPPORT DOSTĘPNA 
W POLSCE
Aplikacja Apple Support jest już dostępna 

w polskim App Store. Program służy nie 

tylko do wyświetlania informacji gwaran-

cyjnych na temat urządzeń podłączonych 

do naszego konta w iCloud, ale również 

do kontaktowania się z supportem, daje 

dostęp do artykułów wsparcia technicz-

nego i pomaga umówić się z serwisem. 

Nie każda funkcja jest u nas dostępna, 

więc spodziewam się, że z czasem to się 

zmieni, ale tymczasem cały interfejs jest 

już dostępny w naszym języku, więc insta-

lujcie i korzystajcie w razie potrzeby.

Czytaj dalej...

USB-C ZAWITA DO 
IPHONE’ÓW I IPADÓW 
RZEKOMO W 2019 ROKU
Cage Chao, na łamach Digitimes, donosi, że Apple 

rozpocznie wygaszanie portu Lightning i zastąpi 

go nowszym USB-C już w 2019 roku.

Czytaj dalej...

DO LISTY PARTNERÓW IKEA 
OBOK SONOS DOŁĄCZA LEGO 
I ADIDAS
IKEA współpracuje już nie tylko z Sonosem nad nowymi 

produktami. W najbliższej przyszłości pojawią się też 

produkty, przy których szwedzki gigant meblowy 

pracować będzie z LEGO oraz Adidasem. Takie poła-

czenie może zaowocować bardzo ciekawymi rozwiąza-

niami, oczywiście sam czekam najbardziej na produkty 

powstałe wspólnie z LEGO i Sonos.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/13/aplikacja-apple-support-dostepna-w-polsce/
https://imagazine.pl/2018/06/12/usb-c-zawita-do-iphoneow-i-ipadow-rzekomo-w-2019-roku/
https://imagazine.pl/2018/06/13/do-listy-partnerow-ikea-obok-sonos-dolacza-lego-i-adidas/
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ZBYT CZĘSTO UŻYWAM 
TELEFONU – TIM COOK 
W EKSKLUZYWNYM 
WYWIADZIE Z CNN
Tim Cook, kilka dni temu w ekskluzywnym wywiadzie 

z Laurie Segall z CNN Money przyznał, że korzysta z tele-

fonu zbyt często, a także, że nadużycia prywatności 

w Dolinie Krzemowej wymknęły się spod kontroli. CEO 

Apple’a zastanawiał się również, jak taryfy handlowe 

mogą wpłynąć na iPhone’a.

Czytaj dalej...

BEATS SOLO3 
I POWERBEATS3 
DOSTĘPNE W NOWEJ 
POP COLLECTION
Beats, czyli Apple, zaprezentowało 

nową kolekcję kolorystyczną, którą 

nazwało Pop, dla modeli Solo3 Wireless 

i Powerbeats3 Wireless.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH 
SERIES 4 MA NIE 
MIEĆ FIZYCZNYCH 
PRZYCISKÓW 
Mark Sullivan, na łamach FastCompany, 

opublikował ciekawą informację na temat 

przyszłości przycisków w Apple Watchu…

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/11/zbyt-czesto-uzywam-telefonu-tim-cook-w-ekskluzywnym-wywiadzie-z-cnn/
https://imagazine.pl/2018/06/08/beats-solo3-i-powerbeats3-dostepne-w-nowej-pop-collection/
https://imagazine.pl/2018/06/12/apple-watch-series-4-ma-nie-miec-fizycznych-przyciskow/


Już przy pierwszym kontakcie te otwarte słuchawki zwracają uwagę nową sty-

listyką. Chociaż od strony wzorniczej projektanci nie zdecydowali się na rewo-

lucyjne zmiany, to z łatwością odróżnimy LCD-4z od pozostałych modeli. Nowe 

obudowy z magnezu są lekkie, a ich ciemna stylistyka perfekcyjnie współgra ze 

złotymi akcentami. Całość jest bardzo wytrzymała i cechuje się wysoką odpor-

nością na rezonans, dzięki czemu pozwala uzyskać czysty dźwięk. 

Audeze nie spoczywa na laurach i sukcesywnie rozwija swoją gamę produktową. Po wprowadzeniu 

swoich pierwszych słuchawek dla graczy, modelu Mobius, oraz otwartej konstrukcji Sine DX, 

przyszedł czas na udoskonalenie referencyjnej serii LCD. Teraz na polskim rynku debiutuje nowa 

konstrukcja, LCD-4z, która powstała w oparciu o wielokrotnie nagradzany model LCD-4. 

Nowa stylistyka, nowa jakość 
brzmienia – Audeze LCD-4z
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Łatwa współpraca z licznymi źródłami dźwięku
Najnowszy model zachowuje charakterystykę brzmieniową pierwowzoru, ale 

jest znacznie łatwiejszy do wysterowania. To zasługa nowych, specjalnie opraco-

wanych 15-omowych cewek, które współpracują ze źródłami dźwięku znacznie 

łatwiej niż te, które stosowane są w LCD-4. Model LCD-4z nie zastępuje oryginal-

nych 200-omowych LCD-4, ale jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników 

szukających przestrzenniejszego dźwięku. 

Podstawą niesamowitych możliwości Audeze LCD-4z są 106-milimetrowe prze-

tworniki planarne. Unikatowa, ekstremalnie cienka membrana waży mniej niż 

powietrze, które wprawia w ruch i napędzana jest przy wykorzystaniu neody-

mowych magnesów N50. Wynikające z tego korzyści to m.in. szybsza reakcja 

przekładająca się na lepszą reakcję na impulsowe zmiany, lepsze obrazowa-

nie, a także bardziej liniowy, głębszy i bardziej precyzyjny bas w porównaniu 

z innymi słuchawkami.

Najwyższa możliwa jakość brzmienia
Aby uzyskać pożądane parametry, projektanci Audeze niemal podwoili siłę 

napędową. Podwójny układ magnetyczny Fluxor™ generuje strumień magne-

tyczny o natężeniu 1,5 Tesli. Dzięki temu konstruktorzy udoskonalili odpowiedź 

impulsową i znacząco zwiększyli rozdzielczość. Sposobem na dalszą poprawę 

obrazowania jest opatentowany element Fazor. Jego zadaniem jest redukowa-

nie dyfrakcji fal stojących, co przekłada się na lepszą odpowiedź sopranów i lep-

szą przejrzystość dźwięku. 

Połączenie w jedną całość podwójnego układu magnetycznego Fluxor™, eks-

tremalnie cienkiej membrany, elementu Fazor, cewki Uniforce™ oraz innych 

rozwiązań pozwoliło uzyskać znacząco niższe zniekształcenia i wyższą precy-

zję niż w porównaniu z innymi konwencjonalnymi słuchawkami. Poziom znie-

kształceń nie przekracza 0,1% przy 100 dB i wynosi ok. 1/10 poziomu tradycyjnych 

konstrukcji. 

Perfekcyjne wykonanie
Wszystkie powyższe rozwiązania i udoskonalenia przekładają się na bardzo 

dobre parametry. LCD-4z obsługują pasmo przenoszenia od 5 Hz do 20 kHz 
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i mogą poszczycić się mocą maksymalną 15 W oraz maksymalnym poziomem 

ciśnienia dźwięku przekraczającym 130 dB. 

Perfekcyjnie dopracowane, LCD-4z są ręcznie wykonywane przy użyciu najlep-

szych materiałów. Instalowane w słuchawkach planarne przetworniki dopa-

sowywane są do siebie w zakresie +/- 1 dB. Najwyższa możliwa jakość całej 

konstrukcji gwarantuje lata bezproblemowego użytkowania. 

Słuchawki Audeze LCD-4z są już dostępne w sprzedaży. Nominalna cena 

modelu wynosi 18 995 zł.  
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INTELIGENTNY DOM OBNIŻA 
STRES ZWIĄZANY Z DOMEM 
I CODZIENNYMI OBOWIĄZKAMI 
– BADANIE FIBARO 
Jakiś czas temu część ludzi z naszej redakcji brało udział 

w dość zagadkowym badaniu realizowanym przez Fibaro. 

Dziś zobaczyliśmy wyniki tych badań.

Czytaj dalej...

MICROSOFT 
PRZEJMUJE 
GITHUB 
Za ogromną kwotę, jaką 

jest 7.5 miliarda dola-

rów, Microsoft przejmuje 

Githuba, a wraz z nim naj-

większą społeczność Open 

Source.

Czytaj dalej...

iPHONE X PLUS 
Z EKRANEM 1242×2688 
PX; TRZY NOWE MODELE 
IPHONE’ÓW MAJĄ BYĆ 
TEŻ TAŃSZE NIŻ SIĘ 
SPODZIEWAMY
Chris Smith na łamach BGR opisał nieznane 

dotychczas urządzenie, które znaleźli w staty-

stykach odwiedzin i wszystko wskazuje na to, 

że był to iPhone X Plus.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/07/inteligentny-dom-obniza-stres-zwiazany-z-domem-i-codziennymi-obowiazkami-badanie-fibaro/
https://imagazine.pl/2018/06/04/microsoft-przejmuje-github/
https://imagazine.pl/2018/06/08/iphone-x-plus-z-ekranem-1242x2688-px-trzy-nowe-modele-iphoneow-maja-byc-tez-tansze-niz-sie-spozdziewamy/
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KARTY PODARUNKOWE OD 
APPLE OFICJALNIE W POLSCE
Po latach doczekaliśmy się fizycznych kart podarunkowych 

od Apple. Te są dostępne od kilkunastu dni w popular-

nych sklepach jak iDream, Cortland, Empik, Media Expert, 

Komputronik czy Auchan. Dziś zaś sporo użytkowników 

dostało mailing z informacją o ich dostępności. Tzw. Gift 

Cardy to wygodny sposób płatności, ale przede wszystkim 

także udany pomysł na prezent. 

Czytaj dalej...

APPLE 
UAKTUALNIŁO 
WIDŻET APPLE 
MUSIC 
Od dłuższego czasu Apple udo-

stępniało widżet Apple Music, który 

umożliwiał przesłuchanie krótkich 

fragmentów piosenek dostępnych 

w tej usłudze z poziomu jakiejś 

strony internetowej. Teraz pojawiła 

się ciekawa aktualizacja.

Czytaj dalej...

SONOS PREZENTUJE 
BEAM ORAZ 
ZAPOWIADA DATĘ 
WPROWADZENIA 
AIRPLAY 2
Sonos miał dziś rano konferencję prasową 

w San Francisco. Zaprezentowany został 

tam nowy głośnik Sonos Beam oraz zapo-

wiedziano datę wprowadzenia AirPlay 2.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/06/05/karty-podarunkowe-od-apple-oficjalnie-w-polsce/
https://imagazine.pl/2018/06/04/apple-uaktualnio-widzet-apple-music/
https://imagazine.pl/2018/06/06/sonos-prezentuje-beam-oraz-zapowiada-date-wprowadzenia-airplay-2/
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Apple Pay w Polsce – już działa!

N O R B E R T  C A Ł A

Stało się to, na co czekaliśmy tak bardzo długo – 19 czerwca z samego rana wystartowało oficjalnie 

w Polsce Apple Pay. Poniżej znajdziecie wszystko co musicie wiedzieć na ten temat.

@ n o r b e r t c a l a
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http://www.twitter.com/norbertcala
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Apple Pay działa na urządzeniach od iPhone SE i iPhone 6 w górę. na iPad 

Pro, iPad (5. generacji), iPad Air 2 oraz iPad mini 3 i nowszych oraz na wszyst-

kich Apple Watch. Z Apple Pay można również korzystać w przeglądarce 

Safari na dowolnym urządzeniu Mac wprowadzonym na rynek po 2012 r., 

z systemem operacyjnym macOS Sierra. W tym przypadku potwierdzanie 

płatności odbywa się za pomocą urządzenia iPhone 6 lub nowszego, Apple 

Watch bądź czytnika Touch ID w MacBookach Pro. Do Walletu można dodać 

do 8 lub do 12 kart, przy czym większa ilość tylko do iPhone’ów 8 i X oraz 

Apple Watch S3.

Na początek zapraszam do krótkiego filmiku, na którym na przykładzie 

mBanku zobaczycie jak szybko i łatwo skonfigurować Apple Pay w iPhone. 

W pozostałych bankach będzie bardzo podobnie.

Jak widzicie jest to bardzo proste (kartę musicie oddzielnie dodać do każ-

dego z urządzeń, nie synchronizują się w ramach iCloud):

• wchodzimy do aplikacji Wallet na iOS, do  ustawień na macOS lub apli-

kacji Watch, zakładka Wallet i Apple Pay w przypadku dodawania karty do 

Apple Watch,

• w prawym górnym rogu na iPhone powinniście mieć plusik, jeśli go nie ma 

to zróbcie restart urządzenia,

• pokazujecie swoją kartę do kamery iPhone’a lub komputera,

• uzupełniacie kilka brakujących informacji,

Apple Pay w Polsce – już działa!

https://support.apple.com/kb/PH26218?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
https://imagazine.pl/wp-content/uploads/apple-pay/Apple-Pay-mBank-2018-06-19-v3.mp4?_=1
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• akceptujecie regulamin,

• potwierdzacie kartę za pomocą kodu SMS, a w przyszłości również za po-

mocą aplikacji mBanku,

• jeśli potrzebujecie więcej informacji znajdziecie ją tu  support.apple.com,

• możecie już płacić.

Przy płaceniu warto się na chwilę zatrzymać. Prywatność i bezpieczeństwo są 

w Apple Pay kluczowe. W płatnościach Apple Pay z użyciem karty kredytowej 

lub debetowej jej numer nie jest zapisywany, ani w pamięci urządzenia, ani 

na serwerach Apple. Zamiast tego przypisywany jest unikalny Numer Konta 

Urządzenia, który po zaszyfrowaniu, przechowywany jest z wykorzystaniem 

tzw. bezpiecznego elementu (ang. Secure Element) urządzenia. Każda trans-

akcja jest natomiast autoryzowana za pomocą unikalnego, generowanego 

dynamicznie, jednorazowego kodu bezpieczeństwa. Dla Was zauważalną 

różnicą będzie to, że nie musicie podawać PIN-u do transakcji powyżej 50 zł. 

Autoryzacja transakcji następuje bowiem na telefonie lub Apple Watch za 

pomocą odcisku palca, skanu twarzy lub PIN-u. To zdecydowanie szybsze 

i bardziej komfortowe niż wpisywanie PIN-u na terminalu przy przypatrują-

cym się nam sprzedawcy. Jeśli jakiś terminal zapyta Was o PIN, to znaczy, że 

ma starą wersję oprogramowania. Nie przejmujcie się tym, wystarczy podać 

dowolny zmyślony kod, np. tak jak zaleca Apple: 0000.

Do dokonania płatności Apple Pay nie jest wymagane posiadanie dostępu do 

internetu, więc nie musicie się obawiać o płatności za granicą. W przypadku 

Apple Watch nie jest też wymagane posiadane przy sobie iPhone’a. Token 

karty wgrany jest bezpośrednio na zegarek. Nie musimy też uruchamiać apli-

kacji Wallet przed zapłaceniem, wystarczy zbliżyć urządzenie do terminala, 

a odpowiednia akcja wykona się na urządzeniu sama.

Jeśli chodzi o mBank to Apple Pay będzie dostępne dla wszystkich kart Visa 

i Mastercard klientów indywidualnych i firmowych (nie dotyczy firm i korpo-

racji obsługiwanych w ramach bankowości korporacyjnej mBanku). Nie ma 

znaczenia czy korzystacie z karty debetowej czy kredytowej. Obie zadziałają. 

Jednocześnie mBank wraz z wprowadzeniem Apple Pay przygotował rów-

nież prostą promocję. Wystarczy dokonać dwóch transakcji Apple Pay, a bank 

Apple Pay w Polsce – już działa!

https://support.apple.com/pl-pl/ht204506
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przekaże 20 zł wprost na rachunek użytkownika. Aby wziąć udział w promocji 

należy zapisać się do niej  na stronach mBanku.

mBank zapowiedział też, że wkrótce w jego aplikacji mobilnej na iOS pojawi 

się możliwość otwarcia rachunku. Cały proces będzie obsługiwany za pośred-

nictwem połączenia wideo z konsultantem. Proces będzie w pełni mobilny, 

co oznacza, że formalności typu podpisanie umowy przy pomocy kuriera, 

staną się zbędne. To, jak twierdzą przedstawiciele banku, może być dobra 

okazja na otwarcie rachunku dla tych, którzy nie będą mogli doczekać się 

Apple Pay w swoim banku. Tej usłudze poświęcimy jeszcze oddzielny wpis. 

Docelowo taka możliwość pojawi się również na smartfonach z Androidem.

Apple Pay w Polsce – już działa!

https://www.mbank.pl/indywidualny/aplikacja-mobilna/funkcje-zaawansowane/apple-pay/


Apple Pay vs. Google Pay w Polsce 
– podobieństwa i różnice

Jeśli nie należycie do grupy osób, które korzystają z dwóch telefonów z różnymi systemami 

operacyjnymi równocześnie – Androidem i iOS-em – to raczej wybór dla Was będzie prosty, no 

chyba że zdecydujecie na wybór smartfona pod daną usługą płatności mobilnych. Jeśli macie 

iPhone’a, to banki od dzisiaj oddają do Waszej dyspozycji Apple Pay, a jeśli nie, to prawdopodobnie 

już korzystacie z Google Pay.
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W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

http://www.twitter.com/morid1n
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Apple Pay i Google Pay
Obie usługi oferują podobne funkcje, z których najważniejszą i podstawową 

jest fakt, że bezpiecznie przechowują nasze karty debetowe i kredytowe 

w odpowiednich aplikacjach. Dzięki temu możemy z nich korzystać nie tylko 

w sklepach, ale również w internecie, płacąc na stronach internetowych lub 

w aplikacjach.

Usługa Apple wspierana jest na iPhone’ach SE, 6/6 Plus, 6S/6S Plus, 7/7 Plus, 

8/8 Plus, X oraz Apple Watch, MacBookach Pro z Touch ID, iPadach 5. i 6. 

generacji, iPadzie Air 2, Mini 3 i 4, oraz iPadach Pro. Google Pay, dla kontrastu, 

działa na każdym smartfonie wyposażonym w NFC, ze wsparciem dla HCE 

i z Androidem 4.4 lub nowszym.

Autoryzacja odbywa się za pomocą Face ID lub Touch ID na urządzeniach 

Apple’a i za pomocą odcisku palca, PIN-u, wzoru lub hasła na Androidzie.

Obie platformy korzystają z systemów tokenizacji numerów karty debeto-

wych i kredytowych, dzięki czemu sklep, w którym płacimy, nie ma dostępu 

do danych naszych kart, co zwiększa bezpieczeństwo. Zamiast numeru karty, 

wysyłany jest token wraz z odpowiednim „hasłem”, które są weryfikowane 

i procesowane przez terminal.

Obie usługi oferują również możliwość przekazywanie pieniędzy bezpośred-

nio znajomym. Apple Pay Cash (dostępny obecnie tylko w USA) wykorzy-

stuje iMessage oraz Apple ID, aby identyfikować odpowiednie osoby, więc 

jest zamknięty do osób wykorzystujących platformę Apple. Google Pay Send 

(również dostępny tylko w USA) działa na podobnej zasadzie, z tą różnicą, że 

można wysyłać pieniądze na adresy email i numery telefonów.

Apple Pay vs. Google Pay w Polsce – podobieństwa i różnice



Różnice
Można płacić za pomocą Apple Pay w przeglądarce Safari w sklepach, które 

go wspierają. Autoryzację możemy przeprowadzić na urządzeniach wypo-

sażonych w Touch ID lub Face ID, ale jeśli skorzystamy z tej możliwości na 

MacBooku pozbawionego Touch ID, który jest podpięty do naszego Apple ID, 

to możemy autoryzować za pomocą iPada lub iPhone’a.

Google Pay również oferuje płatności w przeglądarce, ale wspiera Chrome, 

Safari i Firefoxa.

Istotną różnicą jest to, że Google Pay obecnie działa na podobnej zasadzie 

jak zbliżeniowe karty płatnicze – zakupy do 50 PLN robimy bez PIN-u, ale 

jeśli przekroczymy tę kwotę, to trzeba go wpisać do terminala. Apple Pay nie 

będzie wymagał PIN-u, a jeśli takowy wyskoczy na terminalu, to jest to spo-

wodowane jego przestarzałym oprogramowaniem i wystarczy wtedy wypi-

sać jakikolwiek, aby kontynuować (np. 0000).

Dodatkowo, wszyscy właściciele Apple Watchów mają możliwość płacenia 

zbliżeniowo za pomocą zegarka zamiast iPhone’a, jeśli mają na to ochotę 

– warunkiem jest to, że Apple Watch pozostaje w ciągłym kontakcie ze skórą 

odkąd został ostatni raz odblokowany. Apple Watch bez PIN-u lub hasła nie 
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będzie działał. Google Pay na Wear OS działa obecnie tylko w UK i USA od 

niedawna działa również w Polsce.

Dostępność
Google Pay obecnie dostępny jest w następujących bankach lub instytucjach 

finansowych:

• Alior Bank,

• BGŻ BNP Paribas,

• BZ WBK,

• Citi Handlowy,

• DiPocket,

• Edenred,

• Eurobank,

• Getin,

Apple Pay na starcie ma znacznie mniej partnerów:

Alior Bank,

BGŻ BNP Paribas,

BZ WBK,

Getin,

mBank,

Nest Bank,

Pekao,

Raiffeisen Polbank,

T-Mobile Banking Services.

Co wybrać?
Pamiętajcie o jednym – najważniejsze powinny być usługi, ich koszt, oraz pro-

dukty oszczędnościowe, z których korzystacie. Jeśli planujecie zmieniać bank 

dla Apple lub Google Pay i zrezygnujecie z lokaty na 2,5% na rzecz 0,4%, to 

powinniście się zastanowić nad swoimi priorytetami. Podobnie, jeśli bank, 

który wspiera Apple’a lub Google’a każe sobie płacić (przykładowo) 20 zł mie-

sięcznie za konto, to naprawdę nie ma sensu z niego korzystać. Jednocześnie 

zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was jest z grupy „early adopters”, 

więc zróbcie research z głową i wybierzcie ten bank, który rzeczywiście spełnia 

wszystkie Wasze wymagania. Przypominam też, że można mieć konta w więcej 

• ING,

• mBank,

• Nest Bank,

• Orange Finanse,

• Plus Bank,

• Raiffeisen Polbank,

• Sodexo,

• T-Mobile Banking Services.

Apple Pay vs. Google Pay w Polsce – podobieństwa i różnice
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niż jednym banku – nie musicie przecież ze starego rezygnować, szczególnie 

jeśli jego prowadzenie nic nie kosztuje.

Miejcie też na uwadze fakt, że być może za rok lub trzy zmienicie platformę 

swojego smartfona, więc warto w takiej sytuacji rozważyć bank, który 

wspiera jedną i drugą usługę, aby móc w razie czego prosto się między nimi 

przenosić. A jeśli nie… no cóż – jak macie iPhone’a, to zostaje Wam Apple 

Pay, a jak Androida, to Google Pay.

Pamiętajcie – róbcie to wszystko z głową, a nie „na hurra!”.

Apple Pay vs. Google Pay w Polsce – podobieństwa i różnice



To idiotyczne – cieszę się tym, że mogę 
wydawać kasę w nowy sposób

Tak właściwie to Apple dawno należałoby pokazać środkowy palec i wynieść się z ich piaskownicy. 

Tymczasem ja i wiele osób od rana ekscytujemy się tym, że mamy nowy sposób wydawania 

pieniędzy. Brzmi totalnie idiotycznie, a jednak już wiem, że Apple Pay to jedna z tych drobnostek, 

która będzie równie rewolucyjna, jak pojawienie się kart zbliżeniowych.
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Z Apple mamy ten problem, że jesteśmy po czę-

ści klientami drugiej kategorii. Wynika to z róż-

nych czynników. Poczynając od samych decyzji 

Apple, przez kwestie gospodarcze, kończąc 

na skomplikowaniu naszego języka. Apple Pay 

to nie jedyna funkcja, której brakowało u nas 

w ekosystemie Apple. Nie mamy Siri, nie mamy 

Newsów, Seriali w iTunes, aplikacji TV czy nawet 

HomePoda albo Apple Watch LTE. W dodatku, 

ze względu na podatki i wahania kursowe, ceny 

produktów Apple są u nas wyższe niż w wielu 

innych krajach. Do tego jeszcze dochodzi brak 

Apple Store i tym samym oficjalnego serwisu.

Mimo to od dobrych 12 lat jestem zadowolonym 

użytkownikiem sprzętu Apple. Zaczęło się od 

iPoda Nano, a dziś jest to cały ekosystem sprzę-

tów, do którego jeszcze staram się przekonywać 

moich bliskich czy znajomych, często z sukcesami. 

Braki są rekompensowane przez inne czynniki 

dla mnie ważne – iMessage, funkcję Continuity/

Handoff, Moi Znajomi, AirPlay, Apple Music, 

iCloud i ogólny sposób użytkowania macOS, iOS, 

tvOS czy wreszcie od niedawna także watchOS.

Apple nie śpieszyło się, by wprowadzić Apple 

Pay do Polski. Usługa zadebiutowała 20 paź-

dziernika 2014 roku, prawie cztery lata temu. 

Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie 

sytuacja, jeśli chodzi o dostępność funkcji czy 

samych urządzeń w Polsce, jest naprawdę dobra 

w porównaniu do tego, co było dekadę temu. 

Obecnie iPhone’y debiutują niemal równocze-

śnie w Polsce i w innych krajach, reszta urządzeń 

jest też dostępna praktycznie w dniu premiery. 

Niedawno zostały spolszczone teksty w App 

Store, gdzie można też już płacić w złotówkach. 

W Apple Music nie brakuje polskich artystów, 

filmy w iTunes są dostępne z polskimi ścieżkami. 

Jeśli chodzi o serwis czy zakup urządzeń, też nie 

ma większych problemów, choć mimo wszystko 

pełnowartościowy stacjonarny sklep Apple jest 

przeze mnie mocno wyczekiwany.

Wydaje mi się, że Apple Pay jest jednym z klu-

czowych kroków w trzech płaszczyznach. Po 

pierwsze to komfortowe rozwiązanie płatnicze, 

które jest pierwszym krokiem do wyelimino-

wania portfela. Wkrótce telefony pozwolą nam 

pozbyć się też dowodu osobistego, prawa jazdy 

i dowodu rejestracyjnego. Dodając do tego drzwi 

domowe czy samochodowe otwierane z tele-

fonu, jesteśmy uniezależnieni od kluczy, doku-

mentów, gotówki, choć jednocześnie jeszcze 

bardziej uzależnieni od telefonu. Po drugie, jeśli 

banki rzeczywiście będą promować Apple Pay, to 

może przyczynić się do zwiększenia popularno-

ści iPhone’ów w Polsce, w tym też bardzo praw-

dopodobne będzie porzucenie iPhone’a 5S przez 

wielu użytkowników na rzecz nowych modeli. 

Po trzecie, myślę, że to nie koniec działań Apple 

związanych z Polską. Wprowadzenie kart poda-

runkowych, tłumaczenie App Store i Apple Pay 

w krótkim okresie sugeruje, że Apple upatruje 

szansę właśnie na polepszenie swojej pozycji 

na rynku. Jestem przekonany, że Apple obser-

wuje to, co dzieje się w Polsce. Widzi rywaliza-

cję Huawei i Samsunga. Bądź co bądź jesteśmy 

38-milionowym krajem, który się bogaci.

Dobra, mamy Apple Pay, teraz czas na Siri i Apple 

Store.

To idiotyczne – cieszę się tym, że mogę wydawać kasę...



Nowa aplikacja mBanku 
ze wsparciem dla Apple Pay

19 czerwca weszła do użytku na terenie Polski usługa, na którą wszyscy czekali – Apple Pay. Dzień 

później mieliśmy okazję przetestować nową aplikację mBanku, która weszła do App Store i będzie 

wspierać funkcję dodania karty do Walleta z wykorzystaniem autoryzacji w aplikacji.
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Wprowadzenie Apple Pay to nie jedyna nowość w mBanku w ostatnich dniach. 

Kolejną jest nowa aplikacja. W aplikacji będzie można też otworzyć konto.

Poza nowym system płatności pojawiła się też możliwość otwarcia rachunku 

wprost ze smartfona. Z tej możliwości będą mogli korzystać użytkownicy 

urządzeń z systemem iOS. W mBanku stanowią oni już 25% wszystkich użyt-

kowników aplikacji mobilnej.

Konto w mBanku będzie można założyć mobilnie w systemie iOS, bez 

konieczności wizyty w placówce czy kontaktu z kurierem. Wkrótce możliwość 

otwarcia rachunku w aplikacji pojawi się także na urządzeniach z Androidem.

Wystarczy kilka prostych kroków:

• po pobraniu aplikacji na smartfona należy wybrać opcję „Otwórz rachunek 

przez wideo” z wykorzystaniem dowodu osobistego,

Nowa aplikacja mBanku ze wsparciem dla Apple Pay
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• podczas wideorozmowy z ekspertem 

banku użytkownik zostanie poproszo-

ny o pokazanie dowodu osobistego 

i wykonanie zdjęć – na podstawie foto-

grafii dokumentu konsultant zweryfi-

kuje klienta, a następnie złoży wniosek 

o rachunek w jego imieniu (wcześniej 

uzupełniając go niezbędnymi danymi 

osobowymi),

• podpisanie umowy następuje zaraz po 

zakończonej wideorozmowie – bezpo-

średnio w aplikacji; podpisem jest spe-

cjalny kod przekazywany w ramach po-

łączenia telefonicznego,

• na koniec klient może od razu powiązać 

swoją aplikację mobilną z nowym kontem 

i aktywować kanały dostępu do banku.

Klienci mBanku są jednymi z najbar-

dziej aktywnych użytkowników rozwią-

zań mobilnych na polskim rynku. Już co 

czwarty z nich korzysta z aplikacji mobil-

nej. W tym gronie ponad 25% stanowią 

posiadacze urządzeń Apple – to znacznie 

więcej niż średnia globalna wynosząca 

według różnych szacunków 14%.

Według danych mBanku użytkownicy sys-

temu iOS chętniej korzystają z aplikacji 

bankowej. Dwa razy częściej płacą też kartą 

online, wydając przy tym połowę więcej niż 

posiadacze telefonów z innym systemem.

Obecnie już co trzeci użytkownik apli-

kacji mobilnej mBanku płaci mobilnie 

telefonem. Grono użytkowników techno-

Nowa aplikacja mBanku ze wsparciem dla Apple Pay
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logii HCE oraz BLIK-a w mBanku liczy już 

ponad 400 tysięcy i wciąż się zwiększa.

Nowa aplikacja mBanku udostępniająca 

usługę otwarcia rachunku w aplikacji wła-

śnie wystartowała. Już ją testowaliśmy. 

Rozwiązanie jest nowatorskie i działa bar-

dzo dobrze i szybko, a kontakt z żywym 

konsultantem wewnątrz aplikacji robi nie-

samowite wrażenie.

mBank udostępnił również możliwość 

zarządzania zleceniami stałymi w aplikacji 

mobilnej. Wystarczy wejść w opcje płat-

ności, aby ustawić nowe zlecenie, odwo-

łać lub zmodyfikować istniejące.

Globalna firma doradcza Forrester 

w swoim raporcie The Forrester Banking 

Wave™: European Mobile Apps, Q2 2018 

uznała niedawno aplikację mBanku 

za trzecią najlepszą w Europie, doceniając zwłaszcza jej funkcjonalność 

i użyteczność.

Od momentu udostępnienia nowej aplikacji mBanku dodawanie karty do 

Apple Pay będzie działać ze standardową autoryzacją SMS oraz z drugą opcją 

weryfikacji, właśnie z nowej aplikacji.

Niestety wersja dla iPada na tym etapie nie została wyposażona w opcję 

wideoweryfikacji – zostanie ona wprowadzona w późniejszym terminie.

 Nowa aplikacja mBank w App Store

Nowa aplikacja mBanku ze wsparciem dla Apple Pay

https://itunes.apple.com/pl/app/mbank-pl/id454987093?mt=8&at=11lHMT


http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=909


(Prawie) Wszystko o iOS 12 (beta)

Niektórym wydaje się, że iOS 12 nie wprowadza wiele nowości, ale okazuje się, że jest tego 

więcej, niż nam się wydaje. Najważniejszą jego cechą jednak będzie skupienie się na poprawieniu 

wydajności na urządzeniach starszych, która może wzrosnąć nawet o 70%, zależnie od 

wykonywanej czynności – właścicieli starszych iPhone’ów i iPadów powinno to ucieszyć.
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Wydajność
Możliwości programistów są ograniczone. Zespół może pracować nad pewną 

liczbą nowych funkcji, a jeśli jest ona zbyt duża lub niektóre pozycje na liście 

okazują się bardziej pracochłonne, niż się spodziewano (AirPlay 2), to odbija się 

to rykoszetem na wszystkich. Dlatego niezwykle cieszy mnie fakt, że firma zde-

cydowała się w tym roku skierować więcej uwagi na optymalizację iOS-a dla 

starszych urządzeń. Spodziewam się, że to trudniejsze niż się wydaje, tym bar-

dziej że lista wspieranych urządzeń jest pokaźna (ponad 20) i sięga 2013 roku, 

w tym iPhone’a 5S i iPada Air.

Prace nad optymalizacją iOS-a dla starszych urządzeń nie są powierzchowne 

– inżynierowie Apple grzebią we wszystkich warstwach systemu, aby popra-

wić wydajność. Craig Federighi w keynote zwrócił szczególną uwagę, że 

spory problem pojawia się wtedy, gdy trafia się użytkownik, który bardziej 

obciąża sprzęt od „średniej krajowej”. W tym celu (między innymi) zmienili 

charakterystykę pracy procesorów z serii Apple Ax. Pod kontrolą iOS 12, będą 

„wkręcały” się na obroty znacznie szybciej niż poprzednio i szybciej też będą 

przechodziły do trybu spoczynkowego, aby nie zżerać nadmiernie baterii. 

Na początek wzięli na stół operacyjny iPhone’a 6 Plus i zmierzyli poprawę 

wydajności w kilku kategoriach. Już teraz na becie gest przejścia do aparatu 

z zablokowanego ekranu jest o 70% szybszy, klawiatura pojawia się na ekra-

nie 50% szybciej, a aplikacje uruchamiają się 200% szybciej przy obciążonym 

procesorze. Zmierzyli też czas otwierania się Share Sheet i również uzyskali 

dwukrotnie lepszy wynik.

Nie wątpię, że za tą decyzją częściowo stoi ostatnia zadyma wokół bate-

rii i spowalniania pracy iUrządzeń wyposażonych w akumulatory, które nie 

pozwalają im pracować optymalnie. Wiemy już, że wymiana baterii na nową 

rozwiązuje problem, ale Apple ewidentnie stara się pogrzebać ten temat raz 

na zawsze. Zresztą zarzut „celowego spowalniania” starszych urządzeń (ze 

sprawnymi bateriami) zawsze uznawany był za idiotyczny – jeśli okazałoby 

się, że producent samochodów po 100 tys. kilometrów celowo obniża ich 

moc, po to, by klient przyszedł do salonu kupić nowy samochód, to raczej 

można spodziewać się, że ta osoba pójdzie do konkurencji. To dbanie o klien-

tów pozostawia ich wiernym danej marce i Apple podwaja swoje starania, 

(Prawie) Wszystko o iOS 12 (beta)
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aby to było ewidentne. Niezależnie od interpretacji, wszyscy skorzystacie na 

iOS 12. Chyba że macie iPhone’a 5 lub starszego… W takiej sytuacji rzeczywi-

ście czas kupić nowszy model.

Grupowe FaceTime
Wsparcie dla FaceTime wprowadziło 

możliwości prowadzenia rozmowy 

przez dwie osoby równocześnie do… 

No właśnie. Spodziewałem się trzech, 

pięciu, a może nawet dziesięciu. Ale nie 

32! Programiści Apple jednocześnie pró-

bowali rozwiązać problem chaosu na 

ekranie, jakiego można się spodziewać 

przy 32 osobach próbujących rozmawiać 

jednocześnie. Okienka z osobami prze-

mawiającymi będą się automatycznie 

powiększały i dynamicznie przemiesz-

czały na ekranie, zależnie od stanu roz-

mowy. Ciekawy jestem, jak to będzie 

działało w praktyce, ale spodziewam się, 

że nigdy nie osiągnę limitu 32 osób – nie 

mam tylu bliskich znajomych (z którymi 

chciałbym rozmawiać równocześnie!). 

Apple oczywiście zadbało o bezpie-

czeństwo prowadzonych grupowych 

rozmów wideo za pomocą FaceTime 

– połączenie jest w całości szyfrowane 

i można do nich dołączać z iPhone-

’ów, iPadów i Maców (audio i wideo) 

lub z HomePoda i Apple Watcha (samo 

audio). Całość jest również zintegrowana 

z Wiadomościami grupowymi, skąd również można wywołać rozmowę. Apple 

nie byłoby też sobą, gdyby nie dodało do całości elementów zabawy, więc roz-

mawiający mają do swojej dyspozycji Animoji i Memoji, filtry wideo, efekty tek-

stowe, stickery i więcej.

(Prawie) Wszystko o iOS 12 (beta)



Wiadomości – Memoji 
i Animoji
Animoji są w pewnych grupach bar-

dzo popularne. Wielu użytkowników 

je wyśmiewa z tylko sobie znanych 

powodów, ale sam lubię z nich korzy-

stać w odpowiednich sytuacjach. iOS 

12 do obecnej listy postaci doda kilka 

kolejnych – misia koalę, tygrysa, ducha 

i tyranozaura. Brakowało mi jeszcze 

możliwości wystawienia języka pod-

czas nagrywania Animoji – TrueDepth 

Camera, odpowiedzialna również za 

Face ID, dotychczas go ignorowała. 

To się zmieni w iOS 12 i będzie można 

„suszyć” język do woli (oraz mrugać 

powiekami). Do woli? Przecież limit 

nagrań wynosi 10 sekund? Otóż nie! 

Wydłużono czas do 30 sekund, więc 

będzie można więcej zmieścić w jednej 

wypowiedzi.

Dla tych z nas, którzy nie identyfi-

kują się ze zwierzakami dostępnymi 

w ramach Animoji, Apple przygoto-

wał Memoji, czyli możliwość tworzenia 

swojego wizerunku i nagrywania go 

na takiej samej zasadzie jak Animoji. 

Wprowadzono możliwość edycji 

dosłownie każdego elementu naszego 

Memoji, w tym piegów, brwi, koloru 

cery, włosów itp.

Wiadomości dodatkowo otrzymały 

rozszerzone możliwości we wbudo-

wanej kamerze – dodatkowe efekty, 
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dymki ze słowami (wykorzystane jest dyktowanie), kształty, stickery i więcej. 

Przeprojektowano też pasek z dostępem do aplikacji iMessages oraz wpro-

wadzono informowanie o zdjęciach w programie Photos, na podstawie tego, 

z kim rozmawiamy i gdzie razem robiliśmy zdjęcia. 

AR
iOS 12 otrzyma pierwszą aplikację 

opartą o ARKit 2 wbudowaną w system 

operacyjny. To program Measure, za 

pomocą którego można mierzyć dłu-

gość lub powierzchnię różnych rzeczy. 

Tego typu programy już istnieją w App 

Store, ale widocznie Apple stwierdziło, 

że zrobi to lepiej. 

Sam ARKit 2 umożliwia deweloperom 

wykorzystanie nowych narzędzi, w tym 

„zapisywanie” stanu sceny w AR, aby 

(Prawie) Wszystko o iOS 12 (beta)



móc wrócić do niej później lub załadować na innym urządzeniu. Dodano też 

śledzenie twarzy, rozpoznawanie obiektów 3D, zbieranie odbić na wirtual-

nych elementach sceny ze świata prawdziwego oraz opcję podglądu scen 

AR bezpośrednio w Mail, Wiadomościach, Safari i Files. Całość wieńczy nowy 

otwarty format plików USDZ, współtworzony z Adobe i Pixarem.

Screen Time i informacje o użyciu baterii
Jednym z trendów w mobilnych komputerach jest dbanie o nasze cyfrowe 

zdrowie. W tym wypadku iOS 12 będzie liczył, ile godzin spędziliśmy w jakiej 

aplikacji, aby użytkownik mógł na podstawie wygenerowanych wykresów 

prześledzić swój dzień i zrozumieć, jak i gdzie go spędza. iOS będzie m.in. 

wyświetlał takie informacje, jak czas spędzony w aplikacjach i ile czasu pod-

nosiliśmy nasze urządzenie. Powyższe informacje będą uzupełnione przez 

możliwość monitorowania dzieci, aby sprawdzać, ile czasu spędzają w jakich 

aplikacjach czy stronach internetowych. W przypadku nadużyć rodzice będą 

mogli blokować poszczególne programy, a dzieci prosić o wydłużenie nało-

żonych limitów.
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Dodatkowo funkcja Downtime będzie umożliwiała określenie godziny, od 

której chcemy zacząć blokować wybrane aplikacje i powiadomienia, na przy-

kład, żeby przygotować się do snu bez „przeszkadzaczy”. Od wszystkich 

ograniczeń będzie można ustawiać wyjątki.

iOS będzie też dawał nam dostęp do historii wykorzystania naszych akumula-

torów sięgającej 10 dni.

Powiadomienia
Od wielu lat domagaliśmy się ulepszonych Powiadomień od Apple i w końcu 

je otrzymaliśmy. iOS 12 wprowadza nie tylko możliwość grupowania powiado-

mień, ale również zarządzania nimi bezpośrednio z zablokowanego ekranu.

Dla przykładu dodano opcję wyciszania powiadomień, żebyśmy nie dosta-

wali informacji o ich pojawieniu się, ale będziemy je później mogli znaleźć 

w historii powiadomień.

Dla kontrastu wprowadzono również Krytyczne Powiadomienia, które dadzą 

o sobie znać nawet wtedy, gdy telefon jest wyciszony lub w trybie Do Not Disturb.
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Siri dodatkowo będzie nam sugerowała, co możemy zrobić z którymi powia-

domieniami, aby nie przeszkadzały one nam nadmiernie w codziennym życiu 

i pracy.

Do Not Disturb
Tryb Nie Przeszkadzać w końcu otrzymał funkcje, które przed 2007 rokiem 

miałem nas swojej Nokii, czyli możliwość automatycznego wyłączenia tego 

trybu np. za godzinę, na koniec dnia, po opuszczeniu pewnej lokalizacji (na 

podstawie GPS) albo na podstawie naszego kalendarza, np. po zakończeniu 

spotkania.

Dodatkowo wprowadzono funkcję, gdzie DND ściemnia nam ekran przed 

snem, wycisza przez noc powiadomienia i wyświetla je dopiero rano. 

Zdjęcia
Jednym z powodów, dla którego uwielbiam być w ekosystemie Apple, są wła-

śnie Zdjęcia, które pięknie integrują się w Rodzinie, na iOS, macOS i nawet na 

Apple TV. Jedna biblioteka, do której mam dostęp z każdego ze swoich urzą-

dzeń. iOS 11 i macOS 10.13 High Sierra wniosły sporo zmian w tej kwestii, ale 

iOS 12 i macOS 10.14 Mohave poprawiają całość i przy okazji prawie wyrównują 

zakres dostępnych funkcje z Google Photos.

Niestety, zabrakło mi jednej, bardzo ważnej rzeczy – możliwości dzielenia 

się wszystkimi zdjęciami z Rodziną oraz tego, żeby nowe zdjęcia z iPhone-

’ów i iPadów wchodzących w skład naszej Rodziny automatycznie trafiały do 

tego wspólnej biblioteki. Zamiast tego otrzymaliśmy kilka nowych funkcji, 

którymi nie pogardzę…

Nowa zakładka For You / Dla Ciebie będzie przypominała obecne Memories / 

Wspomnienia, ale będzie mieściła jeszcze więcej informacji. Dojdzie wyświe-

tlanie aktywności z naszych współdzielonych albumów, inteligentnych 

podpowiedzi sugerujących, z kim możemy się podzielić wybranymi zdję-
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ciami oraz jeśli ktoś podzieli się nimi 

z nami, to będziemy mogli tej osobie 

się odwdzięczyć. To może spisywać się 

genialnie podczas rodzinnych wypa-

dów albo na wspólnych imprezach, bo 

obecnie trudno się doprosić o zdjęcia 

wykonane przez współtowarzyszy.

Apple poprawiło również wyszukiwa-

nie w Zdjęciach i teraz będzie można to 

robić znacznie bardziej szczegółowo, 

wykorzystując w kryteriach miejsca, 

rodzaje miejsc (np. muzea lub plaże), 

daty (relatywne, np. dwa lata temu) czy 

nawet święta lub festiwale. Co więcej, 

słowa kluczowe możemy łączyć, gdy 

szukamy zdjęć, np. „plaża” i „2016”.

Apple wspomina również o tym, że 

poprawiło importowanie zdjęć z „pro-

fesjonalnych aparatów” bezpośrednio 

do Zdjęć oraz wprowadziło możliwość importowania i zarządzania plików 

RAW na iPhone’ach i iPadach, z uwagą, że ich edycja będzie możliwa tylko na 

iPadach Pro. To krok w dobrą stronę i mam nadzieję, że jeszcze rozwiną moż-

liwości w tej kwestii.

Kamera
Właściciele iPhone’ów powinni zauważyć poprawioną funkcję „Potrait 

Lighting”, która teraz generuje maskę twarzy, aby skuteczniej oddzielić foto-

grafowaną osobę od tła. Nowe API dla Trybu Portretowego powinno również 

zaowocować jeszcze ciekawszymi aplikacjami, umiejącymi wykorzystać infor-

macje o głębi.

Poprawiono też czytnik kodów QR, ale nie potrafiłbym tego ocenić, bo jesz-

cze ani razu nie miałem okazji skorzystać z tej funkcji.
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Siri i Siri Shorcuts
Siri nie poprawiała się znacząco w ostatnich latach, podczas których konkuren-

cja jej odskoczyła w wielu kwestiach. Wygląda jednak na to, że Apple zaczyna 

kłaść większy nacisk na jej rozwój.

Siri na iPadach i iPhone’ach będzie 

jeszcze sprawniej uczyła się naszych 

nawyków i potrzeb, wyświetlając 

sugestie, które ułatwią nam życie. 

Przykładowo, jeśli codziennie rano 

zamawiamy taksówkę za pomocą 

aplikacji, to będzie nam się pojawiało 

pytanie, czy dzisiaj również chcemy ją 

zamówić. Wystarczy wtedy nacisnąć 

jeden przycisk i mieć temat z głowy. To 

wszystko będzie możliwe przez opcję 

integrowania się z Siri przez aplika-

cje trzecie, więc jeśli dojedziemy do 

siłowni to, zamiast ręcznie uruchamiać 

Nike Run Club, Siri nam to sama zapro-

ponuje. Możliwości Siri Suggestions 

wydają się bardzo ambitne – szcze-

gólnie przypadło mi do gustu powia-

domienia pytające, czy chcemy 

organizatora spotkania powiadomić 

o tym, że się spóźnimy – ale będziemy 

musieli zweryfikować, jak to działa 

w rzeczywistości, szczególnie naszej, 

polskiej.

Najbardziej zaintrygowały mnie jednak Siri Shorcuts, czyli owoc nabycia 

zespołu odpowiedzialnego za program Workflow. Siri Shorcuts będą umożli-

wiały nam stworzenie zwrotu i jeśli go wypowiemy Siri, to wykona ona serię 

kroków do niego przypisanych. Przykładowo, jeśli będę jechał odebrać Iwonę 

z pracy, to mogę powiedzieć „jadę odebrać Iwonę” do Siri, a ona wyśle jej 
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wiadomość, gdy wyjdę z domu, uruchomi program do podcastów, aby mi się 

nie nudziło w korku, sprawdzi i wyświetli mi czas dojazdu do danego adresu 

oraz uruchomi nawigację. Możliwości tutaj powinny być bardzo imponujące. 

Shorcuts otrzymają też API, z którego będą mogli skorzystać również dewelo-

perzy aplikacji trzecich.

Ponadto, Siri ma otrzymać również wsparcie dla tłumaczenia 40 kolejnych 

par języków, a jej baza wiedzy zostanie uzupełniona o sporty samocho-

dowe (tabele, wyniki, wydarzenia) i jedzenie (ilość kalorii i witamin w daniach 

lub informacje takie jak „ile jest kofeiny w kawie”). Dodatkowo Siri będzie 

też potrafiła wyszukać nasze hasła w iCloud Keychain i przeszukać Zdjęcia 

i Wspomnienia.

Safari i prywatność
Apple już od paru wersji kładzie nacisk na naszą prywatność i jest to dalej 

ważną cechą najnowszych wersji iOS-a i macOS-a. Najnowszą zagrywką 

jest domyślne blokowanie komentarzy i przycisków społecznościowych dla 

Facebooka, Twittera i innych, których głównym zadaniem jest śledzenie użyt-

kowników po całym internecie. Samo Safari będzie dodatkowo utrudniało śle-

dzenie nas poprzez ciasteczka.

Jeszcze bardziej imponujące są nowości wprowadzone do iCloud Keychain 

i Safari w odniesieniu do naszych haseł. Hasła, które są wspólne dla kilka 

loginów, będą teraz oznaczone, abyśmy mogli je zastąpić automatycznie 

wygenerowanymi silnymi hasłami i pojawi się opcja dzielenia się hasłami 

z urządzeniami w pobliżu, na przykład z iPhone’a do naszego Apple TV. Hasła 

trzymane w aplikacjach trzecich, np. w 1Password, będą też mogły się inte-

grować z Safari poprzez nowe API, dzięki czemu sugestia ich wykorzystania 

wyskoczy nam bezpośrednio na klawiaturze ekranowej.

Na deser wprowadzono automatyczne rozpoznawanie, gdy otrzymujemy 

autoryzacyjny kod za pomocą SMS-a – iOS (i macOS) go rozpozna automa-
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tycznie, a na klawiaturze pojawi się przycisk do jego automatycznego wsta-

wienia do odpowiedniego pola.

Apple Books, Stocks, News i Voice Memos
iBooks przeszło rebranding i redesign, i od teraz będzie znane jako Apple Books, 

co mnie bardzo cieszy, bo poprzednia nazwa nigdy nie przypadła mi do gustu.

Apple News podobnie przeszło lekką przebudowę i zapowiada się jeszcze 

ciekawszym źródłem newsów. Niestety nadal nie jest to program dostępny 

w Polsce, chyba że zdecydujemy się na zmianę regionu dla naszego iPada lub 

iPhone’a – nie potrafię pojąć, dlaczego tak jest.

Program Stocks, do wyświetlania informacji z giełd na świecie, będzie 

dostępny również na iPadzie i został uzupełniony o kontekstowe informacje 

biznesowe z Apple News.

Na koniec został jeszcze przebudowany Voice Memos, który teraz będzie 

wykorzystywał iCloud i również pojawi się na iPadzie, umożliwiając wykorzy-

stanie naszych notatek audio w innych aplikacjach.
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Ciekawostką jest również to, że te cztery programy będą również dostępne 

pod macOS 10.14 Mohave, za pomocą nowego frameworku, ułatwiającego 

wykorzystywanie aplikacji iOS-wych pod macOS-em.

CarPlay i Waze
Dobrą wiadomością dla osób wykorzystujących CarPlay w swoich samocho-

dach jest fakt, że Apple dodało możliwość integrowania nawigacji firm trze-

cich, jak chociażby Waze czy Google Maps, co ma szczególne znaczenie na 

terenie Polski, na którym Apple Maps ma zbyt ograniczone informacje o POI.
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Nowe gesty na iPadach
iOS 12 w iPadzie niestety w tym roku nie wprowadza zbyt dużo nowości, a już 

tym bardziej specyficznych dla tej platformy, ale ich użytkownicy otrzymają 

nowe gesty do nawigowania po ekranie, podobne do tych znanych z iPho-

ne’a X – gest z dołu ekranu, aby powrócić do ekranu głównego oraz gest w dół 

z rogu ekranu, aby otworzyć Centrum Sterowania.

Kompatybilność
iOS 12 będzie kompatybilny z następującymi urządzeniami:

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6S

• iPhone 6S Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5S

• 12.9" iPad Pro 2. gen.

Zapowiada się bardzo solidny update dla iOS-a, ale nie otrzymaliśmy wszyst-

kiego, czego oczekiwałem. Zabrakło nie tylko wspomnianych kwestii 

w Zdjęciach, ale również możliwości zmiany domyślnych aplikacji, np. Apple 

Mail na FastMail, AirMail lub coś jeszcze innego oraz powiększonych dar-

mowych kont na iCloud. Być może jeszcze w tej kwestii coś pojawi się bliżej 

końca roku, wraz z premierą nowych iPhone’ów.

• 12.9" iPad Pro 1. gen.

• 10.5" iPad Pro

• 9.7" iPad Pro

• iPad 6. gen.

• iPad 5. gen.

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad mini 4

• iPad mini 3

• iPad mini 2

• iPod touch 6. gen.
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(Prawie) Wszystko o macOS Mojave (beta)

iOS 12 jest dla mnie oczywiście istotny, ale w tym roku bardziej wyglądałem nowości w macOS, 

ponieważ to jednak najważniejszy dla mnie system operacyjny od Apple. Pojawiło się sporo prostych 

rzeczy i plan na przyszłość – nie wiem, czy idealny, ale macOS raczej nie umrze na pustyni Mojave.
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Wymowa
Mo-ha-wi (lub moł-ha-wi, jeśli chcecie brzmieć bardziej amerykańsko).

Dark Mode i tapeta zależna od pory dnia
Apple nie byłoby sobą, gdyby zrobiło coś w prosty sposób, czyli dodało tryb 

ciemny i wyposażyło go w odpowiednią tapetę. To byłoby zbyt proste i chwała 

im za to.

Nowy Dark Mode zamienia nie tylko Dock i pasek menu w ciemne odcienie, 

jak to było dotychczas, ale modyfikuje wygląd całego systemu. Wszystkie 

okna stają się ciemne i ciekawostką jest, że ich precyzyjny odcień zależy od 

tapety, którą mamy zastosowaną. Jej kolor jest uśredniany i mieszany z ciem-

noszarym tłem okien, również tych półprzeźroczystych. Oczywiście tryb 

jasny, ten dobrze znany, jest nadal dostępny.

Wyjątkowym dodatkiem jest dla mnie Dynamic Desktop (Dynamiczne 

Biurko) – ta funkcja polega na tym, że tapeta na Biurku zmienia się zależnie 

od pory dnia, więc rano zobaczymy wschodzące słońce, w południe cienie 

staną się mniej kontrastowe, gdyż światło pada z góry, po południu przesuną 

się na drugą stronę wydmy, a pod wieczór na niebie pojawią się gwiazdy 
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i pustynny klimat stanie się znacznie mroczniejszy. Tryb jasny lub ciemny 

będzie się oczywiście aktywował odpowiednio wraz ze zmianami w tapecie.

Oczywiście tryb ciemny ma tę zaletę, że jest łagodniejszy dla oczu, gdy sie-

dzimy przed komputerem w ciemności. Możemy sobie tłumaczyć, że to 

zdrowsze i poprawiające wydajność, ale nie ukryjemy faktu, że po prostu 

wygląda wyjątkowo. Tylko dla tego chciałbym już mieć Mojave!

Stacks
Stacks znamy dotychczas z Docka, gdzie mogliśmy, w rejonie Kosza, umiesz-

czać foldery, do których potrzebowaliśmy mieć szybki dostęp. Domyślnie fol-

der Pobrane rzeczy / Downloads jest Stackiem.

macOS Mojave wprowadza Stacks na Biurko, dzięki czemu, jeśli mamy tam dużą 

liczbę plików i folderów, to zostaną one automatycznie posortowane w stosy na 

podstawie ich typu, czyli w stos zdjęć, PDF-ów, plików tekstowych itd.

Finder
Wprowadzono też poprawki do Findera. Dodano nowy tryb widoku plików 

w nim – Gallery View – oraz zintegrowano w oknie boczny pasek, wyświe-

tlający metadane pliku, w tym informacje o EXIF. Dla mnie oznacza to koniec 

z korzystania ze skrótu klawiszowego Command+i lub Option+Command+i, 

aby otworzyć okienko pomocnicze – w końcu!

Na dole bocznego paska znalazło się też miejsce dla Quick Actions, które 

mogą zawierać komendy znane z Podglądu / Preview, jak obracanie zdję-
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cia, ale nie tylko – będą tam się pojawiały również nasze lub cudze skrypty 

z Automatora, dla czynności, które często powtarzamy.

Quick Look
To zdecydowanie jedna z moich ulubionych funkcji macOS – wystarczy pac-

nąć Spację, a Quick Look otworzy nam podgląd pliku bez konieczności otwie-

rania go w jakiejkolwiek aplikacji. To narzędzie w Mojave otrzyma dodatkową 

funkcjonalność – będzie możliwość zrobienia markup PDF-a, obracania czy 

przycinania zdjęcia, a nawet trymowania audio i wideo. To nigdy nie było 

uciążliwe pod macOS, ale teraz mamy o jeden lub dwa kroki mniej – optyma-

lizacja się liczy.
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Screenshoty
Magiczne skróty do robienia screenshotów są zapisane w mojej pamięci mię-

śniowej i korzystam z nich bardzo często, więc niezmiernie cieszy mnie fakt, 

że to narzędzie dodatkowo usprawniono. Teraz przed zrobieniem zrzutu 

ekranu pojawi się pasek z dodatkowymi narzędziami, za pomocą których 

będzie można precyzować, co chcemy zrobić – wyzwolić timer, który zrobi 

za nas screena po określonym czasie, pokazywać lub chować kursor i więcej. 

Wykonany screenshot pojawi się jako zawieszona miniaturka w dolnym pra-

wym rogu ekranu, gdzie będziemy mogli go od razu dalej edytować lub prze-

słać bez zapisywania go. Co ciekawe, będzie można teraz też nagrywać ekran 

jako wideo, bez konieczności uruchamiania QuickTime’a.

Continuity Camera
To chyba był drugi największy „bajer” po Dark Mode. Jeśli edytujemy jakiś 

dokument, np. w Pages czy jakimkolwiek innym programie, w menu pojawi 

się opcja „zrobienia zdjęcia”. Ta funkcja wywołuje naszego iPhone’a do tablicy 

– wybudza go i uruchamia aparat. Po zrobieniu zdjęcia trafia ono automatycz-

nie do naszego pliku na komputerze. Będzie też możliwość skanowania doku-

mentów tym sposobem.
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Grupowe FaceTime
Analogicznie jak pod iOS-em 12, FaceTime zyskało grupowe rozmowy, obej-

mujące do 32 osób równocześnie (audio i wideo). Apple oczywiście zadbało 

o bezpieczeństwo prowadzonych grupowych rozmów wideo za pomocą 

FaceTime – połączenie jest w całości szyfrowane i można do nich dołączać 

z iPhone’ów, iPadów i Maców (audio i wideo) lub z HomePoda i Apple Watcha 

(samo audio). Całość jest również zintegrowana z Wiadomościami grupowymi, 

skąd również można wywołać rozmowę, a okienka z osobami przemawiają-

cymi będą się automatycznie powiększały i dynamicznie przemieszczały na 

ekranie, zależnie od stanu rozmowy.

Aplikacje z iOS pod macOS
Apple w tym roku rozpoczyna wdrażanie nowych frameworków, za pomocą 

których deweloperzy będą mogli w prosty sposób przenieść swoje iOS-owe 

aplikacje pod macOS. Ta możliwość pojawi się dopiero w 2019 roku, ale Apple 

testuje całość już dzisiaj na podstawie czterech własnych aplikacji – Stocks, 

News, Home i Voice Memos.
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Więcej na temat tych aplikacji znajdziecie tutaj – wspominam o nich przy 

okazji (Prawie) Wszystko o iOS 12 (beta).

Mac App Store
Zgodnie z przewidywaniami, Mac App Store został przebudowany – bodajże 

pierwszy raz od swojego debiutu – i teraz bardziej przypomina ten znany 

z iOS. Będą zakładki Poznaj / Discover, Twórz / Create, Pracuj / Work, Graj / Play 

i Koduj / Develop, gdzie znajdziemy również artykuły i opracowania różnych 

kategorii programów.

Bezpieczeństwo, prywatność i Safari
To prawdopodobnie najważniejsze zmiany w systemie, których osobiście nie 

mogę się doczekać. macOS Mojave jeszcze bardziej zaostrza zasady wobec 

deweloperów, więc jeśli ich programy będą chciały otrzymać dostęp do mikro-

fonu, kamery, położenia, bazy e-maili lub Wiadomości, to będą musiały otrzy-

mać od użytkownika wyraźne pozwolenie.

Ważniejsze dla internautów (czyli nas wszystkich) będą nowe funkcje w Safari, 

które mają utrudnić lub uniemożliwić śledzenie nas w internecie. Safari 

będzie na żądanie stron lub skryptów dostarczała o nas bardzo ograniczone 

informacje w porównaniu z innymi przeglądarkami, a poprawiona funkcja 

Inteligent Tracking Prevention będzie blokowała komentarze i wszelkie przy-

(Prawie) Wszystko o macOS Mojave (beta)

https://imagazine.pl/2018/06/06/prawie-wszystko-o-ios-12-beta/
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ciski mediów społecznościowych, które również nas starają się śledzić. Będzie 

oczywiście można włączyć je dla danej strony, jeśli będziemy tego chcieli.

Mojave będzie też tworzyło dla nas trudniejsze hasła dla stron, na których się 

rejestrujemy (dla użytkowników iCloud Keychain) i informowało o zbyt słą-

bych już istniejących hasłach, oferując ich zmianę.

Parę osób zapewne też ucieszy fakt, że Safari teraz będzie mogło wyświe-

tlać favicony w swoich zakładkach. Jeśli chcecie je mieć już dzisiaj pod High 

Sierra, to możecie sobie zainstalować Safari Technology Preview 58, do któ-

rego już je dodano.

Usunięto subpixel antialiasing
Zrezygnowano z subpixel antialiasing do poprawiania wyglądu fontów na 

monitorach, co spowoduje, że będą one prawdopodobnie wyglądały tragicz-

nie na ekranach bez Retiny. Nie rozumiem tej decyzji i szczerze mówiąc, tro-

chę mnie to zasmuciło – bardzo wielu użytkowników nadal posiada monitory, 

(Prawie) Wszystko o macOS Mojave (beta)

https://webkit.org/blog/8327/safari-technology-preview-58-with-safari-12-features-is-now-available/
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które nie wykorzystują trybu HiDPI i mam wrażenie, że Apple kompletnie nie 

zdaje sobie sprawy z tego, jak wielu ich jest.

Notarized Apps
macOS Mojave wprowadza nową metodę certyfikacji aplikacji przez dewe-

loperów i Apple, aby wszyscy zainteresowani, wraz z użytkownikami, mieli 

pewność, że dany program jest wolny od malware’u czy szkodliwego kodu. 

Aplikacje „notarialnie” potwierdzone przez Apple muszą być podpisane 

cyfrowo przez dewelopera i przesłane do firmy (to nie jest App Review 

– sprawdzają program tylko pod kątem szkodliwego kodu). Dopiero po wyda-

niu „notarialnego” potwierdzenia przez dedykowane serwery Apple program 

trafia do użytkowników. Jak Ci ostatni go uruchamiają na swoich Macach, to 

komunikuje się on ze wspomnianym serwerem, aby upewnić się, że dana wer-

sja programu nie została zmieniona w żaden sposób przez szkodliwy kod.

To rozszerzenie funkcji Gatekeeper dodatkowo umożliwia Apple’owi zdalną 

deaktywację szkodliwych wersji programu, gdyby stało się najgorsze i żeby 

ochronić użytkowników. Poprzednio Apple miało tylko możliwość zabloko-

(Prawie) Wszystko o macOS Mojave (beta)
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wania danej aplikacji, niezależnie od wersji. Dodatkowa precyzja w tym przy-

padku może okazać się sporą korzyścią dla użytkowników.

Inne
• Integracja serwisów społecznościowych całkowicie zniknie z macOS, 

w tym możliwość dzielenia się np. zdjęciami bezpośrednio na Twittera lub 

Facebooka.

• Mail otrzyma przycisk do łatwiejszego wstawiania emoji do wiadomości.

• Siri na macOS będzie wspierała obsługę urządzeń HomeKitowych.

• Mojave wprowadza również kilka nowych języków do systemu: UK English, 

Australian English, Canadian French i Traditional Chinese dla Hongkongu.

• Zmieniono design ekranu logowania.

• Dodano nowe kolory do akcentów w macOS – jest ich teraz osiem. Ten ko-

lor będzie widoczny w różnych miejscach w systemie, np. przy podświetla-

niu przycisków w oknach dialogowych.

• Uaktualnienia macOS zostały przeniesione z Mac App Store ponownie do 

Preferencji Systemowych.

• Przepisano od nowa systemową aplikację do odtwarzania DVD – jest teraz 

64-bitowa i dodaje wsparcie dla Touch Bara.

Wygląda na to, że przyszłość macOS jest zapewniona i firma nie zamierza 

odpuszczać (no i jest czadowy Dark Mode), ale martwi mnie trochę przy-

szłość software’u na Maca. Od paru miesięcy mówi się o negatywnym zja-

wisku tworzenia coraz większej liczby programów w Electron zamiast za 

pomocą natywnych narzędzi i jak już w przyszłym roku będzie opcja prze-

noszenia aplikacji z iOS na macOS, to może ona całkowicie zmienić oblicze 

platformy. macOS, podobnie zresztą jak Windows, ma wiele cech softwa-

re’u na niego pisanego, które są dla nas oczywiste, jak chociażby okna dialo-

gowe. Klikamy prawym przyciskiem na czymś i spodziewamy się, że pojawią 

się opcje dla danej funkcji. iOS niestety nie ma okien dialogowych i może się 

okazać, że aplikacje przeniesione z iOS na Maca również ich nie będą posia-

dały. To dla wielu spowoduje, że programy będą nam się wydawały obce lub 

uproszczone. Z oceną oczywiście wstrzymam się, ale najzwyczajniej oba-

wiam się, że nie będzie to dobry krok dla przyszłości macOS.

(Prawie) Wszystko o macOS Mojave (beta)
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tvOS – WWDC 2018

Po iOS 12 i WatchOS 5 przyszła pora na nowości w tvOS, systemie dla Apple TV 4 i Apple TV 4K. 

Największa zmiana to wprowadzenie Dolby Atmos.
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P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o

https://twitter.com/paweloko
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Apple TV 4K oprócz wsparcia dla 4K HDR otrzyma teraz także wsparcie dla technologii 

dźwięku obiektowego Dolby Atmos. Do tej pory dźwięk ten był dostępny wyłącznie na pły-

tach Blu-ray, UHD Blu-ray i w serwisie Netflix na wybranych urządzeniach. Co ważne podobnie 

jak w przypadku filmów z iTunes w 4K, tak i teraz filmy zakupione wcześniej za darmo zostaną 

zaktualizowane do Dolby Atmos.

Podczas konferencji pochwalono się także współpracą z sieciami kablowymi, które dostar-

czają do Apple TV bezpośrednio kanały telewizyjne na żywo. Pisałem niedawno o współpracy 

z francuskim Canal+, teraz wiadomo także o Salt w Szwajcarii oraz Charter Spectrum w Stanach 

Zjednoczonych. Ostatnio rozmawiając z nc+, niestety na pytanie o dostęp do takich rozwiązań 

w Polsce usłyszałem, że nie są upoważnieni komentować działań francuskiej centrali.

Kolejną nowością w tvOS jest Zero Sing-on, czyli opcja, która sprawia, że nie trzeba się 

logować do wybranych serwisów, jeśli posiadamy połączenie sieciowe od operatora, 

który oferuje dane aplikacje w pakiecie.

Drobnym gadżetem będą opisy do wygaszaczy ekranu. Do tej pory często zastanawialiśmy się 

gdzie zostały zrobione, teraz będzie można łatwo to podejrzeć. Apple nawiązało też współpracę 

z ISS – międzynarodową stacją kosmiczną. Dostępny będzie nowy wygaszacz Earth, pokazujący 

naszą planetę z kosmosu. Oczywiście w przypadku Apple TV 4K oczywiście w 4K i HDR.

Od siebie dodam, że to bardzo oczekiwana aktualizacja jeśli chodzi o dźwięk. Do tej pory 

w iTunes filmy miały dźwięk maksymalnie Dolby Digital Plus, teraz mamy do czynienia 

z potężnym dźwiękiem Dolby Atmos. W dodatku filmy, które dostaną te tytuły kosztują 

w iTunes znacznie mniej niż na płytach, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości obrazu, 

oby również dźwięk nie zawodził. Co więcej wiele filmów w Polsce na UHD Blu-ray 

w ogóle nie zostało wydanych, natomiast są dostępne w 4K w iTunes.

tvOS – WWDC 2018

https://imagazine.pl/2018/05/15/francuski-canal-oferuje-apple-tv-4k-zamiast-dekodera/


(Prawie) Wszystko o watchOS 5 (beta)

watchOS rozwija się podobnie do iOS w ostatnich latach – pojawia się sporo naprawdę 

ciekawych funkcji, ale nadal brakuje kilku bardzo podstawowych rzeczy i watchOS 5 niestety 

nam w tym nie pomaga, chociaż jest też nikła szansa, że wraz z premierą nowych Series 4 pod 

koniec roku dostaniemy jeszcze kilka nowości.
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W O J T E K  P I E T R U S I E W I C Z @ m o r i d 1n

http://www.twitter.com/morid1n


Activity Competitions
Nie dość, że doszły dwa nowe rodzaje treningów, które Apple Watch może 

rejestrować, to watchOS 5 wprowadza możliwość współzawodnictwa ze zna-

jomymi. Walka za znajomymi trwa siedem dni, podczas których zdobywa 

się punkty na podstawie tego, w ilu procentach zamknęliśmy nasze kółka. 

Podczas tego współzawodnictwa Apple Watch będzie nas na bieżąco informo-

wał na temat tego, czy wygrywamy, czy nie, wraz z pokazywaniem aktualnego 

wyniku. Całości będą oczywiście towarzyszyły nowe plakietki do wygrania.

Workouts
Do listy treningów dołączyła możliwość rejestrowania sesji yogi oraz chodze-

nia po górach, tzw. hiking. W obu przypadkach aplikacja będzie skupiała się na 

rejestrowaniu istotnych danych – jak tętno czy pokonane elewacje.
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Najważniejsze jednak jest to, że Apple Watch będzie wykrywał, jeśli zapo-

mnieliśmy aktywować treningu, pytając nas, czy chcemy włączyć odpo-

wiedni trening po czasie. Jeśli się na to zdecydujemy, to automatycznie 

dołączy do treningu spalone kalorie, pokonany dystans, tętno itp., od 

momentu, w którym wykrył wysiłek. Analogicznie postąpi, gdy zapomnimy 

wyłączyć treningu. Szkoda, że Apple nie zdecydowało się na całkowitą auto-

matyzację tego procesu, tak jak robi to FitBit.

Pozostałe treningi zostały rozbudowane o nowe funkcje. Biegacze mogą 

teraz ustawić sobie planowane tempo, a Watch będzie ich informował, czy 

biegną za szybko, czy za wolno. Dodano również tzw. „rolling mile”, gdzie 

watchOS wyświetla nam czas przebiegnięcia ostatniej mili i stale go uaktu-

alnia, gdy pokonujemy kolejne metry. Dodano też kadencję, czyli liczbę kro-

ków stawianych na minutę.

Podcasts
Aplikacja Apple Podcasts trafiła w końcu na watchOS, 

wraz z synchronizacją z odpowiednikiem na iPhonie, co 

powinno szczególnie ucieszyć osoby korzystające z natyw-

nej aplikacji. Resztę z nas powinien ucieszyć fakt, że wat-

chOS 5 wprowadza odpowiednie API dla deweloperów, 

którzy będą teraz mogli stworzyć własne aplikacje, np. 

Overcast, które funkcjonalnością nie będą odbiegały 

od propozycji Apple. Właścicieli Apple Watchów z LTE 

zapewne ucieszy też fakt, że będą mogli oni streamować 

podcasty, nawet jeśli nie będą mieli iPhone’a ze sobą.

Walkie-talkie
Niektórzy z nas być może jeszcze pamiętają PTT 

(Push To Talk) z czasów, zanim na rynku pojawiły 

się smartfony. Walkie-takie w watchOS 5 będzie 

podobne do tego – wystarczy przytrzymać odpo-

(Prawie) Wszystko o watchOS 5 (beta)



wiedni przycisk w aplikacji i będzie można wysłać krótką wiadomość gło-

sową do innej osoby z Apple Watchem. Potem pozostaje poczekać, aż ona 

odpowie… Mam wątpliwości, czy to będzie miało większy sens w codzien-

nym życiu, ale na pewno przyda się w kilku szczególnych sytuacjach, na przy-

kład, jeśli będziemy chcieli dzieciaki zawołać na obiad. Niestety, Walkie-Talkie 

wymaga pozostawania w zasięgu internetu lub sieci komórkowej.

Siri
Asystent będzie teraz sugerował jeszcze więcej czynności na odpowiedniej tar-

czy Apple Watcha, ucząc się naszych zachowań za pomocą nauczania maszy-

nowego. Zniknie też konieczność wypowiadania zwrotu „Hey Siri” – wystarczy, 

że podniesiemy rękę i ekran się zapali. Dodano też wsparcie dla bardzo ambit-

nych Siri Shortcuts dla iOS 12.

Powiadomienia
W końcu rozbudowano możliwości powiadomień, które teraz będą mogły 

wyświetlać akcje do wykonania, np. Wizzair poinformuje nas, że już możemy 

przeprowadzić check-in i wystawi odpowiedni przycisk w samym powiadomie-

niu. Jeśli jedna aplikacja wyśle nam więcej niż jedno powiadomienie, to będą 

one grupowane, podobnie jak pod iOS 12. 

WebKit dla watchOS 5
Rzadziej też będziemy musieli sięgać po iPhone’a, szczególnie w sytuacji, 

w której otrzymamy link do strony WWW. Apple przygotowało WebKit dla 

watchOS 5, który będzie domyślnie otwierał strony WWW w trybie Reader. 
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Artykułu na tym nie przeczytacie, ale być może to wystarczy, aby szybko zerk-

nąć na menu w restauracji.

Nie Przeszkadzaj!
Funkcja Do Not Disturb będzie rozbudowana na podobnej zasadzie jak ta 

w iOS 12, czyli będzie możliwość np. przełączenia zegarka w tryb DND, aż 

do czasu opuszczenia obecnej lokalizacji, do końca spotkania zapisanego 

w Kalendarzu i więcej.

RIP Series 0
Niestety, watchOS 5 będzie pierwszą wersją, która porzuca wsparcie dla pierw-

szego generacji Apple Watcha, wypuszczonego przed trzema laty, czyli tzw. 

„Series 0”. Nie dziwi mnie ta decyzja – jest po prostu za wolny w porównaniu 

z każdym nowszym modelem.
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#iMagEvent WWDC 2018 – tak było

W poniedziałek 4 czerwca rozpoczął się WWDC 2018, a my już tradycyjnie z tego tytułu 

zorganizowaliśmy imprezę. iMagEvent w nowym miejscu, czyli w BOBO Coworking, zebrał ponad 

80 gości i ponad 1200 oglądających stream na żywo w internecie.

D O M I N I K  Ł A D A @ d o m i n i k l a d a
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Długo się nie widzieliśmy. Przyznam się szczerze, że bardzo brakowało mi 

spotkania na żywo z Wami, dlatego wyczekiwałem pierwszej możliwej oka-

zji na zorganizowanie iMagowej imprezy. W marcu się nie udało, bo Apple, 

choć zrobiło prezentację edukacyjną, to nie była ona transmitowana na 

żywo. Wtedy też ważyły się losy naszego dotychczasowego miejsca, czyli 

Chwili, która kilka dni po konferencji została zamknięta. Od tego momentu 

zaczęliśmy intensywne poszukiwania, aby ostatecznie trafić do BOBO 

Coworking. Dzięki Tomku za zorganizowanie nowego miejsca.

Czasem zmiany są konieczne. Obawialiśmy się tego, ale ostatecznie 

wszystko wyszło bardzo OK. Towarzystwo dopisało. Było tradycyjne iPiwo 

i iPizza. Byli też goście.

Nasze spotkanie rozpoczęła Karolina Marszałek z BOBO Coworking, która 

opowiedziała o nowym miejscu na warszawskiej mapie coworkingu.
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Naszym drugim gościem był 

Mateusz Duc, którego pozna-

liście już na poprzedniej 

imprezie. Mateusz, który sam 

jest informatykiem, nawiązał 

do WWDC i swojego smart-

domu, który został wyposa-

żony po ostatniej imprezie 

u nas przez FIBARO.

Temat smartdomu, 

w szczególności w uję-

ciu HomeKitowym, rozwi-

nął Norbert, który pokazał 

wszystkim, ile można mieć 

w domu inteligentnych roz-

wiązań i dlaczego nie miesz-

czą się one na jednym ekranie 

iPada.

Tuż przed rozpoczęciem kon-

ferencji Apple na naszej sce-

nie wystąpił jeszcze Jacek 

Łupina, właściciel Apple 

Muzeum w podwarszawskim 

Łosiu. Opowiedział o pierw-

szych urodzinach swojego 

muzeum, którym patrono-

wało iMagazine.

Tradycyjnie, po streamie 

zorganizowaliśmy dla Was 

konkursy z nagrodami. Tym 

razem zmieniliśmy komplet-

nie formułę i widząc Wasze 

reakcje i zaangażowanie, był 

#iMagEvent WWDC 2018 – tak było
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to strzał w dziesiątkę. Wszyscy 

świetnie się bawili dzięki 

quizowi przeprowadzonemu 

poprzez platformę Kahoot!

Bardzo dziękujemy partnerom 

i Wam za uczestnictwo w impre-

zie i oglądanie nas zdalnie.

Do zobaczenia wkrótce.

Partnerami iMagEvent byli:
• BOBO Coworking
• FIBARO
• GerdaLock
• MacLife
• zgsklep.pl
• eXtremeMem
• Bang & Olufsen Polska

#iMagEvent WWDC 2018 – tak było

https://www.youtube.com/watch?v=coIWl_rffVA


http://bit.ly/droga-szamana


Eirloop, czyli irlandzki Hyperloop 

Hyperloop to z całą pewnością jeden z najgorętszych technologicznych tematów ostatnich lat. 

Inspirowana przez Elona Muska propozycja zupełnie nowej, szybkiej formy transportu naziemnego 

przyciąga coraz większe zainteresowanie inżynierów, przedsiębiorców, inwestorów czy polityków. 

O wszystkim, co kryje się za tym pojęciem, rozmawiam z Bartłomiejem Baranem – Team Leaderem 

irlandzkiego projektu Éirloop, finalistów tegorocznej edycji SpaceX Hyperloop Challenge.
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Tomasz Szykulski (TS): jesteś liderem zespołu reprezentującego Irlandię 
w tegorocznym finale SpaceX Hyperloop Challenge. Czytałem, że 
w poprzednich latach swoją reprezentację miała tam także między innymi 
Polska. Czy możesz przybliżyć, czym jest ten konkurs oraz kto bierze 
w nim udział?
Bartłomiej Baran (BB): W konkursie Hyperloop Challenge biorą udział studenc-

kie zespoły reprezentujące najlepsze światowe uczelnie. Celem jest zapro-

jektowanie oraz zbudowanie prototypu kapsuły, która osiągnie możliwie 

największą prędkość wewnątrz testowego odcinka próżniowej „rury” o dłu-

gości 1 mili, zbudowanej na terenie siedziby firmy SpaceX w Kalifornii. Można 

to nazwać olimpiadą inżynierii i innowacji; studenci zaangażowani w projekt 

na każdym etapie zyskują wiele praktycznego doświadczenia poprzez rozwią-

zywanie inżynieryjnych problemów i rozwijanie koncepcji Hyperloop w kie-

runku rzeczywistych zastosowań.

Jesteśmy pierwszą drużyną reprezentującą Irlandię w światowym finale kon-

kursu oraz jednym z zaledwie sześciu europejskich zespołów wyróżnionych 

w tegorocznej edycji – obok kolegów ze Szwajcarii, Niemiec, Szkocji, Hiszpanii 

i Holandii. Łącznie do tego etapu zakwalifikowało się 20 drużyn z całego 

świata. Sam awans do finału jest już ogromnym sukcesem, gdyż w tym roku 

wysłano ponad 700 zgłoszeń. W tym celu musieliśmy przebrnąć wiele wyma-

gających etapów – zgłoszenie przedwstępnej koncepcji projektu, finalny pro-

jekt kapsuły, raport bezpieczeństwa – a przed nami jeszcze o wiele więcej, 

gdy rozpoczniemy tydzień testów w kalifornijskiej siedzibie SpaceX. Chociaż 

istotnym celem konkursu jest zaprezentowanie solidnego, innowacyjnego 

projektu, nie możemy zapomnieć, że na tym etapie priorytetem pozostaje 

bezpieczeństwo oraz niezawodność kapsuły.
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TS: Jestem pewien, że na przestrzeni ostatnich kilku lat niemal każdy miał 
okazję usłyszeć słowo Hyperloop, jednak nie wszyscy wiedzą, na czym 
dokładnie polega ta technologia i z czego wynika jej unikatowość. Czy 
mógłbyś nam to przybliżyć? W jakich faktycznych zastosowaniach może 
ona zrobić największą różnicę?
BB: Hyperloop to propozycja nowej formy transportu pasażerskiego i cargo. 

Według tej idei kapsuły mają podróżować wewnątrz szczelnej, próżniowej tuby, 

gdzie dzięki minimalnym oporom będą w stanie osiągnąć prędkość nawet 1235 

km/h (prędkość dźwięku, Mach 1). Korzyści wynikające z budowy takiego sys-

temu będą ogromne – gdy wykorzystamy pełny potencjał tej koncepcji, pasaże-

rowie mogliby odbyć podróż z Warszawy do Krakowa w ciągu zaledwie 15 minut!

Z powodu konieczności budowy specjalnej próżniowej tuby taki środek trans-

portu będzie najbardziej opłacalny na dłuższych dystansach – na przykład 

tam, gdzie podróż samochodem zajęłaby więcej niż 3 godziny. W dalszej przy-

szłości możliwe byłoby połączenie na przykład USA z Francją rurą biegnącą 

po dnie oceanu, w najbliższym czasie uwaga koncentruje się jednak raczej na 
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połączeniu sąsiednich krajów. W przypadku Polski pomysł ten można sensow-

nie połączyć z rozpoczętymi przez rząd planami budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego w Baranowie pod Warszawą – możliwy byłby transport nie 

tylko pasażerów w obrębie Europy, ale również przesyłek cargo – sprawiając, że 

Polska stałaby się ważnym europejskim centrum dystrybucyjnym.

TS: Wiele firm miało już okazję przetestować swoje prototypy kapsuł 
Hyperloop. Jaki jest obecny stan prac nad tą technologią oraz kiedy fak-
tycznie może stać się ona realną alternatywą dla innych form transportu?
BB: Potrzebne jest jeszcze wiele kolejnych testów, zanim Hyperloop będzie 

można uznać za pełnoprawny środek transportu. Liczni eksperci pozostają 

sceptyczni na przykład co do metod koniecznych do utrzymania bardzo 

niskiego ciśnienia wewnątrz tuby na długim dystansie oraz sposobu, w jaki 

pasażerowie opuszczaliby znajdującą się w próżni kapsułę. Wszystkie te trud-

ności wymagają sprawdzonych inżynieryjnych rozwiązań. Na obecnym etapie 

firmy zaangażowane w projekt skupiają się na pokazaniu, że możliwe jest osią-

gnięcie prędkości Mach 1 – gdy uda się spełnić ten warunek, wszystkie inne 

wyzwania zostaną z czasem rozwiązane. Zaawansowane prace nad systemami 

Hyperloop są prowadzone między innymi w Indiach, Francji i USA. Na przykład 

firma Virgin Hyperloop planuje zakończenie budowy prototypowego połącze-

nia z Pune do Mumbaju w Indiach do 2028 roku. To, co uważam za najbardziej 

interesujące, to fakt, że wielu finalistów konkursu SpaceX zakłada własne firmy 

i kontynuuje prace nad swoimi prototypami. Myślę, że właśnie to chciał osią-

gnąć Elon Musk, pomysłodawca tej technologii – rywalizacja w widoczny spo-

sób przyspieszyła jej rozwój oraz zwiększyła zainteresowanie nią.

TS: Czytałem, że Éirloop jest owocem krajowej współpracy wielu instytucji. 
Czy możesz opowiedzieć, jak to się zaczęło? Ile osób zaangażowane jest 
w Wasz projekt oraz jakie umiejętności do niego wnoszą?
BB: Drużyna składająca się na Éirloop to ponad 40 studentów z siedmiu irlandz-

kich uczelni: Dublin City University, Dublin Institute of Technology, IT Tallaght, 

Trinity College Dublin, Maynooth University, University College Dublin IADT oraz 

Dublin Business School. Nigdy wcześniej tyle uniwersytetów nie było zaanga-

żowanych w jeden projekt biorący udział w konkursie – drugi co do wielkości 

zespół reprezentują trzy uczelnie. Dzięki efektywnemu zarządzaniu spore grono 

osób zaangażowanych w projekt z całą pewnością jednak służy naszemu zespo-
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łowi. W tym celu organizujemy cotygodniowe spotkania całej drużyny oraz 

codzienne spotkania poszczególnych działów.

Wszystko zaczęło się we wrześniu, gdy… powiesiliśmy plakaty w uniwersytec-

kich toaletach. Napisaliśmy na nich: „Chcesz stworzyć coś szybkiego? Zadzwoń 

pod ten numer!”. Kilku moich kolegów z Dublin City University bardzo zainte-

resowało się tym pomysłem i już następnego dnia zorganizowaliśmy spotkanie 

w jednym z hoteli w Dublinie. Osobiście studiuję elektronikę i inżynierię, lecz 

z czasem stałem się team leaderem odpowiedzialnym za przyciągnięcie kolej-

nych osób do zespołu. Obecnie większość członków to studenci undergraduate 

(odpowiednik licencjatu) – mamy tylko kilku studentów Master’s (studia magi-

sterskie) i jednego doktoranta. Pokazuje to, jak wiele musimy się nauczyć, by 

rywalizować chociażby z drużyną taką jak niemiecka WARR, złożona w większo-

ści ze starszych studentów.

Jako team leader jestem zaangażowany w każdy aspekt projektu – inżynie-

rię, kwestie biznesowe oraz organizacyjne. Drużyna podzielona jest na zespoły 

– elektronika, zasilanie, mechanika oraz biznes. Każdy z tych oddziałów posiada 

oddzielnego lidera, który ma duże doświadczenie w swojej dziedzinie i dogląda 

postępów prac na danym etapie. Zespół elektroniczny składa się z inżynierów 
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systemów scalonych (embedded systems) oraz oprogramowania, którzy pracują 

nad komputerami oraz czujnikami kapsuły. Zespół zasilania jest odpowiedzialny 

za silniki, sterowanie i baterie – nasze silniki pobierają ponad 400 A każdy, dla-

tego nasi ludzie muszą mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by pracować 

nad tym w bezpieczny sposób. Dział mechaniczny projektuje kadłub oraz składa 

wszystko do kupy, biorąc pod uwagę bardzo niewielkie tolerancje przy wysokich 

prędkościach. Pośrodku tego wszystkiego mamy nasz dział biznesowy, którego 

zadaniem jest zapewnienie finansowania całemu przedsięwzięciu. Kluczem do 

sukcesu jest dobra organizacja pracy i ścisła współpraca poszczególnych działów.

TS: Jestem pewien, że już samo zakwalifikowanie się do światowego finału 
było ogromnym osiągnięciem dla Waszego teamu, jednak który etap prac 
był dla Was trudniejszy – przed czy po informacji, że weźmiecie w nim udział?
BB: Przyznam, że było naprawdę trudno zyskać pełne zaangażowanie członków 

zespołu, gdy nie było wiadomo, czy projekt do czegokolwiek prowadzi. Gdy na 

uczelniach zaczął się okres egzaminów, obecność na cotygodniowych spotka-

niach spadła do poziomu krytycznego. Tylko trzy osoby mogły poświęcić się 

i pracować do ostatniego momentu, by o 5 rano w dniu deadline’u przesłać do 

SpaceX finalną dokumentację projektu. Wszystko stało się łatwiejsze, gdy otrzy-

maliśmy wiadomość, że dostaliśmy się do globalnego finału. Wreszcie mogliśmy 
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zająć się pozyskiwaniem sponsorów i budową kapsuły, a wszyscy w zespole stali 

się bardzo podekscytowani!

TS: Finał konkursu odbędzie się w lipcu w Kalifornii. Jaki jest obecny stan 
prac nad Waszym modelem?
BB: Niedawno otrzymaliśmy główne komponenty naszej kapsuły i zespół ciężko 

pracuje, by złożyć je w gotowy pojazd. Pozostałe części, takie jak hermetycznie 

zamknięte opakowania na baterie, są na finiszu produkcji i niebawem będą gotowe 

do montażu. Powinniśmy zakończyć prace do 26 czerwca, czyli zgodnie z planem. 

Co ciekawe, największym wyzwaniem jest dla nas transport gotowej kapsuły do 

Kalifornii – a to z powodu wysokich kosztów, które nadal są dla nas problemem.

TS: No właśnie, skoro mowa o pieniądzach – finansowanie projektu z pewno-
ścią musiało być trudne. Jak sobie z tym poradziliście?
BB: Krótka odpowiedź to – nie poradziliśmy sobie w pełni. Nadal walczymy o pozy-

skanie dodatkowych środków, gdyż płacenie za tak proste rzeczy, jak śruby i inne 

elementy stanowi dla nas problem. Inżynieria to bardzo drogie hobby. To, że 

dotarliśmy do tego etapu, to ogromna zasługa moich kolegów z zespołu oraz kilku 

obfitych darowizn od sponsorów. Jako że kapsuła budowana jest na campusie 

Dublin City University, wiele potrzebnych komponentów otrzymaliśmy bezpośred-

nio od wspierających nas firm. W dalszym ciągu prowadzimy także zbiórkę online, 

którą można wesprzeć  tutaj. 

TS: Jakie są Wasze dalsze plany po zakończeniu konkursu i powrocie do 
Irlandii?
BB: Zamierzamy wykorzystać błędy popełnione w tym roku i jeszcze lepiej przygo-

tować się do przyszłorocznej edycji! Szczerze mówiąc, w kwietniu wprowadziliśmy 

bardzo duże zmiany w projekcie kapsuły i tylko dlatego tak mocno odczuwamy 

obecnie presję czasu. Na szczęście członkowie działu mechanicznego myśleli przy-

szłościowo i nasz pojazd jest zaprojektowany tak, by można było go dalej rozwijać 

w przyszłym roku. Wszystkie przygotowania poczynione do obecnej edycji kon-

kursu będziemy mogli wykorzystać we wrześniu, mając tym samym zapewniony 

szybszy start przed przyszłorocznymi zawodami.

TS: Brzmi bardzo rozsądnie. Powodzenia! Dziękuję za rozmowę.
BB: Dzięki!
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PORTO MONTENEGRO

www.portomontenegro.com

PORTO MONTENEGRO

Located in the beautiful UNESCO protected 
Bay of Kotor, Porto Montenegro combines a 
spectacular destination with a world-class, full-
service marina. 

Porto Montenegro was conceived in 2006 
and moved from concept to reality in just 
under 10 years. In 2016, a new chapter in 
Porto Montenegro’s history started when the 
Investment Corporation of Dubai (ICD), the 
principal investment arm of the Government of 
Dubai, acquired Porto Montenegro. 

Our new custodian has unparalleled expertise in 
high-end tourism and real estate development, 
which forms part of a larger portfolio that 
includes some of the world’s most renowned 
companies such as Emirates Airlines, One & 
Only Resorts, and Emaar Properties. 

Furthermore, ICD provides a long-term 
commitment that will ensure we continue to 
meet and exceed the needs of yacht and luxury 
apartment owners; thereby continuing to 
represent a unique investment opportunity.

GOODBY MONACO, HELLO MONTENEGRO

Czarnogóra to dziś najgorętszy i najmodniejszy cel podróży w Europie, z otwartą i przyja-
zną biznesowo gospodarką, w której w imponującym tempie rozwija się segment turystyki 
luksusowej oraz inwestycji w nieruchomości typu premium.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zakupu nieruchomości w Czarnogórze. 
Posiadamy w swojej ofercie nieruchomości premium bezpośrednio od deweloperów oraz 
wyselekcjonowane nieruchomości z rynku wtórnego.

Więcej informacji na stronie:  www.thebestofmontenegro.com 
lub pod numerem telefonu +48 600 939 456.

PORTONOVILUSTICA BAYPORTO MONTENEGRO

http://www.thebestofmontenegro.com


LOT schodzi na psy… 
nie obrażając tych ostatnich

Weekend w Paryżu. Uczestnicy – trzy osoby dorosłe i dziecko, lat 4. Niby prosty temat, ale…
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Wyjazd był dość niespodziewany. Najpierw moja żona miała ustalony 

wyjazd służbowy. Potem stwierdziła, że skoro już tam będzie, to może dołą-

czy do niej przyjaciółka na weekend. Na końcu wszyscy stwierdziliśmy, że 

ponieważ jest zapowiadana piękna pogoda, to dołączę jeszcze ja z młodym. 

Czyli bilety kupowaliśmy „na trzy raty”. I żeby było jasne – bilety nie były 

kupowane w żadnej promocji, lecz w ostatnim momencie i nie w taniej linii, 

tylko u naszego narodowego przewoźnika, który uważa się, teoretycznie, za 

linię premium.

Przejdźmy do meritum. Gdy już mieliśmy wszystko załatwione (bilety, hotel, 

plany wyjazdu) i zostały 24 h do odlotu, tradycyjnie odblokowała się możli-

wość online check-in. Loguję się przez aplikację w telefonie, bo lubię mieć 

bilety jako passbooki w Wallecie. Przechodzę kolejne kroki, dodaję dodat-

kowych podróżnych do wspólnej odprawy i… dostaję miejsca z przydziału, 

bez możliwości wyboru, rozstrzelone po całym samolocie. Zastanawiam się, 

dlaczego tak jest. Może jakiś błąd? Loguję się zatem na Safari z mojego kom-

putera. Ponownie ta sama operacja i… ten sam efekt. Nie mam możliwości 

wyboru miejsca w samolocie, żebyśmy wszyscy siedzieli obok siebie. Choć, 

co ważne, widać, że są wolne miejsca, całe rzędy wolnych miejsc. Sytuacja 

podobna na Firefoksie.

Biorę telefon i próbuję dodzwonić się na infolinię LOT-u. Oczywiście nie ma 

takiej opcji, permanentnie zajęte. Ale na stronie internetowej proszą o kon-

takt przez facebookowego Messengera. Tak też robię. Opisuję sytuację:

„Dzień dobry. Odprawiam się online i ani przez przeglądarkę (Safari i Firefox), 

ani przez aplikację na iPhonie nie mogę zmienić miejsca, choć są dostępne. 

Jedziemy rodziną i jesteśmy rozstrzeleni po całym samolocie, choć są 

dostępne miejsca obok siebie. Proszę pilnie o informację, co mam robić”.
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Przechodzę kolejne kroki, dodaję dodatkowych podróżnych 

do wspólnej odprawy i… dostaję miejsca z przydziału, bez 

możliwości wyboru, rozstrzelone po całym samolocie. 
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O dziwo, odpowiedź jest błyskawiczna. Dosłownie po trzech minutach mam 

kontakt, który mi oznajmia:

„Dominik, istnieje szansa zmiany miejsc na lotnisku, jeżeli będą dostępne. 

W momencie, gdy odprawa online jest otwarta, nie ma możliwości przydziału 

miejsc za dodatkową opłatą”.

Hmm… nie pytam o możliwość przydziału miejsc za dodatkową opłatą, tylko 

o zwykły wybór miejsc, jaki przysługuje, jak psu buda, każdemu podróż-

nemu podczas odprawy. Przecież KAŻDY ma taką możliwość w aplikacji czy 

przez www. Co więcej, wybrałem przecież „normalną” linię lotniczą, nie tanią. 

W tanich liniach, jak na przykład Ryanair, kwestia wyboru miejsca jest jasna 

– trzeba zapłacić. W Locie – pierwsze słyszę.

Nie odpuszczam. Idę na sposób. Zaczynam odprawę każdego z podróżnych 

osobno, a nie, jak to robiłem poprzednio, grupowo. W takiej sytuacji okazuje 

się, że jednak mogę zmieniać miejsca. WTF?

Żeby zatem nie było problemu i pomyłki z wyborem miejsc, odprawiam rów-

nolegle przez dwie przeglądarki, obok siebie. I wiecie co? Okazuje się, że jedna 

pokazuje zupełnie inne miejsca wolne niż druga. Już nic nie rozumiem. Po 

kilku próbach ostatecznie udaje mi się usadzić nas obok siebie. Lecimy.

Weekend genialny. Akurat zbiegł się z europejską nocą muzeów. Wspaniała 

pogoda dodatkowo zrobiła robotę. Polecam wszystkim piknik w Wersalu nad kana-

łami – wino i przekąski można kupić na targu opodal pałacu. Świetne przeżycie.

Wyjazd się kończy, czas wracać. Ponownie muszę nas odprawić. Pomyślałem, 

że może ten poprzedni przypadek był wyjątkowy. Myślę, że na pewno był to 

jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jaki jestem naiwny…

Historia się powtarza. Jest dokładnie tak samo. Też widzę wolne miejsca i też 

nie mogę nas usadzić obok siebie. Jakaś masakra.

Nauczony poprzednią sytuacją powtarzam krok po kroku i odprawiam nas 

na dwie przeglądarki. Tym razem jednak nie udaje mi się sztuczka i, choć są 
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widoczne wolne miejsca obok siebie, nie udaje mi się usadzić wszystkich obok 

siebie – tym razem siedzę z młodym, a kilka rzędów dalej – żona z koleżanką.

Ponownie nie daję za wygraną. Odprawiam nas i jak jest już po wszystkim, 

anuluję odprawę. Skoro były wolne miejsca w rzędzie żony, to postanawiam 

„przenieść” moje i młodego miejsca obok. Najpierw anulowałem siebie. Od 

razu przeklikałem wszystko i bez problemu udało mi się wybrać miejsca obok 

dziewczyn. Teraz przychodzi kolej na młodego i… choć nadal są widoczne 

miejsca wolne, nie mogę go przenieść. WTF? Próbuję kilkakrotnie i nic. Albo 

musi zostać tam, gdzie siedzi, albo mogę wybrać inne miejsce w innym rzę-

dzie. Jakaś paranoja. Ostatecznie decyduję się nie kombinować dalej i zosta-

wić tak jak jest. Nieoficjalnie postanawiam, że młody usiądzie na miejscu 

koleżanki, a koleżanka usiądzie na jego miejscu. Tym sposobem my będziemy 

razem, a ona jakoś to przeboleje.

Zastanawia mnie tylko, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie można zmieniać 

miejsc w takiej sytuacji? Dlaczego w tym samym momencie dwie otwarte 

obok siebie przeglądarki pokazują zupełnie inne wolne miejsca? No i najważ-

niejsze, dlaczego system pozwala zostawić odprawione czteroletnie dziecko 

samo, bez opiekuna obok? System nie pozwala posadzić obok siebie podróż-

nych, którzy chcą siedzieć obok siebie, ale już bez problemu umożliwia roz-

dzielenie opiekunów od nieletnich i to bardzo młodych. To jakieś kuriozum. 

Nie mówiąc o tym, że, jak pokazują badania Royal Aeronautical Society Flight 

Operations Group (FOG), praktyka rozdzielania wspólnie podróżujących człon-

ków rodziny na pokładzie może doprowadzić do zwiększenia ryzyka w sytu-

acjach kryzysowych, gdyż między innymi  opóźnia ewakuację pasażerów.

Szczerze, to jestem w szoku, że tak to działa. Nie trafiają do mnie żadne 

argumenty, że to jest system czy jakiś magiczny algorytm przydzielania 

miejsc. Nieważne, co to jest, tak nie powinno być, a już tym bardziej obsługa 

LOT-u nie powinna wciskać jakichś farmazonów osobom próbującym znaleźć 

rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Ostatecznie niby wszystko się udało. Paryż jak zwykle piękny. Super pogoda. 

Wszyscy zadowoleni. Ostatecznie miejsca też udało się mieć, w zasadzie te, 

które chcieliśmy… ale niesmak pozostaje…

LOT schodzi na psy… nie obrażając tych ostatnich

http://www.pasazer.com/mobi/news/38688/rozdzielanie,rodzin,na,pokladzie,jest,niebezpieczne.html


o d k r y j

[  N O W Ą  S T R O N Ę  ]

.PL

LIFEST YLE · MUZ YK A · KINO · PODRÓŻE · KUCHNIA

http://imagazine.pl


Przyszłość iPada 
na podstawie bety iOS 12

M I C H A Ł  Ś L I W I Ń S K I

Zaczynając oglądać Keynote na początku tegorocznej konferencji WWDC, miałem nadzieję, że tak jak rok 

temu zostanie ogłoszony nowy iPad Pro… Niestety, Tim Cook od razu zaznaczył, iż tym razem skupią się 

tylko na oprogramowaniu, nowego sprzętu nie będzie. Chociaż jestem bardzo zadowolony z iPada Pro 

10,5", po prostu nie mogę się doczekać modelu bez ramek – w stylu iPhone’a X. Może jesienią?

@ M S l i w i n s k i
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http://www.twitter.com/MSliwinski
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Jeśli chodzi o samo oprogramowanie, czyli iOS 12, niewiele usprawnień dotyczy iPada. Nie 

było tyle nowości, co przy okazji prezentacji iOS 11, w ramach którego zyskaliśmy dock, 

zarządzanie „oknami” i inne wynalazki… Pomimo braku takich rewolucyjnych zmian iOS 12 

wprowadza kilka bardzo ważnych tematów, które już teraz usprawniają mi pracę na iPadzie 

– bo oczywiście od kilku tygodni pracuję na becie.

Czy zainstalowałem iOS 12 od razu po premierze wersji beta?
Nie. Nie od razu. Jako że iPad to moje główne narzędzie pracy, nie mogę pozwolić sobie, 

aby działał nieprawidłowo, zawieszał się lub sprawiał inne problemy. Dlatego chwilkę 

odczekałem. Mój co-host podcastu „The Podcast FM”, Radek, zainstalował na swoim iPa-

dzie Pro iOS 12 od razu i po kilku dniach dał mi znać, że u niego działa… Dla pewności spy-

tałem jeszcze na Twitterze, czy ktoś napotkał problemy, ale cisza... Zaryzykowałem więc 

i jak na razie nie żałuję. Te słowa piszę w aplikacji Ulysses śmigającej na iOS 12.

Dlaczego chciałem mieć iOS 12 już teraz?
Z trzech bardzo „produktywnościowych" powodów.

Po pierwsze, chciałem przetestować Siri Shortcuts, czyli następcę aplikacji Workflow i zoba-

czyć, czy dzięki integracji z Siri, będę częściej mówił do iPada niż do tej pory (czyli wcale).

Po drugie, byłem ciekawy systemu statystyk i ograniczeń w iOS 12, nazywanym potocznie 

digital health, czyli nasze cyfrowe zdrowie. W szczególności chciałem uzyskać dostęp do 

informacji, których aplikacji na iPadzie używam najczęściej, a których mniej i czy mogę 

mieć na to jakiś wpływ, na przykład nakładając sobie pewne ograniczenia.

Po trzecie, po prostu nie mogłem się doczekać, by sprawdzić, jakie jeszcze nowości wpro-

wadzili, jakie małe rzeczy poprawili lub usprawnili. Nic na to nie poradzę – lubię „żyć na 

krawędzi”, mając do dyspozycji najnowsze rozwiązania.

W każdym z tych aspektów się nie zawiodłem, zaczynamy:

Siri Shortcuts – czyli „prawie” Automator dla iOS
Tuż po zainstalowaniu iOS 12 rozczarowałem się, nie mogąc znaleźć aplikacji Shortcuts, 

czyli następcy Workflow. Okazało się, że aplikacja ta nie jest częścią systemu operacyj-

nego i dopiero później będzie dostępna w App Store. Szkoda. Na szczęście ciągle mogę 

używać Workflow.

Przyszłość iPada na podstawie bety iOS 12
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Gdy jednak pogrzebałem głębiej, okazało się, że same skróty Siri, czyli Siri Shortcuts, 

są już dostępne w Ustawieniach i że mogę tam bezpośrednio dodać najczęściej 

wykorzystywane przeze mnie workflows. Efekt jest taki, że od teraz dużo więcej 

mówię do mojego iPada.

Kiedy rano chcę napisać coś w dzienniku, mówię: „Journal day” i Siri uruchamia mój 

Workflow. Chcąc zaplanować kolejny dzień, mówię: „Planning tomorrow” i Siri uru-

chamia moją sekwencję z Workflow. Wszystko działa sprawnie, łatwo się wywołuje 

i oszczędza mi wiele tapnięć na ekranie iPada. Ponieważ stworzyłem już sporo tego 

typu sekwencji i zdefiniowałem te najważniejsze, powoli zaczynam się przyzwycza-

jać do rozmów z iPadem.

Oczywiście Siri nadal nie jest niestety dostępna po polsku. Mam ustawioną wersję 

amerykańską i muszę przyznać, że rozumie mój „polsko-amerykański” akcent znacz-

nie lepiej niż do tej pory.

Statystyki z produktywności – czyli Screen Time
Wreszcie na poziomie systemowym możemy dowiedzieć się, jak naprawdę korzy-

stamy z naszych iUrządzeń. Mnie szczególnie zależało na tym, aby zobaczyć, czy 

faktycznie na iPadzie jestem taki produktywny, jak mi się zdawało. To działa już bez 

problemu w iOS 12. W Ustawieniach jest opcja Screen Time, która pozwala zobaczyć, 

jak używałem iPada danego dnia lub w ciągu ostatniego tygodnia.

Wygląda to fajnie. Pokazuje statystki według aplikacji oraz według typów lub kate-

gorii aplikacji. Ta druga opcja nadal wymaga chyba dopracowania – nie do końca 

rozumiem, jakie aplikacje należą do poszczególnych kategorii.

Na przykład, widząc nazwę Tweetbot, wiem, że chodzi o apkę o tej nazwie, ale co 

kryje się pod kategorią Social Networking – nie mam pojęcia! Które aplikacje się do 

niej zaliczają? Jak te aplikacje podejrzeć? Pozostaje to dla mnie tajemnicą.

Można też na siebie ukręcić bat, czyli nałożyć ograniczenie na wybrane aplikacje. 

Swobodny dostęp zostawiłem do aplikacji Ulysses, w której piszę te słowa oraz 

Nozbe, za pomocą której planuję dzień… Natomiast ustawiłem sobie 30-minutowe 

ograniczenie na Tweetbota i kolejne 30-minutowe właśnie na Social Networking. 

Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce.

Przyszłość iPada na podstawie bety iOS 12
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Uważam, że to był najwyższy czas na to, aby takie informacje i możliwości ograniczeń 

były wbudowane w system. Wiadomo, że niektóre aplikacje potrafią uzależniać i cza-

sami trudno jest polegać tylko na swojej silnej woli. Ograniczenia to dobre rozwiąza-

nie, które pomoże w wyrabianiu nawyków sprzyjających produktywności, a nie tych 

kompulsywnych, które do niczego dobrego w długim okresie nie prowadzą.

Dodatkowe usprawnienia w iOS 12
Choć mój wymarzony iPad Pro bez ramek jeszcze nie został zaanonsowany, to fakt, 

że w iOS 12 zegarek ze środka ekranu został przesunięty do lewej strony, świadczy 

o tym, że nowy iPad z „notchem” jak w iPhonie X jest już w drodze. 

Aby ujednolicić system, iOS 12 wprowadza na iPadzie dodatkowe gesty w stylu iPho-

ne’a X. Nie zawsze są one jednak trafione. Podczas gdy udało mi się przyzwyczaić 

do „smyrgania” ekranu od prawego górnego rogu w celu włączenia kontrolek do 

dźwięku, jasności itd., gest od dołu wymaga trochę więcej treningu. Często, gdy 

chcę tylko zobaczyć dock iPada, ciągnę palec od dołu i po prostu zamykam aplika-

cję, którą mam aktualnie otwartą. To irytujące, jakby tego gestu nie dopracowali.

Fajne jest to, że wreszcie filmy z YouTube działają w trybie pełnego ekranu, oraz pic-

ture-in-picture – czyli video może być uruchomione „pływająco” w rogu ekranu. 

Wcześniej trzeba było mieć zarówno oficjalną aplikację YouTube, jak i dodatkową 

Pipifier, aby obie te rzeczy były wspierane na iPadzie. Teraz obie te apki mogłem 

z czystym sumieniem wreszcie z iPada wyrzucić.

Przyszłość iOS i iPada widzę w jasnych barwach
Cieszę się, że iOS 12 jest na tyle stabilny, że mogę go już na co dzień używać. 

Ciągle jednak nie mogę wykorzystać wielu nowości, na przykład FaceTime'a do 

wielu osób, ponieważ nadal mało kto zdecydował się na aktualizację systemu.

Muszę przyznać, że bardzo mnie cieszy fakt, że dzięki Screen Time i Siri Shortcuts 

więcej osób będzie myślało jeszcze bardziej o swoich iPhone’ach i iPadach w kate-

gorii produktywnych narzędzi i mam nadzieję, że wiele osób odkryje, jak faktycznie 

do tej pory używa swojego iPada i jak wiele jeszcze może na nim zrobić. A Ty, na co 

najbardziej liczysz w iOS 12?

Przyszłość iPada na podstawie bety iOS 12
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N O R B E R T  C A Ł A
@ n o r b e r t c a l a

M O N I K A  G U T O W S K A

Lifestyle MacUsera

CHILL HOOD – CENA 119 PLN
Chcąc ozdobić ogród, taras bądź balkon, sięgamy po najpopularniejsze narzędzie, 

jakim są kwiaty. Można też połączyć przyjemne z pożytecznym i ozdobić nasze 

miejsce relaksu i spotkań rodzinnych, wykorzystując do tego celu popularny letni 

przyrząd, jakim jest drewniany leżak. Chill Hood to nowa marka na rodzimym rynku, 

która postanowiła zadbać o estetykę oferowanych leżaków. W ofercie znajdziemy 

solidne leżaki na stelażu z litego drewna bukowego, bez sęków oraz przebarwień. 

Stelaż zdobi niezwykle wytrzymały, wodoodporny materiał z szerokim wyborem 

grafik niezwykłej jakości. Tkaniny można wymieniać, od teraz w Twoim ogrodzie 

nie musi być więc nudno. Zdecydowaną zaletą Chill Hood jest ręczne wykonanie 

każdego leżaka, powoduje to, że zarówno kolor stelażu, jak i grafika, mogą zostać 

przygotowane na indywidualne zamówienie. Jak sami twierdzą, ich leżaki wywołują 

zazdrosne spojrzenia na plaży.

Dla niej

http://www.twitter.com/norbertcala
https://allegro.pl/uzytkownik/k_kisiel/meble-ogrodowe-lezaki-i-lezanki-82259?order=m
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METR64 – CENA OD 130 PLN
Pani Anna mierząca 164 cm wzrostu osiem lat 

temu założyła firmę METR64. Bardzo podoba 

mi się pomysł na nazwę i przyznam szczerze, że 

to właśnie ona zwróciła moją uwagę. Owa Pani 

Anna zajmuje się projektowaniem i szyciem 

toreb przeróżnej maści. Małe, duże, plecaki, nerki, 

worki. Materiał, z którego korzysta, to głównie 

włóknina przemysłowa pochodząca z recyklingu, 

ale w ofercie znajdziemy też produkty z różnego 

rodzaju płótna, ortalionu. Większość toreb pod-

szyta jest nieprzemakalnym płótnem. Na uwagę 

zasługują różnego rodzaju smaczki, takie jak 

otwór na wyprowadzenie słuchawek, zamyka-

nie worków niewidocznym magnesem czy też 

wielofunkcyjność – torba może być plecakiem 

i odwrotnie, dodatkowe kieszenie, które mogą 

pełnić również funkcję oddzielnej małej torebki. 

W dalszym ciągu w sprzedaży jest też projekt, 

który zapoczątkował METR64, tak zwana torba 

przemysłowa, największa spośród wszystkich 

w kolekcji. Idealna na wyjazdy weekendowe.

BAKING CONCEPT – CENA 19 PLN
Świadome odżywianie coraz części gości 

w świadomości każdego z nas. Chcemy wie-

dzieć, co wkładamy do ust. Często jednak 

w dzisiejszej, zabieganej teraźniejszości bra-

kuje czasu i kupujemy gotowe przekąski. 

Można też skorzystać z półproduktów, do 

czego gorąco zachęca nas marka Baking 

Concept. W ofercie tej krakowskiej firmy znaj-

dziemy gotowe zestawy do przygotowania 

ciasteczek o różnych smakach. Jak zapewnia 

producent, zestawy są nie tylko smaczne, 

ale również zdrowe. Jak na przykład „Matcha 

Cannabis Cookie Mix – Baking Concept. 

Ten wspaniały smak z nutką dekadencji… 

Spróbuj – takich na pewno jeszcze nie jadłeś! 

Te ciastka to samo zdrowie. Znajdziesz w nich 

skarbnicę antyoksydantów, czyli matcha oraz 

łuskane nasiona konopii, a to przecież kopal-

nia witamin”. Wybierać możemy spośród kilku 

gotowych mieszanek, bardzo estetycznie 

zapakowanych, z możliwością przygotowa-

nia indywidualnej etykiety i zawieszki, dzięki 

czemu stanowi doskonały pomysł na prezent.

http://metr64.com/
https://pl.dawanda.com/shop/bakingconcept
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HOT WHEELS ZOOM IN – CENA 
OKOŁO 5 PLN 
To jest naprawdę czad! Na pewno kojarzy-

cie samochodziki i tory Hot Wheels. Jeśli nie, 

to spytajcie dzieci. Te małe samochodziki 

możecie puszczać po specjalnych torach, 

a one wykonają różne tricki. A gdyby to 

nagrać z widoku kierowcy? W Mattel wpa-

dli na ten sam pomysł i wypuścili samocho-

dzik, który pasuje do większości torów Hot 

Wheels, a który jest jednocześnie uchwytem 

do kamery Hero Session lub Hero5 Session. 

Teraz możecie puścić samochodzik z kamerą 

po Waszym torze i potem zobaczyć, co 

wywija z dotąd niewidzianej perspektywy. 

Pamiętajcie jednak, taki model z dołączoną 

kamerą waży dużo więcej niż typowy samo-

chód, będziesz więc potrzebował dodatkowej 

dynamiki, aby przejechać przez ekstremalne 

momenty. How Cool is That!

TELSTAR 18 OFICJALNA PIŁKA 
MECZOWA MISTRZOSTW ŚWIATA 
FIFA – CENA 679 PLN 
Polacy niestety nie najlepiej poradzili 

sobie na mundialu w Rosji, gdy czytacie 

ten numer, są już w domu. Wy za to cią-

gle możecie poszukać okazji, aby kupić 

oficjalną piłkę meczową na mundial 

w Rosji. Wygląd piłki czerpie inspirację 

z miejskiego krajobrazu Rosji. Jej pikse-

lowy design nawiązuje do obracającego 

się modelu Adidas Telstar, czyli czarno-

-białej piłki z turnieju w 1970 roku, która 

natychmiast zyskała status ikony. Jest to 

pierwsza oficjalna piłka, która ma wbudo-

wany czip NFC. Wystarczy zbliżyć telefon 

do piłki, a zyskamy dostęp do eksklu-

zywnych treści. To niestety nie działa na 

iPhonie, ale i tak jest warte odnotowania. 

Sama piłka jest zgrzewana, ma bezsz-

wową powłokę, która ułatwia kontrolę 

nad trajektorią lotu, daje lepsze wyczucie 

pod stopą i sprawia, że piłka nie pobiera 

wody z mokrego boiska.
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https://hotwheels.mattel.com/shop
https://hotwheels.mattel.com/shop
https://www.adidas.pl/oficjalna-pilka-meczowa-mistrzostw-swiata-fifa/CE8083.html
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ROMET E-BIKES – CENY OD 7599 PLN 
Firmy Romet pewnie nie muszę nikomu przedstawiać. Ten producent rowerów był 

obecny w Polsce od zawsze. Marka przetrwała różne zawirowania i znów oferuje 

znakomitej jakości rowery. W tym coraz popularniejsze e-rowery, czyli modele ze 

wspomaganiem jazdy. Komfort, zasięg i nowe możliwości wynikające z doładowania 

elektrycznego sprawiają, że kolarstwo systematycznie zmienia się i pozwala zdoby-

wać nowe horyzonty przyjemności z jazdy. Oferta Rometa w tej kategorii powstała 

na bazie świetnych komponentów SHIMANO STEPS. W ofercie jest pięć różnych 

modeli w cenach od 7599 do 13 999 złotych. Każdy powinien znaleźć coś dla sie-

bie. Warto jednak najpierw rower przetestować. Romet ma swoje Centrum Testowe 

E-bikes w Srebrnej Górze, jest ono częścią Strefy MTB Sudety. Po wypełnieniu for-

mularza 30 minut jazdy mamy za darmo, a cały dzień kosztuje 120 złotych.

http://www.romet.pl/srebrna_gora/


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca


Vifa 2.0 - czyli Szwedzki multiroom

Vifa, od momentu, kiedy pierwszy raz zawitała w moim domu, jest dla mnie synonimem 

skandynawskiej perfekcji w świecie audio. Jej linia głośników nazwanych tak, jak stolice 

skandynawskich państw, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i wylądowała na samym szczycie listy 

ulubionych sprzętów.

   /   SPRZĘT   /   105105Vifa 2.0 - czyli Szwedzki multiroom

J A R O S Ł A W  C A Ł A @ c a l a m u z y k a

http://www.twitter.com/calamuzyka


Nie będę ukrywał, że otrzymanie do testów takiego 

zestawu to trochę wygrana na loterii. Już czuję te ocie-

kające łzy, kiedy przyjdzie mi się rozstać z nowościami 

od duńskiego producenta. Pewnie ostatni raz tak wiel-

kie rozczarowanie przeżywałem na komunii, kiedy 

mama powiedziała mi, że przetrzyma całą kasę, którą 

zostałem obdarowany. 

Vifa, od momentu, kiedy pierwszy raz zawitała w moim 

domu, jest dla mnie synonimem skandynawskiej per-

fekcji w świecie audio. Jej linia głośników nazwanych 

tak, jak stolice skandynawskich państw, zrobiła na mnie 

ogromne wrażenie i wylądowała na samym szczycie listy 

ulubionych sprzętów. Vifa swoje olbrzymie doświad-

czenie w budowie najwyższej jakości przetworników 

idealnie potrafiła wykorzystać przy produkcji własnych 

głośników, za co dostała wiele nagród. Teraz przyszedł 
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czas na małe odświeżenie swoich topowych modeli Copenhagen i Stockholm. Druga odsłona 

otrzymała symbol 2.0, ciekawe dlaczego? Pierwszy rzut oka absolutnie nic nam nie powie, bo gło-

śniki wyglądają identycznie, a jedyną zauważalną zmianą są szczegóły dotyczące zestawień kolo-

rystycznych. Jednak, jak to w życiu bywa, konieczny jest bliższy kontakt i zajrzenie do wewnątrz. 

Wtedy okazuje się, że duńscy konstruktorzy odrobili lekcję i zajęli się dokładnie tym, czego brako-

wało poprzedniej wersji, a tych rzeczy było niezwykle mało. Mamy do czynienia z firmą, która nie 

musi na siłę robić zmian, kiedy te nie są konieczne. Dlatego modele 2.0 zatrzymały swój niesamo-

wity wygląd i cudowne wełniane materiały firmy Kvadrat, co bardzo mnie cieszy. 

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w tytule wymienione są dwa głośniki? Każdy z nich zasługuje 

na oddzielny tekst, bo to niesamowite sprzęty, ale w tym tekście napiszę o największej zmianie 

w porównaniu do poprzednich modeli. Żeby to zrobić, potrzebuje dwóch głośników, ponieważ 

wersje 2.0 zyskały całkowicie nowy system i nową aplikację. Vifa HOME to system multiroom, 

w którym możemy dowolnie konfigurować głośniki, co powoli staje się już standardem. Bardzo 

ciekawy byłem, jak Vifa udźwignie ten nie taki łatwy temat. Kluczem do sukcesu jest dobrze napi-

sana aplikacja, gdzie intuicyjnie możemy poruszać się w źródłach muzyki. Miałem możliwość 

testowania wielu takich systemów i nie zawsze było kolorowo. Tym razem oczekiwałem wiele, bo 

kto, jak nie dbający o absolutnie każdy szczegół Duńczycy, mieliby to zrobić najlepiej? 

Copenhagen 2.0 i Stockholm 2.0 to całkowicie odmienne konstrukcje, dlatego ciekawiej zapo-

wiadała się zabawa w łączenie tych głośników. Copenhagen jest mi dobrze znany, bo wcze-

śniejsza wersja gościła już u mnie w domu. Solidny, ciężki i niesamowicie piękny głośnik ma 

wbudowaną baterię i możemy określić go mianem przenośnego. Natomiast Stockholm jest 

bryłą, która od razu stawia ten głośnik w parze z telewizorem bądź projektorem. Potężny, ele-

gancki soundbar jest największym elementem układanki Vifa. Wróćmy teraz do aplikacji, która, 

tak jak wspominałem wcześniej, jest zdecydowanie najważniejsza. Vifa HOME jest bardzo roz-

budowana i dzięki niej w pełni możemy zarządzać muzycznym światem. Musicie przygotować 

sobie wolny wieczór albo ze dwa, bo ustawień i możliwości jest cała masa. Zaczynamy od doda-

nia urządzeń do swojej sieci Wi-Fi, co nie powinno nikomu sprawić żadnych problemów. Szybko 

i intuicyjnie odbywa się konfiguracja i nadawanie odpowiedniemu głośnikowi swojej nazwy. 

U mnie Copenhagen 2.0 stanął w biurze i taką też nazwę mu nadałem, a Stockholm 2.0 w salo-

Copenhagen 2.0 i Stockholm 2.0 to całkowicie odmienne konstrukcje, dlatego 

ciekawiej zapowiadała się zabawa w łączenie tych głośników.

Vifa 2.0 - czyli Szwedzki multiroom
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nie pod telewizorem. Vifa wyposażyła te dwa topowe modele tak dobrze, że niedużo brako-

wało, a udałoby się do nich podłączyć lodówkę i pralkę. Oczywiście żartuje, ale do wyboru 

mamy Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth aptX HD, DLNA, USB i przewodowo Jack oraz złącze optyczne. 

Chyba wystarczająco, aby zawładnąć światem, prawda? Kiedy już zdecydujemy się na któreś 

z wyżej wymienionych opcji, dochodzi nam jeszcze wybranie źródła. W aplikacji Vifa HOME 

czeka na nas sporo serwisów streamingowych, internetowych rozgłośni radiowych, serwerów 

czy po prostu muzyka umieszczona na naszym telefonie. Niestety, muszę Was zmartwić, ale 

na ten moment nie można zarządzać przez aplikację muzyką z Apple Music. Ja jestem wier-

nym fanem Tidal i to z niego głównie korzystałem przy teście. Po zalogowaniu się miałem cały 

serwis w aplikacji Vifa HOME i dosyć szybko przestawiłem się na korzystanie z niego w ten 

właśnie sposób. Duńczykom dosyć wiernie udało się odzwierciedlić większość funkcji por-

talu, co przekłada się na bezproblemowe korzystanie. Najważniejszym elementem jest zarzą-

dzanie głośnikami, gdzie możemy w każdym pomieszczeniu puścić inną muzykę z różnych 

źródeł bądź wszystko sparować w całość. Działa to rewelacyjnie i szybko, jednym przeciągnię-

ciem scalamy albo rozdzielamy nasze głośniki. Świetnym pomysłem jest możliwość wybrania, 

czy dany głośnik ma grać w trybie stereo, czy ma służyć jako lewy/prawy kanał. Dzięki temu, 

mając dwa głośniki Copenhagen 2.0, możemy stworzyć prawdziwe stereo. Oprócz stworzenia 

nowego systemu, opartego na multiroomie, Vifa dodała jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcjo-

nalność. Pod cudownym materiałem firmy Kvadrat znajdziemy sprytny przycisk nazwany Vifa 

PLAY. Przycisk jest programowany i możemy do niego przypisać trzy ulubione źródła muzyki. 

Vifa 2.0 - czyli Szwedzki multiroom
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Może to być płyta, utwór czy playlista z programu stre-

amingowego, a może to być ulubiona stacja radiowa. 

W dowolnym momencie, kiedy nie mamy telefonu pod 

ręką, wystarczy przytrzymać Vifa PLAY, a on uruchomi 

wybraną przez nas muzykę, kolejne przytrzymanie 

przycisku spowoduje wybór nr dwa, a następnie nr trzy. 

Świetna sprawa, żałuję tylko, że nie mamy możliwości 

programowania więcej niż trzech ulubionych wyborów. 

Przeczuwałem, że Vifa może wykonać świetną robotę 

przy tworzeniu swojego systemu multiroom. Nie dość, 

że produkty, które tworzą, stają się elementem deko-

racyjnym i każdy gość będzie się nimi zachwycał, to 

jeszcze napisali bardzo dobrą aplikację do zarządzania 

muzyką w całym domu. Oczywiście nie można zapomi-

nać, że Vifa to przede wszystkim rewelacyjne przetwor-

niki z samej góry sklepowych półek. Ostatecznie bardzo 

trudno znaleźć wady ich produktów, a upatrywać 

ich trzeba tylko w cenie. Dwa głośniki, z którymi tak 

ciężko będzie mi się rozstać, mają wartość niemal dzie-

więć tysięcy złotych. Dzwonię do mamy, żeby oddała 

w końcu kasę z komunii.

Ocena iMagazine:       

Vifa 2.0 - czyli Szwedzki multiroom



Invoxia Triby – Głośnik z Homekit,
 a to dopiero początek!

Po wielu latach testowania różnych głośników, elektronicznych gadżetów i całej masy akcesoriów 

rzadko jakiś sprzęt powoduje, że na paczkę czekam bardziej niż na zimne piwo w piąteczek. Tym 

razem tak było. Invoxia Triby – prawdopodobnie ani nazwa firmy, ani sprzętu nic Wam nie mówi. 

Mnie też nie mówiła.
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Invoxia Triby to dość zaskakujące połą-

czenie, jest to bowiem przenośny głośnik 

z Bluetooth, AirPlay oraz ze wsparciem dla 

HomeKit i wcale tu nie chodzi o AirPlay 

2, bo tego na razie nie ma, ale możliwość 

sterowania domem HomeKit. To w sumie 

jedynie początek, bo ten głośnik, choć 

powiedzieć o nim głośnik to jak powiedzieć 

o iPhonie, że to tylko telefon, to jest klejnot 

wśród gadżetów.

Zacznijmy od wyglądu, bo i tu mamy sporo 

gadżeciarskich smaczków. Niewielka, bardzo 

płaska obudowa jest wykonana z aluminiowej 

siatki pokrytej od zewnątrz silikonowym bum-

perem. To zabezpiecza głośnik przed upad-

kami. Obudowa ma integrowaną wygodną 

rączkę do przenoszenia głośnika. U góry mamy 

trzy przyciski, play/pauza, głośniej i ciszej, 

a z przodu spory wyświetlacz w technologii 

e-papieru. Taki wyświetlacz daje nam wysoki 

kontrast, zapewniając wysoką czytelność oraz 

wyjątkowo niskie zużycie energii. Wyświetlacz 

otoczony jest sześcioma przyciskami, z któ-

rych pięć możemy w dowolny sposób progra-

mować, zarówno w aplikacji, jak i w HomeKit. 

Oczywiście części HomeKitowej poświęcę wię-

cej czasu. Z lewej strony głośnika mamy dziwny, 

żółty kawałek plastiku, to kolejny element gadże-

towości tego głośnika, do którego również wrócę 

w dalszej części. Po prawej stronie mamy złącze 

ładowania micro USB, ale nawet ono jest inne niż 

wszędzie. Jest głęboko osadzone w specjalnym 

zagłębieniu. Początkowo może się to wydawać 

dziwne i niewygodne, ale ma to sens. Zagłębienie 

jest bowiem dostosowane do wtyczki, dzięki temu 
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po jej wetknięciu poza obręb głośnika wystaje tylko sam kabelek, bez wtyczki. Pierwszy raz 

się z tym spotykam i podoba mi się to. Z tyłu obudowy mamy jeszcze jeden gadżet, a są 

nim magnesy, dzięki którym można głośnik przyczepić na przykład na lodówce w kuchni. To 

genialny pomysł, co więcej, ma on głęboki sens, bo ma również wsparcie programowe, serio, 

ale o tym, jak już się domyślacie, będzie później.

Na początek przyjrzyjmy się temu, jak spisuje się Triby jako głośnik. Już od początku widać, 

że to kombajn, jeśli chodzi o możliwość odtwarzania muzyki. Wyposażono go w Bluetootha, 

Wi-Fi, AirPlay (w przyszłości AirPlay 2), Spotify Connect i wbudowane radio internetowe. 

Chyba nie można chcieć nic więcej. Producent podaje, że wbudowana bateria pozwoli na 12 

odtwarzania muzyki, w moim przypadku było to jednak krócej i zazwyczaj lekko poniżej 10 

godzin. To jednak jak na imprezę w ogródku wystarczająco dużo.

Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony jakością muzyki, jaka wydo-

bywa się z Triby. Byłem pewien, że głośnik o tak ogromnym bagażu gadżetowości muzykę 

zostawi na drugim planie. Tymczasem wszystko jest na miejscu, mamy całkiem fajny bas, 

jak na tak małą konstrukcję, mamy bardzo miłe da ucha tony wysokie i znośną dynamikę. 

Brakuje trochę kopa, ale nie ma w dźwięku nic, do czego można się jakoś wybitnie przycze-

pić. Nie zauważyłem też żadnej różnicy w jakości odtwarzania za pomocą Bluetooth i AirPlay. 

Oczywiście znam głośniki w podobnej cenie i podobnej wielkości, które grają lepiej, ale one 
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są w porównaniu do Triby bardzo nudne. Podsumowując, nie oczekujcie od Triby nagłośnie-

nia całego domu, ale do ogródka, do kuchni, do biura będzie znakomity. W biurze może też 

z powodzeniem działać jako głośnik do telekonferencji. Jakość głosu zbierana przez mikrofony 

nie należy do najlepszych, ale z powodzeniem wystarczy do prowadzenia komfortowej roz-

mowy. Dodatkowo przyciski możemy programować pod szybkie wybieranie danego numeru.

Cała magia tego głośnika zaczyna się dalej. To jedyny głośnik na świecie, który działa jako 

akcesorium do HomeKit. Dokładniej to jako trzy akcesoria. Po wywołaniu za pomocą jed-

nego z przycisków kodu parowania HomeKit i dodaniu do naszego domu pojawią się tam 

trzy nowe kontrolki. Temperatura, wilgotność oraz konfigurowalne przyciski do wywoływania 

akcji HomeKitowych. Czujnik temperatury i wilgotności jest dość dobrze skalibrowany i jego 

wskazania nie różnią się od wskazań innych czujników. Jednak jest bardzo wrażliwy na zmiany 

temperatury, wystarczy wziąć do ręki głośnik, a wartości zaczną skakać. Wskazania czujników 

temperatury, oprócz widoczności w kontrolkach HomeKit, pojawiają się też na e-papierowym 

wyświetlaczu. Magią jest możliwość konfigurowania przycisków. Jest ich pięć i do każdego 

możemy przypisać trzy różne akcje – pod pojedyncze wciśnięcie, pod podwójne i pod przy-

trzymanie. Dobrze liczycie, jeśli nie wykorzystamy akcji na przyciskach do czegoś innego, to 

możemy obsłużyć nim aż 15 różnych akcji, scen HomeKit. 15! W sumie to lekko nierealne, bo 

nie spamiętacie tego. Ale nawet jeśli zapamiętacie tylko siedem, to taki głośnik przy Waszym 

łóżku, na biurku lub powieszony na lodówce to centrum sterowania wszechświatem.

Teraz najlepsze, współpraca z HomeKit to dopiero początek zabawy. Dostęp do dalszych 

możliwości otrzymujemy z aplikacji przeznaczonej do głośnika. W tej aplikacji możemy przy-

pisać do przycisków inne funkcje niż tylko te HomeKitowe. Może być to na przykład zapro-

gramowanie przycisków pod odtwarzanie konkretnego radia internetowego. Możemy też 

zaprogramować jakąś akcję z serwisu IFTTT – tak, głośnik wspiera IFTTT (if this, then that)! 

Rozumiecie, jakie to daje możliwości? Możecie na przykład zrobić sobie z radia system anty-

napadowy. Po naciśnięciu przycisku serwis wyśle SMS i mail na wybrane numery i adresy. 

Zresztą, tu ogranicza Was tylko wyobraźnia. Współpraca z IFTTT działa też w drugą stronę; 

głośnik może coś zrobić w reakcji na nadejście maila lub wyświetlić wieczorem pogodę na 

Invoxia Triby – Głośnik z Homekit, a to dopiero początek! 
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kolejny dzień. Co zabawniejsze, w czasie nadejścia powiadomienia, oprócz tego, że pojawi 

się ono na wyświetlaczu, a głośnik wyda dźwięk, to z jego lewego boku wysunie się żółta 

flaga, to ten element, o którym pisałem na początku. To urocze, zabawne i przydatne. Jest 

to element nazwany Doodles. Wysunięta flaga mówi nam o tym, że mamy nieprzeczytane 

powiadomienie. Jak się z nim zapoznamy, wystarczy ją lekko dotknąć, a ona schowa się 

w obudowie, a w aplikacji przy danym powiadomieniu pojawi się ptaszek informujący o prze-

czytaniu. Gdy taki głośnik wisi na przykład w kuchni, to możemy wysłać partnerowi własną 

informację z aplikacji, choćby „będę za godzinę”, gdy to przeczyta i dotknie flagi, to my otrzy-

mamy informację o tym, że odczytał wiadomość. To niezwykle zabawne i w sumie przydatne. 

Nie wiem, jak szybko mi się znudzi, ale potencjalnie może dawać frajdę na bardzo długo.

Oprócz IFTTT i Dodles aplikacja pozwala na integrację z Alexa, ale tego nie testowałem, oraz 

na używanie Triby jako interkomu. Tego też nie testowałem, bo potrzeba do tego dwóch 

sztuk. Wygląda to tak, że naciskamy przycisk na prawym boku urządzenia i mówimy, nasz 

głos słychać wtedy na innych Triby w domu. Może być to świetne do komunikacji z dziec-

kiem, które mieszka na innym piętrze niż rodzice.

Pewnie pominąłem sporo możliwości, ale to tak rozbudowany produkt, że opisać wszyst-

kiego się nie dało. Niestety, jak na tak zaawansowane urządzenie przystało, nie jest on 

 Co zabawniejsze, 

w czasie nadejścia 

powiadomienia, 

oprócz tego, że 

pojawi się ono 

na wyświetlaczu, 

a głośnik wyda 

dźwięk, to z jego 

lewego boku 

wysunie się żółta 

flaga.
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bez wad. Są one jednak w większości programowe i istnieją szanse na usunięcie ich przez 

update. Ja trafiłem na dwie. Pierwsza wada to tracenie od czasu do czasu połączenia 

z HomeKit; aby je przywrócić, należy zrobić restart. Mam pewne przypuszczenia, że dzieje 

się to wtedy, kiedy nasza sieć Wi-Fi pod jednym SSID ma zarówno sieć 2,4 GHz, jak i 5 GHz. 

Gdy bowiem rozdzieliłem SSID na dwa różne dla każdego z typu sieci, problem praktycznie 

przestał istnieć. Druga wada to konstrukcja UX głośnika – gdy odtwarzamy radio interne-

towe lub muzykę przez AirPlay, to jest to nadrzędna funkcja nad całą resztą. Przyciski sterują 

wtedy odtwarzaniem muzyki, a przez to nie działają zaprogramowane przyciski wywołujące 

na przykład akcje HomeKit. Jeśli chcemy więc wyłączyć światło, musimy zatrzymać radio 

internetowe i dopiero to zrobić lub nacisnąć najpierw przycisk „+”, który na chwilę zamieni 

funkcje przycisków.

To genialne urządzenie, niemające żadnej konkurencji. Ma trochę wad programowych, ale 

pewnie są one do usunięcia. Ludzie pracujący w firmie wyglądają na freeków, pewnie więc 

nie zostawią głośnika bez update'ów oprogramowania. Jestem pewien, że po stworzeniu tak 

świetnego urządzenia jarają się każdym update'em tak samo, jak ja. Triby możemy kupić za 

199,00 euro lub w dwupaku za 349,00 euro, bezpośrednio na stronie producenta z darmową 

wysyłką do Polski.

Ocena iMagazine:        
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Polk MagniFi Mini – mały, ale wariat

Soundbary stały się odpowiedzią na przeciętną jakość dźwięku w telewizorach, połączoną 

z niechęcią do dużych zestawów kina domowego. Co jednak jeśli wciąż nie możemy 

wygospodarować miejsca na typowy soundbar? Tutaj z odpowiedzią przychodzi Polk i jego 

soundbar MagniFi Mini, który rzeczywiście jest mini. Na szczęście z dźwiękiem w wersji maxi.
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Typowy soundbar to podłużna belka, często dłuższa niż nasz telewizor. Jeśli nie zainsta-

lujemy jej na ścianie razem z telewizorem, to zwykle nie bardzo mamy gdzie ją ulokować. 

Często telewizory mają nietypowe podstawy i na szafce ten soundbar również niezbyt 

pasuje, także stylistycznie. Wtem pojawia się Polk MagniFi Mini, który ma zaledwie 34 cm 

długości, niecałe 11 cm głębokości i trochę ponad 8 cm wysokości. Jest tym samym niewiele 

większy od dobrego bezprzewodowego głośnika Bluetooth. Takie urządzenie z powodze-

niem możemy umieścić z boku szafki, na jakiejś półce przy ekranie lub w innym miejscu, 

gdzie nie będzie szczególnie rzucał się w oczy. Zresztą jego konstrukcja jest tak zrobiona, by 

wygląd był jak najmniej nachalny i jak najbardziej uniwersalny. Nawet logo producenta jest 

bardzo delikatne i umieszczone u góry, podobnie jak zgrabnie schowane przyciski.

Kosmicznym i największym elementem zestawu jest subwoofer. Głośnik niskotonowy jest już 

dużo większy, waży 3,7 kg, mierzy 36,5 × 19 × 36,5 cm. Jednak możemy go schować za zasłonką, 

postawić w rogu za donicami z kwiatami, a nawet, jak się uprzemy, schować pod kanapą, kła-

dąc go. Jednak jeśli nawet będzie na widoku, to jego wygląd jest zdecydowanie in plus.

W zestawie jest jeszcze mały pilot oraz niezbędne okablowanie. Producent nawet pokusił się 

o dodanie przewodu HDMI do połączenia soundbara z telewizorem. Szkoda, że nie wszyscy 

(w tym Apple) tak robią. Jest też przewód optyczny. Generalnie z podłączeniem urządzenia 

nikt nie powinien mieć problemów, tak samo zresztą jak z dalszą obsługą Polk MagniFi Mini. 

Producent na pilocie pokusił się o obrazki poszczególnych trybów zamiast niekoniecznie 

zrozumiałych nazw. Mamy więc kamerę – sugerującą ustawienia dźwięku pod oglądanie 
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filmów, piłkarza – pod transmisje sportowe oraz 

nutkę – pod muzykę. To istotne, ponieważ wła-

śnie w tych trzech sytuacjach najbardziej brakuje 

nam dźwięku, a w każdym z przypadków mamy 

nieco inne wymagania i inne efekty uzyskujemy 

z soundbara.

Po wyjęciu z pudełka i podłączeniu wciąż nie wie-

rzyłem, że Polk MagniFi Mini może zagrać w spo-

sób przyzwoity. Choć miałem już za sobą całkiem 

pozytywne doświadczenia z JBL Bar Studio 

i Philips Fidelio B1. Jako pierwszy uruchomiłem 

mundial z dźwiękiem Dolby Digital Plus. Słyszę, 

jest nieźle, jeszcze przełączyłem na tryb sportowy 

i było naprawdę dobrze. Czuć było przestrzeń. 

Przełączyłem na kanał filmowy, później na infor-

macje, zwykły serial. Odpaliłem też koncert i final-

nie po Bluetooth muzykę z iPhone’a.

Polk MagniFi Mini w pewnym momencie testów 

na tyle mnie zaskoczył, że musiałem upewnić 

się, czy mój amplituner i cały zestaw głośników 

są wyłączone. Naprawdę nawet w dużym i z jed-

nej strony otwartym pokoju głośnik dawał sobie 

radę, było czysto, zwłaszcza w filmach dało się 

uchwycić pewną formę przestrzenności. Ten 

sprzęt zdecydowanie przewyższał to, co oferują 

telewizory oraz wiele prostych, tanich soundba-

rów o standardowej konstrukcji. Jednocześnie, 

bas nie był moim zdaniem tak mocny, jak by 

sugerowała wielkość samego subwoofera wzglę-

dem samego soundbara. W filmach też mimo 

wszystko brakowało mi tej głębi dźwięku, którą 

oferuje kino domowe z Dolby Atmos. Jest to jed-

nak sprzęt dla zupełnie innego użytkownika i też 

w innym zakresie cenowym.

Polk MagniFi Mini – mały, ale wariat
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Właśnie, jeśli chodzi o budżet, to dopiero po testach organoleptycznych zweryfikowałem, 

za ile można nabyć Polk MagniFi Mini. Byłem przekonany, że zobaczę kwotę powyżej dwóch 

tysięcy. Jakim miłym zdziwieniem były sumy oscylujące wokół półtora tysiąca złotych. To nie 

jest wygórowana kwota jak za soundbar dobrej klasy, a tu otrzymujemy dźwięk na pozio-

mie typowego soundbara właśnie w kwocie do dwóch tysięcy złotych, ale w miniaturowym 

opakowaniu. Nie brakuje też dodatków jak Wi-Fi i możliwość castowania muzyki, szkoda, że 

zabrakło tu AirPlay.

Polk MagniFi Mini to sprzęt dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na więk-

szy soundbar czy kompletny zestaw kina domowego. To sprzęt dla tych, którzy zauważają 

braki w dźwięku dostarczanym przez telewizor i chcą to zmienić bez szczególnych nakładów 

finansowych i bez zmian w aranżacji pokoju. Jest przyjemnie, choć też każdy, kto miał okazję 

posłuchać w domu dźwięku z pełnego kina domowego, będzie czuł niedosyt. Jęku zawodu 

jednak nie będzie, wiele osób też będzie zaskoczonych tym, co to maleństwo potrafi.

Polk MagniFi Mini – mały, ale wariat



Creative Sound BlasterX Katana

P A W E Ł  H A Ć

Wybór słuchawek przez pryzmat tego, jak sprawdzają się w grach, jest całkowicie zrozumiały, 

w przypadku głośników potrzebna jest jednak zazwyczaj większa uniwersalność. Katana, czyli nowy 

zestaw od Creative, stara się być dobrym nie tylko w grach, ale i w filmach.
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Stworzona na potrzeby graczy rodzina Sound BlasterX powiększyła się o kolejny zestaw 

głośników. Po świetnych słuchawkach H5 i H7, znacznie mniejszych, dokanałowych P5, 

a także głośnikach 2+1 Kratos, przyszła pora na rozwiązanie stworzone przede wszyst-

kim dla graczy konsolowych. Katana to bowiem zestaw soundbara i głośnika niskotono-

wego, który idealnie pasuje przede wszystkim do telewizora. Oczywiście działa też z PC, 

ale stawiając go na biurku i siedząc zdecydowanie bliżej niż w przypadku telewizora, nie 

usłyszymy wszystkiego (opcją jest oczywiście podłączenie PC do telewizora, decyduje 

się jednak na to niewiele osób). Próbowałem grać zarówno blisko, jak i daleko od ekranu, 

dźwięk brzmiał najlepiej z odległości około 2–2,5 m. Soundbar ma długość około 60 cm 

i jest na tyle płaski, że swobodnie zmieści się pod większością telewizorów i monitorów. 

Stylistyka jest surowa, nawiązuje do innych produktów z rodziny: czarna obudowa ze 

szczotkowanego aluminium, metalowa maskownica głośników oraz błyszczące krawę-

dzie od razu budzą skojarzenia ze słuchawkami H7. Na górze znalazło się pięć podświetla-

nych przycisków, służących do włączania urządzenia, przełączania źródła dźwięku i trybu 

odtwarzania, a także regulacji głośności. Za maskownicą znalazł się natomiast prosty 

wyświetlacz, sygnalizujący, w jakim trybie jest zestaw.

Do soundbara możemy podłączyć się przez mini Jack (ma nie tylko wejście, ale i wyjście, 

przydatne do podłączania słuchawek), wejście mikrofonu, złącze optyczne, USB-A do pod-

łączenia pendrive'a z muzyką oraz mini USB do komunikacji z komputerem – do kompletu 

brakuje tylko HDMI. Do tego dochodzi też przesył muzyki przez Bluetooth. Subwoofer nie 

wyróżnia się niczym szczególnym: dość ciężki, ale mały, łatwo więc znaleźć na niego miej-

sce. Do obsługi głośników służy niewielki pilot – to najgorszy element zestawu, zarówno 

pod względem jakości wykonania, jak i wygody obsługi. Przyciski są sztywne i bardzo 

Creative Sound BlasterX KatanaCreative Sound BlasterX Katana
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trudno wcisnąć je tak, by faktycznie zadziałały, nie zawsze też zestaw reaguje na pilota. 

Układ przycisków również w niczym nie pomaga, upchnięto je w równych odstępach na 

małej powierzchni, po ciemku nie sposób go więc używać.

Katana to zdecydowanie sprzęt z wyższej półki, jeśli chodzi o granie, ale też z zaledwie 

średniej, jeśli porównamy go do innych soundbarów przeznaczonych do oglądania fil-

mów. Listwa ma dwa głośniki wysokotonowe oraz dwa średniotonowe o łącznej mocy 

75 W. Każdy z głośników ma własny wzmacniacz, a dźwięk przetwarzany jest przez prze-

twornik DSP SB-Axx1. Jest zgodny z Dolby Digital (przy połączeniu przez złącze optyczne 

lub USB z PC), pozwala też symulować dźwięk 5.1 lub 7.1, obsługuje 24-bitowy dźwięk 

i częstotliwość próbkowania 96 kHz (jedynie przy połączeniu przez USB). Urządzenie jest 

w pełni konfigurowalne, szczególnie w przypadku grania na PC – producent oferuje roz-

budowane oprogramowanie do zmiany charakterystyki dźwięku, pozwalające nawet 

pobrać profile przeznaczone do konkretnych gier. Z PC można też zmieniać ustawienia 

listwy LED pod soundbarem – jest ich 49 i świecą na 16 milionów kolorów, efektem czego 

są bardzo płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi barwami. Nie rozumiem, dlaczego 

sprzęt do grania musi koniecznie świecić, a im wyższa półka, tym bardziej 

jaskrawo, niemniej jednak efekt jest ładny. Światło może świe-

cić stałą barwą, migać bądź płynnie ją zmieniać (w tym 

pływając od jednego końca głośnika do drugiego lub 

pulsując czy też w inny, skonfigurowany przez aplika-

cję sposób). Korzystałem z tego jakieś dwie minuty, po 

czym wyłączyłem je, bo rozpraszało podczas grania. 

Oprogramowanie do konfiguracji jest dostępne tylko na 

Windowsie, co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę 

to, jak inne systemy radzą sobie z grami, ale 

Oprogramowanie do konfiguracji jest dostępne tylko na Windowsie.

Creative Sound BlasterX Katana
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okrojony program, pozwalający zrobić chociaż aktualizację oprogramowania i zmieniać 

profil brzmienia, przydałby się też na innych platformach (szczególnie właścicielom kon-

sol). Podstawową konfigurację da się teoretycznie przeprowadzić za pomocą aplikacji na 

smartfony (iOS oraz Android), ale nieustannie zrywa ona połączenie z głośnikiem, a jakość 

jej tłumaczenia sugeruje, że producent zrobił ją, bo wypada. Ostatecznie udało się mi 

jedynie sparować z nią Katanę, ale nie pozwoliła mi niczego ustawić. Obsługa zestawu na 

co dzień sprowadza się więc głównie do pilota, którego ergonomia jest daleka od ideału. 

Dość często przełączam się między trybami (bo równie często gram, co oglądam filmy 

i seriale), dlatego też jego braki są dla mnie szczególnie uciążliwe. Drobnym utrudnieniem 

jest też to, jak długo Katana się uruchamia – do startu potrzebuje zawsze kilku sekund, 

w ciągu których nie słychać nic.

Najważniejsze, czyli dźwięk, wypada… dobrze. A nawet bardzo, bo, pomimo niewielkich roz-

miarów i stosunkowo wąsko rozstawionych głośników, soundbar radzi sobie z „udawaniem” 

przestrzeni. Testowałem zestaw głównie na konsoli podłączonej do TV oraz Kataną podpiętą 

złączem optycznym. Podstawowym zastosowaniem było granie, ale oglądałem też sporo 

sportu (mundial skutecznie do tego motywował), seriali i filmów. Słuchałem też muzyki i w tym 

Katana poradziła sobie najsłabiej. O ile co do czystości brzmienia nie mam zastrzeżeń, to dźwię-

kowi brakowało mocy. Niezależnie od konfiguracji, nie skupiał się on tak, jak w przypadku naj-

prostszych zestawów stereo, subwoofer natomiast nie oddawał właściwie brzmienia bębnów 

perkusji. Zupełnie mi to nie przeszkadzało, gdy muzyka była tylko tłem do rzeczy, które akurat 

robiłem, ale zestaw nie pozwala jej odkrywać, gdy staramy się na niej skupić. Z filmami i seria-

lami jest o wiele lepiej, zdecydowanie czuć przestrzeń, Katana dobrze radzi sobie też ze ścież-

kami o dużej dynamice, nie umykają jej nawet ciche dźwięki. Sport ogląda się równie dobrze 

– trudno co prawda o wrażenie bycia na stadionie, nie sposób zasymulować w tym wypadku 

dźwięk 5.1. Zdecydowanie najlepsze efekty mamy w grach – soundbar jest dla nich wręcz 

stworzony, co potwierdzają zarówno dostępne tryby odtwarzania, jak i sama charakterystyka 

brzmienia. Do gier jest przeznaczony tryb „Game”, w którym dźwięki są dość wyrównane, naj-

wyraźniejszy jest środek, ale wyraźnie słychać też górę, scena jest szersza niż w standardowym 

Nie rozumiem, dlaczego sprzęt do grania musi koniecznie świecić, a im 

wyższa półka, tym bardziej jaskrawo, niemniej jednak efekt jest ładny.

Creative Sound BlasterX Katana
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trybie. Równie dobrze sprawdza się 

„Night”, dostosowany do grania przy 

mniejszej głośności. To dobra alterna-

tywa dla słuchawek, jeśli nasi domow-

nicy twardo śpią bądź też nie chcemy 

denerwować sąsiadów. Tryb „Concert” 

dostosowano do muzyki, ale pasuje 

też choćby do transmisji meczów. 

Pozostałe tryby to „Neutral”, o najbar-

dziej uniwersalnym brzmieniu oraz 

„Cinema”, do oglądania filmów.

Soundbar do grania to dość niety-

powy pomysł. Katana jest na tyle uni-

wersalna, że sprawdzi się nie tylko 

w przypadku graczy, ale i inne osoby 

powinny się z nią polubić. Migające 

diody da się wyłączyć, dzięki czemu 

urządzenie przestaje mienić się jak 

każdy inny sprzęt do gier. Creative 

wykorzystało niemałe doświadczenie 

i stworzyło świetny sprzęt, szczególnie 

pod względem brzmienia. Nie sądzi-

łem, że w tak niewielkiej obudowie 

uda się zamknąć tyle elektroniki, która 

ma niebagatelny wpływ na genero-

wany dźwięk. Zawodzi natomiast pilot 

oraz oprogramowanie, po raz kolejny 

Creative traktuje ten obszar po maco-

szemu. Większości osób nie będzie 

to przeszkadzać, bo z Windowsów 

wszystko działa bez zarzutu, jedynie 

ci, którzy nie mają komputera z tym 

systemem, będą musieli zadowolić się 

dokładnie taką konfiguracją sprzętu, 

jaką fabrycznie oferuje producent.

Creative Sound    
BlasterX Katana        

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 2/6

• Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• dobre odwzorowanie przestrzeni

• profile dźwięku dostosowane 
do różnych zastosowań

• optyczne wejście dźwięku 

Minusy:
• niewygodny pilot

• brak oprogramowania na 
systemy inne niż Windows

• aplikacja na smartfony pełna błędów

Cena: około 1200 PLN

Creative Sound BlasterX Katana



Twelve South AirFly

Błyskawiczne parowanie urządzeń jest za sprawą chipa W domeną Apple. AirFly pomaga obejść 

problem, jeśli z jednej strony mamy bezprzewodowe słuchawki, ale z drugiej czeka na nas tylko 

wyjście mini Jack.
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Słuchawki przewodowe tracą na popularności, nie tyle ze względu na usunięcie w iPhone-

'ach mini Jacka, ile raczej z powodu spadających cen modeli z Bluetooth. Nie bez znaczenia 

jest też swoboda, jaką daje brak kabla. Mnóstwo sprzętu jest jednak wciąż dostosowane 

do przewodowych rozwiązań: trudno o Bluetoogh zarówno w telewizorach czy amplitune-

rach, jak i w sprzęcie na siłowni oraz w samolotach. Sposobem, by się z nimi skomunikować 

bezprzewodowo, jest adapter – tych na rynku jest wiele, nie każdy jednak oferuje tak dużą 

wygodę, jak poręczny AirFly. To pierwsze urządzenie Twelve South tego typu, ale jego filozo-

fia jest dokładnie taka, jak w przypadku pozostałych produktów firmy: ma być proste i sku-

piać się na robieniu tylko jednej rzeczy, ale za to najlepiej, jak się da.

Obudowę AirFly zrobiono z plastiku, kształtem przypomina ostatniego iPoda Shuffle (tyle 

że jest wyższy i bez przycisków). Na jednej krawędzi są oba porty urządzenia: micro USB do 

ładowania oraz mini Jack do podłączenia źródła dźwięku. Podświetlany przycisk parowania 

trafił na front obudowy – ma dobrze wyczuwalny skok, ale szerokie wycięcie wokół może 

z czasem zacząć zbierać kurz. Adapter jest niezwykle lekki i mały, zmieści się nawet do grub-

szego portfela. W komplecie dostajemy krótki przewód z dwiema końcówkami mini Jack, 

a także równie krótki USB-A–micro USB do łado-

wania. Jest też woreczek do transportu zestawu. 

Akumulator działa do ośmiu godzin, a naładowa-

nie go trwa około dwóch, dlatego też w dłuższej 

podróży warto mieć ze sobą komplet okablowa-

nia (aczkolwiek te czasy to i tak naprawdę dobry 

Twelve South AirFly

Akumulator działa do ośmiu godzin, 

a naładowanie go trwa około dwóch.
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wynik, jak na tak małe urządzenie o znikomej wadze). Status naładowania baterii nie jest nie-

stety w żaden sposób sygnalizowany, bardzo brakuje choćby prostego wskaźnika, znanego 

ze starszych MacBooków (który po wciśnięciu przycisku podświetlał od jednej do kilku diod, 

w zależności od stopnia naładowania akumulatora).

Urządzenie łączy się za pośrednictwem Bluetooth 4.1 maksymalnie z jedną parą słuchawek, 

co ogranicza jego użycie choćby do wspólnego oglądania czegoś na tablecie w pociągu czy 

samolocie. Proces parowania jest prosty, ale wymaga refleksu: po odpowiednio długim przy-

trzymaniu przycisku AirFly przechodzi na kilka sekund w tryb wyszukiwania, po czym wraca 

do stanu czuwania. Jeśli w tym czasie nie włączymy jednocześnie parowania słuchawek, 

urządzenia wzajemnie się nie wykryją. Zapobiega to przypadkowemu połączeniu z innym 

urządzeniem, ale też nieco utrudnia proces. I tak jest nieźle, zważywszy na to, że do dyspo-

zycji jest tylko jeden przycisk. Po sparowaniu możemy swobodnie przełączać AirFly między 

urządzeniami z mini Jack; nie ma to oczywiście wpływu na połączenie bezprzewodowe. 

Jakość brzmienia jest standardowa, nie słyszę różnic między AirFly a bezpośrednim połą-

Twelve South AirFlyTwelve South AirFly
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czeniem z urządzeniem źródłowym (test robiłem 

na iPadzie Air 2 oraz TV Samsunga). Połączenie 

jest stabilne i ma dobry zasięg, nie zawsze jest to 

deklarowane przez producenta 10 metrów, ale ma 

na to wpływ nie tylko jakość modułu w adapte-

rze, ale i w słuchawkach.

AirFly nie jest niczym nowym, adaptery Bluetooth 

są dostępne na rynku od dawna. Niewiele 

z nich tak zgrabnie łączy prostą obsługę, długi 

czas pracy na jednym ładowaniu oraz niewiel-

kie wymiary. Twelve South stworzyło sprzęt 

stworzony na siłownię oraz do samolotu, choć 

w moim przypadku sprawdzał się też w salonie. 

Cena jest jednak spora, jak na tego typu urządze-

nie – wybiorą je przede wszystkim te osoby, które 

na pierwszym miejscu stawiają mobilność.

Twelve South AirFly         

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Plusy:

• bardzo małe rozmiary

• długo działająca bateria 

Minusy:
• wysoka cena

• brak wskaźnika naładowania baterii

Cena: około 40 USD

Twelve South AirFly



Kingston DataTraveler Bolt Duo 
– specjalista od zdjęć. I tylko od tego

Wyjazdy w strony odleglejsze i wyjęte z zasięgu sieci komórkowych zmuszają do lepszego 

zarządzania pamięcią smartfona. Gdy jej zabraknie, a do chmury nijak nie da się dostać, pozostaje 

Bolt. DataTraveler Bolt Duo.
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Pendrive, pomimo popularności chmur, nadal jest szybszym sposobem na transfer danych 

z urządzenia na urządzenie. Powstało już wiele pamięci przeznaczonych do smartfonów 

i tabletów Apple, które zazwyczaj dobrze spełniały funkcję dodatkowego miejsca na zdję-

cia czy filmy. Nowy DataTraveler Bolt Duo jest do tego wręcz stworzony, bo nie tylko oferuje 

dużą przestrzeń, ale i opracowana na jego potrzeby aplikacja skupia się wyłącznie na transfe-

rze fotografii i nagrań. Zazwyczaj oprogramowanie do tego typu pendrive'ów oferuje mnó-

stwo możliwości, od transferu wszelkiego rodzaju dokumentów po przeglądanie ich, a czasem 

nawet otwieranie i tworzenie archiwów ZIP. Tu jest zupełnie inaczej i choć przez to wydawać 

by się mogło, że Bolt nie potrafi zbyt wiele, to mnie taka specjalizacja bardzo odpowiada.

Bolt występuje w trzech wariantach pojemności – 32, 64 oraz 128 GB. Urządzenie jest tak pro-

ste, jak to tylko możliwe, z jednej strony ma wtyczkę Lightning, z drugiej zaś USB-A. Szkoda, 

że producent nie oferuje wersji z nowocześniejszym USB-C, wybrałbym taką bez waha-

nia. W zestawie dostajemy gumowe etui z kółkiem do kluczy, które pozwala nosić pendri-

ve'a zawsze ze sobą. Nie zabezpiecza go co prawda przed wodą, ale ogranicza dostawanie 

się kurzu, co jest o tyle przydatne, że Bolt nie ma żadnego innego zabezpieczenia złącz. Do 

obsługi służy aplikacja, którą można pobrać po podłączeniu urządzenia do smartfona (na 

ekranie wyświetla się link do App Store, co przydaje się szczególnie podczas przerzucania 

Kingston DataTraveler Bolt Duo – specjalista od zdjęć. I tylko od tego



danych osobom, które nie korzystały jeszcze z Bolta). Program jest bardzo prosty, na głów-

nym ekranie wyświetla się wolna przestrzeń w pamięci telefonu i pendrive'a, na dole mamy 

natomiast trzy wielkie przyciski odpowiadające kolejno za przesyłanie danych na zewnętrzny 

dysk, robienie zdjęć i filmów z zapisem bezpośrednio na Bolta (aczkolwiek opcje są ograni-

czone, a nagrywać możemy w 1080p i 30 FPS bądź 4K oraz 18 FPS i to nawet na iPhonie X) 

oraz przeglądanie jego zawartości. Wskaźnik pokazuje absurdalne dane – twierdzi, że na 

moim smartfonie zostało tylko 4 GB miejsca, podczas gdy wolnej przestrzeni było ponad 30 

GB. Miejsce na dysku zewnętrznym pokazuje już na szczęście prawidłowo. Przesyłanie jest 

wygodne, pozwala wybrać, czy archiwizujemy wszystkie zdjęcia, czy tylko wybrane (ręcz-

nie, bądź też z oznaczonych albumów lub ulubionych). Przeglądarka to natomiast bardzo 

uproszczone narzędzie pozwalające jedynie otwierać i udostępniać zdjęcia, nieoferujące jed-

nak wielu opcji filtrowania i porządkowania. Program tworzy albumy sam (i dzieli dane na te 

zgrane z każdego telefonu osobno, zrobione aparatem przez aplikację bądź przychodzące 

z innych aplikacji) i nie daje możliwości ich edycji na telefonie. To trochę mało, zwłaszcza jeśli 

na urządzeniu trzymamy wiele zdjęć.

Dość nietypowym rozwiązaniem jest też rezygnacja z przestrzeni na dane w pamięci smart-

fona – synchronizacja z telefonu na pendrive'a jest wygodna, ale w przypadku transferu 

w drugą stronę jedyną opcją jest przerzucanie danych za pomocą standardowego menu 

udostępniania z iOS. To znacznie utrudnia pracę na jakichkolwiek dokumentach i sprawia, że 

najsensowniejszym zastosowaniem Bolta jest tworzenie kopii zapasowych bądź archiwów 
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zdjęć. Na plus trzeba natomiast zaliczyć szybkość, kopiowanie danych jest zdecydowanie 

najszybsze spośród wszystkich testowanych przeze mnie tego typu urządzeń. Tyczy się to 

jednak tylko ręcznego wybierania zdjęć do transferu, bo podczas automatycznego kopio-

wania proces nie startuje w ogóle ¬–testowałem to na aż siedmiu zdjęciach i po 15 minutach 

czekania się poddałem. Aplikacja ma opcję zabezpieczenia hasłem oraz odciskiem palca 

(a także pewnie Face ID), po wybraniu takiej opcji trzeba ją jednak usunąć i zainstalować 

ponownie, gdyż wyrzuca ją na etapie wpisywania hasła. To drobiazg, bo wprowadzenie 

hasła i tak nie blokuje przeglądania zawartości Bolta na żadnym innym urządzeniu. Choć 

w innych aplikacjach Bolt pojawia się w menu udostępniania, to nawet po wybraniu go, pliki 

nie są kopiowane na pendrive'a. Nie sposób też nie wspomnieć o drobnych problemach 

z nachodzącymi na siebie elementami interfejsu – nie uniemożliwiają co prawda korzystania 

ze wszystkich funkcji, nie ma ich też zbyt wiele, ale irytują.

Po Kingstonie spodziewałem się przynajmniej tego, co po innych producentach – podstawowych 

funkcji, działających tak, jak się spodziewam. Tymczasem spotkał mnie zawód – część rzeczy po 

prostu nie działa, a urządzenie, choć zgrabne i opatrzone ładną aplikacją, nie oferuje mi zbyt 

wiele. To jedynie narzędzie do jednostronnego transferu zdjęć, a i to nie na dużą skalę. Przydaje 

się, gdy chcemy zgrać zdjęcia i filmy z kilku iPhone'ów, a także gdy wyjeżdżamy na dłużej i kończy 

nam się miejsce w smartfonie. Tylko i aż do tego – według mnie to jednak trochę mało.

Kingston DataTraveler   
Bolt Duo              

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 2/6
• Wydajność: 2/6
Plusy:
• ładna aplikacja
• prosta obsługa programu 
Minusy:
• jednostronna wymiana danych
• nie wszystkie opcje aplikacji działają
Cena: 32 GB – około 240 PLN 
   64 GB – około 380 PLN 
  128 GB – około 530 PLN

Kingston DataTraveler Bolt Duo – specjalista od zdjęć. I tylko od tego

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


NavRoad Uni – jak szybko i niedrogo 
doposażyć samochód

D O M I N I K  Ł A D A

Od dłuższego czasu chciałem mojej mamie, znanej Wam szerzej jako autorka Makowej Kuchni, 

zrobić gadżeciarski prezent. Tak, moja mama jest gadżeciarą i zaryzykowałbym stwierdzenie, że 

chyba nawet większą ode mnie. Zastanawiałem się zatem, co jej kupić. Wygrała opcja doposażenia 

samochodu. Ale co fajnego kupić do samochodu? Nie ma w nim nawigacji, wideorejestratora ani 

kamery cofania. Mogłem kupić wszystkie trzy akcesoria, ale po co, skoro jest NavRoad Uni?

   /   SPRZĘT   /   133133NavRoad Uni – jak szybko i niedrogo doposażyć samochód

@ d o m i n i k l a d a

https://navroad.com/product/uni/
http://www.twitter.com/dominiklada
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Pamiętacie prezentację Jobsa wprowadzającą iPhone'a? Wymieniał w kółko funkcje, które 

były do tej pory zarezerwowane dla osobnych urządzeń, a wszystko składało się osta-

teczne na jedno – iPhone'a. Podobnie jest z NavRoad Uni – nawigacja, wideorejestrator, 

kamera cofania – wszystko w jednym. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest 

do niczego, ale tym razem, podobnie jak to było z iPhone'em, przysłowie jednak się nie 

sprawdza.

Mając samochód, który jest już po gwarancji, i nie ma wielu przydatnych opcji, zaczy-

namy rozważać możliwość doposażenia. W grę wchodzą oryginalne rozwiązania, które są 

zazwyczaj dość drogie, albo coś „aftermarketowego”. Wybierając drugą opcję, możemy 

zrobić z samochodu choinkę z dużą ilością kabli zwisających i wystających z każdej strony. 

Ja takich rozwiązań nie lubię. Szukałem czegoś, co nie będzie miało wyżej wymienionych 

wad. Chciałem ograniczyć ilość kabli i zbędnych gadżetów przyczepionych do deski roz-

dzielczej. Zadałem nawet pytanie na Twitterze, czy jest w ogóle coś takiego na rynku, co 

spełni moje oczekiwania. Wtedy odezwał się do mnie NavRoad i podesłał linka do swojego 

produktu.

NavRoad Uni
To był strzał w dziesiątkę. Zamówiłem i NavRoad Uni jest dokładnie tym, czego szukałem. 

Ma wbudowaną nawigację z funkcją traffic. W cenie mamy roczną licencję na AutoMapę 

NavRoad Uni – jak szybko i niedrogo doposażyć samochód
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Europe, a także wbudowany wideorejestrator 

w jakości HD. Co więcej, mamy złącze do podłą-

czenia kamery cofania. Wszystko to zamknięte 

w zgrabnej, 5-calowej obudowie wykonanej 

z bardzo dobrej jakości plastiku. Montujemy go 

do okna lub do deski rozdzielczej. Uchwyt pozo-

staje na stałe w miejscu zaczepienia, a NavRoad 

Uni możemy w każdym momencie odczepić 

i schować w bezpieczne miejsce po zakończonej 

jeździe, bo ma wygodny uchwyt magnetyczny, 

który przenosi do urządzenia wszystkie złącza.

Czy wspomniałem, że NavRoad ma wbudowane 

Wi-Fi oraz złącze na kartę SIM? Tak, możemy 

i wręcz powinniśmy podłączyć go od razu do 

internetu – albo poprzez włożenie karty SIM, 

albo udostępniając ze swojego telefenu internet. 

Dzięki temu mamy wspomniane funkcje traffic, 

ale też możemy korzystać w nim z innych map 

czy programów. Uni stoi na Androidzie, dostęp-

nych prog ramów jest zatem wiele. Co ważne 

„out of the box” Uni ma preinstalowanego 

Yanosika, Spotify, Twittera oraz… Apple Music. 

Tak, możemy podpiąć swoje konto i w samo-

chodzie słuchać naszej ulubionej muzyki. Teraz 

ważne – możemy podpiąć go do samochodo-

wego audio poprzez złączę AUX (czyli Jacka), 

Bluetooth 4.0 albo transmiter FM.

I jeszcze jedno – Uni ma wbudowane 8 GB 

pamięci flashowej. Ma też złącze micro SD obsłu-

gujące do 64 GB. W zestawie urządzenie przy-

chodzi z dołączoną kartą 16 GB. Co więcej, Uni 

ma też wbudowane standardowe złącze USB, do 

którego możemy podłączyć pendrive z muzyką 

lub… ładować jakieś inne urządzenie. Fajnie.

NavRoad Uni – jak szybko i niedrogo doposażyć samochód
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Instalacja
Instalacja jest banalna. Możemy go po prostu przyczepić przyssawką do przedniej szyby 

lub deski rozdzielczej, podpiąć zasilanie i tyle. Ale można też to zrobić bardziej profesjonal-

nie. Ja zdecydowałem się delikatnie rozebrać deskę rozdzielczą i na stałe przytwierdzić do 

niej mocowanie. Wywierciłem dwa nieduże otwory, przez które przeprowadziłem kabel 

zasilający oraz kabel od kamery cofania. Kabel zasilający wyprowadziłem obok złącza 

zapalniczki, a kabel od kamery poprowadziłem pod wykładziną na tył samochodu. Kamerę 

podpinamy do świateł cofania, aktywuje się ona wtedy automatycznie w momencie wrzu-

cenia biegu wstecznego. Teoretycznie możemy podłączyć dowolną kamerę cofania, ale 

wybrałem taką, która jest w ofercie NavRoad, aby mieć pewność, że wszystko będzie 
dobrze ze sobą współpracować. Cała operacja była dość prosta, jak się ostatecznie oka-

zało i nawet osoba ze słabym doświadczeniem elektryczno-elektroniczno-majsterkowi-

czowskim da sobie radę.

Obsługa
NavRoad Uni obsługujemy, używając nakładki NavRoad, która jest przygotowana pod 

kątem wygody obsługi podczas jazdy. Na ekranie głównym mamy dostępne wszystkie 

najważniejsze, najpotrzebniejsze funkcje. Androida znajdziemy dopiero gdzieś bardzo głę-

NavRoad Uni – jak szybko i niedrogo doposażyć samochód

https://navroad.com/product/przewodowa-kamera-cofania-12v-2017/?ref=10&tax=wi-product-category
https://navroad.com/product/przewodowa-kamera-cofania-12v-2017/?ref=10&tax=wi-product-category


boko. I bardzo dobrze. To nie jest telefon czy tablet. To jest urządzenie do wykorzystania 

w samochodzie. NavRoad wbudował w ekran specjalną platformę NavRoad INFO, która 

dostarcza na żywo informacji pogodowej, o przepisach drogowych w krajach UE, taryfi-

katorze mandatów itp. Dodatkowo możemy w łatwy sposób do ekranu głównego dodać 

nasze ulubione aplikacje, np. Waze czy Apple Music.

Podsumowanie
Minusy? Chyba tylko jeden – pierwsze uruchomienie Uni po przekręceniu klucza w sta-

cyjce trwa dość długo. Jeśli więc chcemy od razu cofać, to nie będziemy mieli od razu 

obrazu. Ale jeśli przekręcimy kluczyk i zaczniemy się przypinać pasami, to Uni nadrobi 

i nie zauważymy problemu.

NavRoad Uni to bardzo fajne rozwiązanie, gdy chcecie doposażyć swój samochód. 

Wszystko w jednym, co ważne, które działa i kosztuje około 699 złotych. Wliczając w cenę 

dodatkowo kartę SD oraz licencję na AutoMapę Europe, to świetny wybór. Ja osobiście 

polecam.
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Plantronics Voyager 3240

Pracując zdalnie, doceniam każdą możliwość uwolnienia się od trzymania słuchawki przy uchu. 

Nowy Voyager umieszczony w uchu daje swobodę ruchu, a przy tym umożliwia korzystanie 

z telefonu, nawet jeśli ten jest w kieszeni.
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P A W E Ł  H A Ć @ p a w e l h a c

http://www.twitter.com/pawelhac


Zestawy słuchawkowe przeznaczone do rozmów, w przeciwieństwie do bezprzewodo-

wych słuchawek stereo, nie należą do szczególnie popularnych. Do smartfonów są doda-

wane niemal zawsze proste słuchawki z mikrofonem, które większości osób wystarczają 

do prowadzenia dłuższych konwersacji. Przez to pojedyncze słuchawki Bluetooth stały się 

sprzętem bardziej wyspecjalizowanym, skierowanym do wąskiej grupy odbiorców, poszuku-

jącej narzędzia do pracy. Voyager 3240 to jeden z najbardziej zaawansowanych produktów 

mobilnych w ofercie Plantronics – oprócz słuchawki w zestawie dostajemy też ładowarkę 

z wbudowanym akumulatorem, która zwielokrotnia czas działania bez podłączania cało-

ści do gniazdka. Słuchawka jest dość duża, choć lekka, bo zrobiono ją z plastiku (ma też 

gumowe elementy). W uchu trzyma się nawet bez pałąka dzięki wkładce dousznej z wystają-

cym „uchem”, wpasowującym się w małżowinę. Jeśli okaże się ona niewystarczająca, można 

wymienić ją na inny rozmiar bądź dołożyć bardziej tradycyjny pałąk obejmujący ucho od 

zewnątrz. Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń: przyciski i przełącznik mają wyraźny 

skok, elementy są perfekcyjnie spasowane, wkładka douszna charakteryzuje się natomiast 

dużą sprężystością, dzięki czemu nie uwiera po dłuższym czasie. Ładowarkę zrobiono nieco 

gorzej, wystający z niej plastikowy uchwyt z zapięciem z ekologicznej skóry sprawia wra-

żenie delikatnego, a po ściśnięciu boków obudowy czuć, że te lekko się uginają. Tu również 

użyto gumy i dobrej jakości plastiku dopasowanych kolorem do słuchawki. Kształt ładowarki 

jest nie do końca przemyślany, ma prostokątny przekrój, a każda ze ścian jest mniej więcej 

tej samej długości. Przez to trudno schować ją do kieszeni, by nie odstawała – spłaszczenie 

ładowarki byłby w tym przypadku rozsądnym ruchem.

   /   SPRZĘT   /   139139Plantronics Voyager 3240



   /   SPRZĘT   /   140

Konfiguracja słuchawki jest banalnie prosta, o ile tylko przeczytamy instrukcję. Parowanie 

wywołujemy przyciskiem na froncie słuchawki, tym, który ukryty jest pod gumą. 

Początkowo w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że jest tam przycisk, dlatego przetesto-

wałem wszystkie kombinacje z widocznymi guzikami. Oprócz klasycznego parowania przez 

Bluetooth można też skorzystać z NFC (o ile mamy smartfona, który na to pozwala – iPhone 

niestety nie jest jednym z nich). Po sparowaniu Voyager jest gotowy do użycia, ale warto 

poświęcić chwilę na konfigurację za pomocą aplikacji Plantronics HUB. Pozwala ona na 

zmiany komunikatów głosowych, dzwonka i czujników. Voyager ma bowiem kilka bardzo 

przydatnych dodatków, takich jak wykrywanie czy słuchawka jest w uchu (można dzięki 

temu na przykład odebrać rozmowę, po prostu ją zakładając) oraz lokalizowanie jej po zgu-

bieniu (smartfon zapisuje co jakiś czas współrzędne, jeśli jest ona z nim połączona, podczas 

szukania można też odtworzyć z niej zdalnie dźwięk). W programie można też podejrzeć 

pozostały czas rozmów, choć nie jest to akurat szczególnie potrzebne – o tym samym 

jesteśmy informowani głosowo po każdym włączeniu i założeniu słuchawki. Komunikaty 

to mocna strona Voyagera, bo jest ich tylko tyle, ile potrzeba, a każdy da się też wyłączyć. 

Oprócz stanu baterii słuchawka informuje też o wyciszonym mikrofonie (tylko podczas roz-

mów przez komunikator na komputerze), stanie sensorów i parowania oraz poziomie gło-

śności, czyta też nazwy kontaktów, które do nas dzwonią. Nie obsługuje co prawda języka 

polskiego, ale radzi sobie z nazwiskami w sposób wystarczająco dobry, by je zrozumieć. 

Plantronics Voyager 3240
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Jeszcze lepiej jest w drugą stronę, bo połączenia 

przychodzące da się odbierać i odrzucać, mówiąc 

odpowiednio „answer” lub „ignore”. Te proste 

polecenia działają ze stuprocentową skutecz-

nością, tym samym nie trzeba nawet korzystać 

z przycisków na słuchawce.

Z Voyagera korzystam głównie w pracy – sparowa-

łem go ze służbowym telefonem oraz z Makiem, 

na którym prowadzę rozmowy przez Skype'a. 

Słuchawka obsługuje dwa połączenia jednocze-

śnie, nie musiałem więc przełączać się ręcznie 

między smartfonem a komputerem. Bateria samej 

słuchawki wytrzymuje około 5 godzin rozmów, 

czyli wystarcza na mój dzień pracy (nie rozma-

wiam zazwyczaj aż tak długo, ponadto podczas 

czuwania zużycie energii jest dużo mniejsze). 

Odkładam ją też zawsze do ładowarki, która daje 

10 dodatkowych godzin rozmów. Słuchawkę pod-

łącza się do niej za pomocą specjalnego portu, 

wpięcie jej wymaga jedynie lekkiego naciśnię-

cia, potwierdzonego cichym kliknięciem. Nie ma 

szans, by z niego wypadła, nawet jeśli nosimy ją 

w sugerowany sposób (czyli przypiętą do ubrania 

lub torby). O stanie baterii obu urządzeń informuje 

prosty wskaźnik diodowy na ładowarce, aktywo-

wany poprzez przesunięcie palca po obudowie. 

Ładowarka ma port mini USB, ale taki sam jest też 

w słuchawce – to całkowicie samodzielne urzą-

dzenie, które występuje w sprzedaży również 

w wersji bez dodatkowego akumulatora. Osobiście 

wolałbym, by można było nabyć też model bez 

tego portu, ale o wyższej odporności na wodę, 

domyślam się jednak, że grupa potencjalnych 

nabywców takiego produktu byłaby zbyt mała, by 

opłacało się go tworzyć.

Plantronics Voyager 3240
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wyimek

wyimek

Już pierwszego dnia pracy z Voyagerem zauważyłem znaczną poprawę komfortu pracy. 

Odczuli ją też moi współpracownicy, jakość rozmów stoi bowiem na bardzo wysokim pozio-

mie. Słuchawka ma trzy mikrofony filtrujące hałas otoczenia, a tym samym dostarczające 

rozmówcy możliwie najczystszy dźwięk. To słychać, szczególnie jeśli w smartfonie nie mamy 

odpowiednika tej funkcji. Rozmowa i jednoczesne pisanie na komputerze stało się znacznie 

wygodniejsze, bo nie muszę używać trybu głośnomówiącego. Uwolniłem się też od samego 

telefonu, pracując w domu – dzięki zasięgowi do 30 metrów mogę zostawić go na biurku, 

a rozmowę prowadzić w dowolnym miejscu w mieszkaniu. Nie muszę jej zresztą mieć ciągle 

w uchu ani zostawiać jej w trybie czuwania – włącza się i łączy z telefonem w kilka sekund, 

zatem spokojnie zdążę odebrać połączenie nawet wtedy, gdy włączę ją dopiero w momencie, 

gdy ktoś zaczyna dzwonić. Voyager ma dedykowany przycisk asystenta głosowego (obsługuje 

też Siri), który pozwala sprawdzać kalendarz, pogodę czy przypomnienia bez zerkania na tele-

fon. Przydatne, szczególnie jeśli na co dzień nie korzystacie z Apple Watcha, ale z Siri już tak.

Voyager jest tym sprzętem, którego nigdy nie planowałem kupować, ale gdy już zacząłem 

go używać, nie wyobrażam sobie pracy bez niego. W biurze można się jeszcze bez niego 

obyć, za to przy pracy w terenie bywa niezastąpiony. Długi czas działania i świetne filtro-

wanie hałasu daje komfort pracy nie tylko mnie, ale i moim współpracownikom, a funkcje 

takie jak odbieranie głosowe pozwalają w ogóle nie sięgać po telefon, ani nawet do ucha, by 

wcisnąć przycisk. Ładowarka jest przydatnym elementem zestawu, choć nieco mniej dopra-

cowanym – nie jest ona jednak eksploatowana równie mocno, co słuchawka i być może dla-

tego producent nie poświęcił jej tyle uwagi.

Plantronics Voyager 3240       

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• świetna jakość mikrofonów
• duży zasięg
• bardzo długi czas działania 
Minusy:
• ładowarka wykonana nieco 

gorzej niż słuchawka
Cena: około 600 PLN

Plantronics Voyager 3240

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


Koogeek Door Window Sensor Homekit

 Ostatnio opisywałem Wam bardzo dokładnie, jak zamienić sterowanie oświetleniem w domu na 

wersję zgodną z HomeKit. Teraz przedstawię element HomeKitowego domu, który bardzo pomoże 

we wszelkich automatyzacjach. Jest to czujnik otwarcia drzwi lub okien Koogeek Door Window 

Sensor Homekit.
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N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

http://www.twitter.com/norbertcala
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To nie jest skomplikowane urządzenie i na rynku są inne, podobne, także działające 

z HomeKit, ale zazwyczaj mające jedną wadę: są dość drogie. Koogeek Door Window 

Sensor jest stosunkowo tani, bo kosztuje 149,00 złotych. Cena w tym przypadku jest ważna, 

bo aby taki czujnik miał rację bytu, powinien być w naszym domu zainstalowany na każ-

dym oknie i każdych drzwiach. Wtedy będzie łatwo poustawiać różne automatyzacje, na 

przykład wyłączenie pieca, gdy mamy otwarte okno lub włączenie światła po otwarciu 

drzwi do łazienki, ale tylko w nocy.

Sam sensor składa się z dwóch części – pierwszej, większej, zasilanej wymienną bate-

rią litową CR2450, która ma starczyć na rok, oraz drugiej, mniejszej, która jest po prostu 

magnesem. Można ponarzekać, że część zawierająca baterię mogłaby być mniejsza, jej roz-

miar to 4,6 cm x 3,3 cm. Z drugiej strony ta wielkość wcale nie przeszkadza. Gorzej z kolo-

rem – mamy tylko wersję białą; jeśli macie stolarkę okienną w kolorze drewna, to będzie to 

mały estetyczny zgrzyt.

Obie części instalujemy na drzwiach lub oknie. 

Pierwszą na części stałej, drugą – na ruchomej. 

Odległość, na jaką czujnik wykrywa obecność 

drugiej części, jest na tyle duża, że jeśli mamy 

podwójne okno obok siebie, to możemy obie 

części zainstalować na ruchomych częściach, 

a dzięki temu możemy monitorować otwarcie 

obydwu części jednym czujnikiem. Dokładnie 

tak mam na oknach w domu.

Dużą zaletą tego sensora jest łatwa instala-

cja. Do montażu nie potrzebujemy specjal-

nych narzędzi instalacyjnych. Czujnik i kontakt 

z magnesem można łatwo i szybko zamon-

tować za pomocą dwustronnych taśm (są 

w komplecie). Niestety, nie są one zbyt mocne 

i musiałem u siebie podmienić je na inne, 

mocniejsze.

Koogeek Door Window Sensor łączy się 

z naszym domem przez Bluetooth. Oczywiście, 
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jak zawsze w HomeKit, dodawanie urządze-

nia jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować 

apką na iPhonie kod umieszczony w instruk-

cji obsługi. Potem możemy już dowolnie kon-

struować różne akcje związane z zamknięciem 

lub otwarciem drzwi czy okien. Wasza pomy-

słowość oraz ograniczenia HomeKit to jedyne 

przeszkody.

Niestety, powtarzam, a powtarzam to jak man-

trę, HomeKit jest bowiem ułomny. Możemy 

dostać informację wraz z powiadomieniem 

w natywnej aplikacji, że ktoś otworzył okno; 

możemy zautomatyzować jakieś zadanie 

związane z otwarciem okna, ale to wszystko. 

Możliwość sprawdzenia stu ostatnich wpi-

sów w historii i poziomu baterii mamy tylko 

w zewnętrznej aplikacji Koogeek Home.

Niemniej jednak Koogeek Door Window Sensor 

Homekit to świetny produkt. Robi dokładnie to, 

co trzeba, a dodatkowo nie kosztuje majątku, 

można sobie więc pozwolić na instalację w każ-

dym oknie i drzwiach.

Koogeek Door Window Sensor Homekit może-

cie kupić w  mobidick.pl

Ocena iMagazine:       

Odległość, na jaką czujnik wykrywa 

obecność drugiej części, jest na tyle duża, 

że jeśli mamy podwójne okno obok siebie, 

to możemy obie części zainstalować 

na ruchomych częściach, a dzięki temu 

możemy monitorować otwarcie obydwu 

części jednym czujnikiem. 

Koogeek Door Window Sensor Homekit

https://mobidick.pl/sklep/koogeek-door-window-sensor-homekit/


OPTOMA UHD300X 
– Najtańszy projektor UHD na rynku

Rok 2018 jest przełomowy, po pierwsze 4K na dobre zagościło w telewizorach za sprawą chociażby 

mundialu w TVP 4K i Canal+ 4K UltraHD. Po drugie także dlatego, że pojawiły się projektory 4K, 

które nie kosztują już tyle, co samochód. Najtańszym z nich jest Optoma UHD300X i to ten projektor 

miałem okazję ostatnio sprawdzić.
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P A W E Ł  O K O P I E Ń @ p a w e l o k o

https://twitter.com/paweloko


O tym, co wybrać, czy projektor, czy telewizor, przeczytacie w numerze specjalnym iMa-

gazine – iMag TV 1/2018 dostępnym jak zawsze za darmo w aplikacji lub w formie pdf. 

W skrócie powiem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, najlepiej wybrać oba urządze-

nia, ale projektor to sprzęt dla osób, które wiedzą, co czynią. Z tą świadomością przynie-

sie on dużo satysfakcji.

Optoma UHD300X kosztuje 5499 złotych i w momencie, gdy popełniam ten tekst, jest 

najtańszym znanym mi projektorem, mogącym pochwalić się wyświetlaniem obrazów 

o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli. Ceny bliskich konkurentów też oscylują w granicach 

sześciu tysięcy złotych. Natomiast jeszcze pół roku temu, aby interesować się projektorem 

4K, trzeba było mieć w portfelu przynajmniej 15 tysięcy złotych, a te naprawdę interesu-

jące modele oscylowały w granicach 30–40 tysięcy złotych. Czyli tyle, ile podstawowa 

Dacia Duster wprost z salonu. O projektorach laserowych z krótkim rzutem i 4K nie wspo-

mnę; te są już astronomicznie drogie.

Optoma UHD300X oferuje więc rozsądne parametry – technologię wyświetlania DLP, 

jasność na poziomie 2200 ANSI lumenów, kontrast 25000:1 i wreszcie to wsparcie dla 4K, 

a właściwie UHD, ponieważ paleta kolorów w projektorze jest nieco szersza niż REC.709 

i w dodatku projektor wspiera HDR. Przy czym niestety nie są to wartości mogące kon-

kurować z topowymi telewizorami. Z drugiej strony za 5500 złotych możemy liczyć 
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co najwyżej na telewizor 55-calowy z klasy średniej-wyższej, może uda się upolować 

na wyprzedaży zeszłoroczny model OLED w tej cenie. Zestawiając więc tani 65-, czy 

75-calowy telewizor, który oscylowałby w cenie sześciu tysięcy z Optomą UHD300X, 

Optoma może wygrać jakością obrazu. Bo jest naprawdę nieźle, a do tego mamy do dys-

pozycji potężny ekran, bez trudu osiągniemy 120-cali. To daje fantastyczne wrażenia i jeśli 

lubujecie się w kinowej atmosferze, oglądacie głównie filmy, seriale, sport, gracie w gry 

wieczorami lub w zaciemnionym pokoju, to jest to doskonały wybór.

Trzeba pamiętać jednak, że Optoma UHD300X 

to właściwie przedsmak prawdziwego 4K. Po 

pierwsze, wciąż nie jest to natywna rozdziel-

czość projektora, choć oczywiście tego więk-

szość z nas nie wychwyci. To podwyższanie 

rozdzielczości wypada bardzo dobrze w pro-

jektorach tej klasy. Po drugie, właśnie te braki 

w kolorach i w HDR widać na treściach UHD. 

Jeśli zobaczymy obraz na lepszym sprzęcie, to 

ten na Optomie nie wygląda już tak zachwyca-

jąco. Wciąż jednak górę biorą emocje związane 

z dużym ekranem.

OPTOMA UHD300X – Najtańszy projektor UHD na rynku
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Wśród interesujących rozwiązań obecnych 

w tym projektorze należy wspomnieć zasilanie 

przez USB-A urządzeń, które mogą być podłą-

czone do HDMI. To dobra opcja do podłączenia 

Google Chromcast, małego komputera typu 

Stick czy innej przystawki. Największą wadą jest 

natomiast głośność, ten projektor naprawdę 

słychać. Oczywiście zapomnijcie też o użytko-

waniu wbudowanych głośników, to raczej awa-

ryjne rozwiązanie. Podobnie jak przenoszenie 

tego projektora. Jego gabaryty sprawiają, że 

jest to sprzęt do montażu na stałe w jednym 

miejscu w naszej domowej „salce kinowej”.

Przez moment, gdy projektory domowe 4K były 

bardzo drogie, a telewizory LCD o rozmiarach 

75 cali znacząco staniały, byłem pewny, że czas 

projektorów się skończył. Optoma UHD300X to 

dowód na to, że ich kariera wciąż trwa. Nadal 

będą to urządzenia niszowe, ale za to są cie-

kawą alternatywą lub dopełnieniem telewizora 

i to w akceptowalnej cenie.

OPTOMA UHD300X – Najtańszy projektor UHD na rynku



Samokoszący się ogród 
– kosztowny sposób na relaks

Dom z ogrodem – fantastyczna rzecz, ale też liczne dodatkowe obowiązki. Jednym z nich 

jest koszenie trawy, syzyfowa praca. Praca, którą może za nas wykonać robot. Czy jednak takie 

rozwiązanie ma rację bytu? Sprawdziłem i mam niestety mieszane uczucia.
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Widok bosej niewiasty depczącej po świeżo 

skoszonej trawie jest cudny [widok młodzieńca 

podobnie, uzupełnia uprzejmie korekta], podob-

nie jak możliwość gry w piłkę czy badmintona albo 

po prostu położenie się na tej trawie. Aby jednak 

było to możliwe, trzeba zadbać o jej podlewanie, 

koszenie, nawożenie, czasem wyrwanie chwastów. 

To dużo pracy, niezależnie, czy to jest malutki 

ogródek przy szeregówce, czy duży ogród, zawsze 

to praca. W moim przypadku to minimum około 

dwóch godzin raz w tygodniu, a ostatnimi czasy 

nawet dwa razy. 

Nigdy szczególnie na to nie narzekałem. 

Spalinowe kosiarki z napędem przy systema-

tycznym koszeniu są przyjemne w obsłudze. To 

właściwie spacer, który ze słuchawkami (ostatnio 

AirPods) jest dość przyjemny i pozwala się zrelak-

sować. Zwłaszcza że ostatecznie mamy satysfak-

cję z tego, że wykonaliśmy jakąś pracę.

Technologia idzie do przodu, a rynek kosiarek 

zaczyna obfitować w roboty, podobnie jak to 

się dzieje w świecie odkurzaczy. Moja gadżeciar-

ska dusza nie mogła więc sobie odmówić testu 

takiego robota. Udało mi się sprawdzić dwie 

maszyny, jedną od Husqvarny, drugą od Gardeny. 

Samych sprzętów nie zamierzam szczegółowo 

porównywać ani szerzej zagłębiać się w ich opis 

techniczny. Gardena okazała się bardziej gadże-

ciarska, ponieważ wyposażono ją w aplikację do 

sterowania i programowania, którą dodatkowo 

można połączyć z automatycznym nawadnia-

niem ogrodu oraz czujnikiem wilgotności pod-

łoża. W ofercie Husqvarny są też jednak modele 

bardziej zaawansowane, dostosowane do pracy 

Samokoszący się ogród – kosztowny sposób na relaks
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na dużych powierzchniach. Łącznie z tym, że 

topowy model ma wbudowany moduł GSM i GPS, 

dzięki czemu można śledzić kosiarkę na mapie 

i sterować nią zdalnie.

Roboty te zachowują się podobnie jak roboty 

odkurzające. Musimy jednak odpowiednio ogra-

niczyć im teren, co jest proste i estetyczne. 

Podstawowa różnica między typową kosiarką 

a robotem jest taka, że robot jedynie mul-

czuje trawę, czyli drobno ją mieli i zostawia, 

kosiarki natomiast zwykle zbierają ją do koszy. 

Mulczowanie ma swoich zwolenników, jest też 

formą naturalnego nawozu. Największym atutem 

jest fakt, że nie musimy martwić się tym, co zrobić 

ze skoszoną trawą. 

Przyznam się, że roboty koszące mnie nie zachwy-

ciły. O ile lubię roboty odkurzające, tak roboty 

koszące są dla mnie rozwiązaniem bardzo mało 

efektywnym. Niestety, w praktyce muszą one jeź-

dzić niemal non stop, aby trawnik dobrze wyglą-

dał, a one spełniały swoje zadanie. A więc taka 

kosiarka kosi, ładuje się i znów kosi. Co prawda 

nie generuje przy tym żadnego hałasu, a możemy 

dać jej odpocząć w czasie, gdy przebywamy 

w ogrodzie, nadal jednak nie czuję, by było to 

superestetyczne. Roboty koszące sprawdzą się 

najlepiej w małych ogródkach, gdzie praca przez 

trzy, cztery godziny dziennie będzie wystarcza-

jąca. W ciągu godziny robot koszący zwykle jest 

w stanie skosić 50 m2, tymczasem na prostym 

terenie, przy systematycznym koszeniu jesteśmy 

w stanie w godzinę skosić samodzielnie około 

1000 m2. Roboty to raczej alternatywa dla elek-

trycznych równie wąskich kosiarek, gdzie irytujące 

Samokoszący się ogród – kosztowny sposób na relaks
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może być samo bieganie z przewodem, ale dla nich teraz alternatywą są też kosiarki aku-

mulatorowe. Problemem robotów koszących obecnie bez wątpienia też jest cena. To wyda-

tek minimum czterech tysięcy złotych. Natomiast te o dużej wydajności to wydatek nawet 

ponad dziesięciu tysięcy złotych. Sam na wiosnę jeszcze przed testami kupiłem kosiarkę spa-

linową Husqvarna LC247S za 1850 złotych, topowy model z wieloma dodatkowymi funkcjami 

i napędem 4 × 4 kosztuje raptem tysiąc złotych mniej. Nie wspominając o licznych marketo-

wych tańszych produktach, które też z powodzeniem będą działać przez kilka ładnych lat.

Robotom koszącym nie mówię nie, ale to nie jest produkt dla mnie i dla mojego ogrodu. 

Zdecydowanie bardziej wolę zrobić sobie spacer i zamknąć dzięki temu kręgi na Apple 

Watch. Taniej i zdrowiej, a przy okazji z satysfakcją. Łatwo też sobie skalkulować, że zakup 

takiego robota może być mniej opłacalny niż zatrudnienie osoby, która zadba o nasz ogród. 

Są jednak tacy, którzy będą usatysfakcjonowani tego typu robotami, a od robotyzacji z pew-

nością nie uciekniemy. Jeśli nie lubicie kosić, a Wasz ogród do tej pory był zapuszczony, to 

również się na niego zdecydujcie.

Samokoszący się ogród – kosztowny sposób na relaks



BMW i3S – „S”, jak szybkie

J A N  U R B A N O W I C Z

Jak wszyscy dobrze wiemy, samochody, które mają w nazwie literkę „S”, są szybkie. Kiedy są 

czerwone, są jeszcze szybsze. Wszystko wskazuje na to, że BMW i3S musi być demonem 

szybkości. Czy tak jest w rzeczywistości?

@ y a s i e k _
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http://www.twitter.com/yasiek_


Prawie dwa lata temu, w 2016 roku, miałem przyjemność  testować BMW i3. Była to moja 

pierwsza styczność z elektrycznym samochodem i pamiętam, że poniekąd zakochałem się 

w tej idei. Od tego czasu trochę się zmieniło, bo miałem możliwość jeździć również innymi 

elektrykami, które nieco mocniej utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka jest właśnie 

przyszłość motoryzacji. Zmieniło się również samo BMW i3, ale czy znacznie?

Przez te dwa lata wypuszczono poprawioną wersję samochodu, który przede wszystkim 

wyposażono w nowe baterie pozwalające mu na przejechanie większej liczby kilometrów. 

Niedawno BMW postanowiło wprowadzić jeszcze jedną zmianę i wypuściło i3 w wersji S. 

Tak, jest szybsze. Niestety, przez to trzeba też nieco zapomnieć o większym zasięgu, bo 

skoro coś ma więcej mocy, to i spalanie wzrasta. Ale o tym za moment.

Wygląd auta właściwie wciąż jest ten sam, 

jeśli więc komuś nie podobała się i3, to i3S 

również nie przypadnie mu do gustu. No, 

chyba że może to zmienić kolorystyka, bo 

samochód jest dostępny w przepięknej mie-

szance czerwieni i czerni wraz z czarnymi, 
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Wygląd auta właściwie wciąż jest ten sam, 

jeśli więc komuś nie podobała się i3, to i3S 

również nie przypadnie mu do gustu. 

https://imagazine.pl/2016/09/10/bmw-i3-tubro-melex/
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20-calowymi felgami. Cóż, dla mnie wygląda 

doskonale, choć oczywiście sam design i to 

czy się podoba, czy nie, to już kwestia indy-

widualna. Jak dla mnie w tym szaleństwie jest 

metoda.

Większość rzeczy pozostała tu bez zmian: 

w dalszym ciągu jest przestronnie w środku, 

system inforozrywki jest dobrze znany 

z innych modeli BMW, a materiały, z jakich 

wykonane jest wnętrze, pochodzą z recy-

klingu. Wciąż musimy otworzyć przednie 

drzwi, jeśli chcemy usiąść z tyłu, a ja wciąż 

używałbym tylnej kanapy po to, by rzucić 

BMW i3S – „S”, jak szybkie



   /   SPRZĘT   /   157

sobie tak kurtkę lub bluzę. Tak, to wszystko 

jest po staremu.

Co w takim razie uległo zmianie? Jest szyb-

ciej i prowadzi się lepiej. Już wcześniej było 

dobrze, ale teraz jazda tym „glutkiem” (cho-

ciaż wcale nie jest taki mały) jest nie tylko 

przyjemna i dynamiczna, ale z prawdziwym 

pazurem. Przyspieszenie 0–100 km/h zaj-

muje mu 6,9 sekundy, a 80–120 km/h to 4,3 

sekundy. Dzięki temu dynamiczne wyprze-

dzanie w mieście jest naprawdę sprawne i na 

dodatek ciche – bo przecież nie mamy tu sil-

nika spalinowego, który by nam hałasował. 

Na tylne koła przekazywane jest 184 KM i 270 

Nm, dostępnych od pierwszego momentu, 

jak tylko wdepniemy pedał. Niesamowite 

uczucie, które niby charakteryzuje wszystkie 

elektryki, ale tu w końcu jeździmy BMW i to 

naprawdę czuć. Marka zobowiązuje i wraże-

nia z jazdy muszą być pozytywne, a poziom 

frajdy musi się zgadzać. 

Wracając do zużycia i zasięgu, to producent 

obiecuje tu zasięg na poziomie około 200 

kilometrów. Mnie niestety się to nie udało, bo 

dałem radę wyciągnąć na nim 130–140 kilo-

metrów. Norbert, który również miał przy-

jemność jeździć tym autem przez kilka dni, 

podobno to pobił. Może ja po prostu miałem 

cięższą nogę? 

Samochód dzięki szybkiemu ładowa-

niu możemy „napełnić” nawet w godzinę. 

Niestety, ze zwykłego domowego gniazdka 

zajmie nam to niemal pół doby. 

Co się w takim razie co uległo zmianie? 

Jest szybciej i prowadzi się lepiej. Już 

wcześniej było dobrze, ale teraz jazda 

tym „glutkiem” (chociaż wcale nie jest 

taki mały) jest nie tylko przyjemna 

i dynamiczna, ale z prawdziwym pazurem.

BMW i3S – „S”, jak szybkie
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Jak pisałem, wiele się w tym samochodzie nie 

zmieniło – choć wrażenia z jazdy są zdecydo-

wanie lepsze. Nie zmieniła się niestety również 

cena, no, chyba że na gorsze. BMW i3S kupimy 

od 179 000 złotych, a testowany egzem-

plarz kosztował ponad 245 000 złotych. Cena 

straszna i wciąż ZA WYSOKA. Jednak wciąż jest 

to przyszłość.

Ocena:         

BMW i3S – „S”, jak szybkie
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Gry i programy z App Store

To dość nowy komunikator, który ma być 

w założeniu najbardziej bezpiecznym 

i anonimowym sposobem na rozmowy 

w sieci. Komunikacja w Crypviser 

oparta jest na technologi Blockchain, 

dzięki czemu nie jesteśmy zależni od 

właściciela platformy komunikacyjnej, 

tego komunikatora praktycznie nie da się 

wyłączyć. Wszystko, co wysyłamy przez 

Crypviser, czyli wiadomości (w tym te 

znikające po przeczytaniu), filmy, zdjęcia, 

dane na pewno dotrą do odbiorcy 

niefiltrowane przez nikogo. Oczywiście 

wszystkie dane, które wysyłamy, są 

szyfrowane end-to-end. Komunikator 

stawia też bardzo mocno na anonimowość, 

w procesie rejestracji podajemy jedynie 

swój nick. Ciekawa propozycja dla osób 

chcących rozmawiać w sieci całkowicie 

bezpiecznie i anonimowo. 

Cena: 0,00 PLN        
   

C R Y P V I S E R

N O R B E R T  C A Ł A @ n o r b e r t c a l a

https://itunes.apple.com/pl/app/crypviser-secure-messenger/id1282141716?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Jest to w miarę nowa aplikacja do sterowania HomeKitowym 

domem. Charakteryzuje się bardzo przemyślanym interfejsem, 

który jest zdecydowanie przyjemniejszy i prostszy w obsłudze 

niż ten z natywnej aplikacji na iOS. Klawisze są większe, łatwiej 

znaleźć ten potrzebny oraz można je przeglądać pogrupowane 

według typu, czyli na przykładwszystkie żarówki obok sobie, 

a wszystkie czujniki obok siebie. To ułatwia życie przy ich większej 

liczbie. Dodatkowo aplikacja daje bardzo duże możliwości 

ustawiania triggerów, dzięki którym możemy projektować 

zdecydowanie bardziej skomplikowane automatyzacje. Są one 

bardzo dobrze rozrysowane, dzięki czemu łatwo jednym rzutem 

oka sprawdzić, czy zaprogramowaliśmy to, co chcieliśmy. 

Cena: 0,00 PLN        

Nowa aplikacja mBanku udostępnia usługę otwarcia 

rachunku w aplikacji od początku do końca bez wychodzenia 

z domu. Do tej pory to nie było możliwe. Rozwiązanie jest 

nowatorskie i działa bardzo dobrze i szybko, całość procesu 

jest przeprowadzana podczas wideorozmowy z konsultantem. 

Oczywiście rozmowa jest prowadzona z naszego iPhone'a. 

W czasie rozmowy pokazujemy dowód osobisty konsultantowi, 

a kontakt z żywą osobą wewnątrz aplikacji robi niesamowite 

wrażenie. mBank udostępnił również w nowej wersji możliwość 

zarządzania zleceniami stałymi w aplikacji mobilnej. Wystarczy 

wejść w opcje płatności, aby ustawić nowe zlecenie, odwołać 

lub zmodyfikować istniejące. 

Cena: 0,00 PLN        

D E V I C E S 

m B a n k 

https://itunes.apple.com/pl/app/devices-control-for-homekit/id966877433?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/mbank-pl/id454987093?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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Kratos kontra Master Chief, 
czyli PS4 vs. XBOX One X

P AT R Y C J A  R U D N I C K A

Pamiętam, jakby to było wczoraj. A było to tak naprawdę ponad 20 lat temu. Byłam jeszcze 

dzieciakiem uczącym się w podstawówce. W drodze do szkoły codziennie mijałam sklep z grami 

i konsolami. Prawie każdego dnia tam zaglądałam, bo można było z właścicielem i innymi młodymi 

klientami porozmawiać o grach i wspólnie pograć. 

@ i P a t r y c j a R
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https://twitter.com/iPatrycjaR


Aż w końcu w wakacje nastał ten dzień. Za zaoszczędzone pieniądze mogłam kupić 

moją pierwszą własną, poważną konsolę – PlayStation. Moja radość była ogromna, 

tym bardziej że starczyło mi jeszcze pieniędzy, by kupić dwie gry. 

Konsoli Playstation zawdzięczam moją miłość do takich serii jak Tekken, Spyro, 

Silent Hill i Final Fantasy. Trzymając pad w ręku, przeżywałam przygody Nathana 

Drake’a i pokonywałam kolosy w Shadow of the Colossus (pisałam o tej grze w jed-

nym z wcześniejszych numerów). I tak przez te ponad 20 lat byłam wierna marce 

Sony. Zmieniałam konsolę wraz z każdą nową generacją. Ominęło mnie tylko PS 

One. Miałam za to PS2, PS3, PS3 Slim, PS4, a teraz PS4 Pro z VR. Aż przyszedł czas na 

zmiany. Zmiana ta właściwie została wymuszona po blokadzie konta. Sony wpro-

wadziło dwustopniową weryfikację, a że nie miałam podanego numeru telefonu, 

to nie mogłam się zalogować. Bez logowania nie mogłam zagrać w żadną grę 

zakupioną cyfrowo (a niestety prawie wszystkie gry tak kupuję). Nawet gry, które 

mam na płycie, ale cyfrowo dokupiłam do nich DLC, nie działały. I tak konsola stała 

unieruchomiona przez ponad tydzień (tyle czasu zajęło działowi technicznemu 

odblokowanie konta). Brak jakichkolwiek reakcji w tym czasie ze strony Sony spo-

wodował, że zaczęłam rozważać zmianę mojej głównej platformy do gier. Przygodę 

z XBOX 360 już kiedyś miałam, było to jakieś 10 lat temu, stwierdziłam więc, że dam 

zielonym kolejną szansę. A że teraz są duże obniżki i niektóre sklepy oferują raty 0% 

na XBOX One X, to decyzja nie była aż tak trudna. I tym sposobem jestem teraz nie-
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biesko-zielona. I tę dwukolorowość postanowiłam wykorzystać do tego, by przybli-

żyć Wam zalety i wady obu konsol.

Interfejs w obu konsolach jest według mnie przedpotopowy. W PS4 jest jednak tro-

chę bardziej przejrzysty i intuicyjny. W przypadku XBOX-a widać, że Microsoft chciał 

ujednolicić system na wszystkich urządzeniach. Lecz w mojej opinii kafelki w przy-

padku konsoli do gier średnio się sprawdzają. Poza tym już pierwszego dnia udało 

mi się aż dwa razy zawiesić system.

Kontroler zdecydowanie wygodniejszy jest w konsoli Microsoftu. Lepiej leży w dłoni, 

jest bardziej ergonomiczny. Obydwaj producenci oferują limitowane edycje kontrole-

rów i tym samym mam w domu Urban Camo (PS4) oraz Combat Tech (X1X).

Darmowe gry – czyli to, co z całą pewnością interesuje większość graczy. 

Oczywiście tak naprawdę za darmo nic nie ma, to był skrót myślowy, określa-

jący abonamenty oferowane przez obu producentów – ich koszty znajdziecie na 

samym końcu mojego porównania. Tu Microsoft wręcz miażdży Sony. W przypadku 

Playstation mamy usługę PS Plus, w której co miesiąc dostajemy „za darmo” dwie–

trzy gry. Czasami są to mniej znane, starsze tytuły, a czasami dość znane nowości. 

Dopóki opłacamy abonament, możemy grać we wszystkie gry, jakie ściągnęliśmy 

w ramach usługi bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Niestety nie możemy ścią-

gać gier, które ukazały się w poprzednich miesiącach, jeśli więc wykupiliśmy abo-

nament za późno lub z innego powodu nie ściągnęliśmy gry miesiąca, to już jej nie 

dostaniemy. Jak już wcześniej wspomniałam, XBOX ma to o wiele lepiej rozwiązane. 

Możemy zainwestować w trzy usługi Microsoft Gold, Game Pass i EA Access, dzięki 

Kratos kontra Master Chief, czyli PS4 vs. XBOX One X



którym dostaniemy dostęp do bardzo pokaźnej bazy gier. Podobnie jak w przy-

padku PS Plus, dopóki opłacamy abonament, możemy w nie grać bez ograniczeń. 

Na XBOX w ramach wymienionych abonamentów znajdziemy takie tytuły jak NFS 

Payback, Mass Effect Andromeda, Battlefield 1 i Hardline, Star Wars Battlefront oraz 

Gears of War 4, Halo Wars, The Division, Fallout 4.

Z innych rzeczy, o których należałoby wspomnieć, to XBOX One X ma trochę lepsze 

parametry od PS4 Pro, jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu 4K i HDR. Niestety, tego 

nie jestem w stanie na tę chwilę sprawdzić z braku odpowiedniego telewizora.

Playstation 4 Pro nadal zostaje u mnie w rodzinie. Kupować nowych gier, poza 

exclusive, jednak nie zamierzam. Do codziennego grania wykorzystuję już tylko 

XBOX. Jakby ktoś z Was miał ochotę razem pograć, to zapraszam – mój Live ID 

sunshine007pl.

PS Pamiętajcie, by podawać na swoim koncie gracza wszystkie dane, łącznie z aktual-

nym numerem telefonu. Zapobiegnie to takim problemom, jakie ja miałam z Sony.

Koszt abanamentów:

• PS Plus: 33 PLN – 1 miesiąc, 100 PLN – 3 miesiące, 240 PLN – rok

• XBOX Gold (w tym Games with Gold): 29 PLN – 1 miesiąc, 79 PLN – 3 miesiące,  

249 PLN - rok

• XBOX EA Access: 14,99 PLN – 1 miesiąc, 79,99 PLN – rok

• XBOX Game Pass: 29 PLN – 1 miesiąc
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Sposób 1: Menu kontekstowe Otwórz w aplikacji…

Dziś porada zapewne znana wielu z Was, jeśli nie większości, ale nie można zapo-

minać też o osobach, które swoją przygodę z Macami dopiero zaczynają.

Jak wiadomo, praktycznie każdy plik jest otwierany w konkretnej aplikacji. Na przy-

kład grafiki PNG domyślnie są otwierane w systemowym Podglądzie, pliki tekstowe 

w TextEdit itd.

Jeśli jednak planujemy otwierać te pliki w innych aplikacjach, możemy to zrobić na 

kilka sposobów.

Metoda ta jest dobra w dwóch przypad-

kach. Po pierwsze, gdy chcemy dany plik 

otworzyć w innej niż domyślna aplikacja 

jednorazowo i po drugie, gdy chcemy 

go zawsze otwierać w innym programie. 

Początek postępowania jest taki sam: na 

pliku wywołujemy menu kontekstowe 

i wskazujemy na podmenu Otwórz 
w aplikacji… Pojawi się wtedy lista 

z domyślną aplikacją u góry oraz kilkoma 

propozycjami poniżej.

Zmiana domyślnej aplikacji do otwierania plików

Zmiana domyślnej aplikacji 
do otwierania plików

M A C I E J  S K R Z Y P C Z A K @ m c s k r z y p c z a k

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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W przypadku, gdy chcemy jednorazowo otworzyć plik w innej apli-

kacji, wystarczy, że wybierzemy ją z tej listy. Jeśli jednak interesującej 

nas aplikacji nie ma na tej liście lub chcemy, żeby dany plik był zawsze 

otwierany w innej aplikacji, musimy w menu wskazać pozycję Inne… 

co wywoła okno z widokiem na zawartość folderu Aplikacje. W zależ-

ności od potrzeb konieczne może być przełączenie opcji Uaktywnij 
z Zalecanych aplikacji na Wszystkie aplikacje. Wtedy wystarczy odszu-

kać interesujący nas program. Jeśli chcemy, żeby ten konkretny plik 

był zawsze otwierany w niedomyślnej aplikacji, musimy zaznaczyć 

opcję Zawsze otwieraj w wybranej aplikacji.

Zmiana domyślnej aplikacji do otwierania plików
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Druga metoda polega na wykorzystaniu narzę-

dzia Informacje. Wywołuje się go na trzy spo-

soby po uprzednim zaznaczeniu jakiegoś pliku:

1. Z paska menu wybieramy Plik, a następnie 

Informacje.

2. Wywołujemy menu kontekstowe i tam 

wskazujemy Informacje.

3. Korzystamy ze skrótu klawiszowego Cmd+i.

Otworzy się wtedy okno z informacjami na 

temat naszego pliku podzielonymi na kilka 

sekcji. Nas najbardziej będzie interesować sek-

cja Otwórz w aplikacji.

Tam, podobnie jak to było w przypadku sposobu 

pierwszego, wybieramy aplikację, za pomocą któ-

rej chcemy, żeby dany plik był zawsze otwierany. 

W odróżnieniu jednak od pierwszej metody tu od 

razu ustalamy na stałe tę aplikację.

Z poziomu narzędzia Informacje możemy 

dodatkowo skonfigurować jeszcze jedną rzecz. 

Jeśli dojdziemy do wniosku, że chcielibyśmy, 

żeby dany rodzaj plików był zawsze urucha-

miany w innej aplikacji, musimy kliknąć przy-

cisk Zmień wszystkie… Pojawi się wtedy okno, 

w którym musimy potwierdzić chęć zmiany 

domyślnej aplikacji dla wskazanego rodzaju 

plików.

Od tego momentu wybrana przez nas aplikacja stanie się domyślną dla danych plików.

Sposób 2: Narzędzie Informacje

Zmiana domyślnej aplikacji do otwierania plików
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Anosognozja1 życia codziennego

K I N G A  O C H E N D O W S K A

Prawie dwa i pół tysiąca lat temu wyrocznia delficka naprowadziła na właściwy trop Sokratesa. 

Trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie słyszał słynnego: „Wiem, że nic nie wiem”. 

Jednak, pomimo wysiłków nauczycieli i wykładowców, właściwy sens Sokratejskiej historii 

wciąż umyka szerszej publiczności. Z pomocą przychodzą więc badania Davida Dunninga 

i Justina Krugera, laureatów nagrody Ig Nobla2. 

@ s a n t e e76

170   /   FELIETONY   /   Anosognozja1 życia codziennego

http://www.twitter.com/santee76
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DDunninga i Krugera do badań zainspirowała historia pewnego rabusia. Postanowił 

on dokonać napadu na bank z twarzą wysmarowaną sokiem z cytryny. Był 

bowiem przekonany, że uczyni go to niewidzialnym dla zainstalowanych w banku 

kamer. Irracjonalne przekonanie rabusia wynikało z niezrozumienia zasady działa-

nia atramentu sympatycznego3. Po przeprowadzeniu badań na grupie studentów 

naukowcy doszli do ciekawych wniosków. Otóż studenci, którzy wykazywali się 

niewielką wiedzą w zadanych tematach, prezentowali tendencję do przeceniania 

swoich umiejętności, zaś studenci, których wiedza była na wysokim poziomie, 

wykazywali się niską samooceną.

Syndrom, który zyskał nazwę błędu poznawczego Dunninga-Krugera, odnosi się 

do sytuacji, w której jednostki o niskiej wiedzy lub zdolnościach ulegają złudzeniu 

wyższości, wynikającemu z niemożności dokonania obiektywnej oceny własnych 

możliwości. Sprowadza się to wprost do Sokratejskiego: „Wiem, że nic nie wiem”, 

wynikającego ze świadomości, że każda nowa porcja wiedzy, którą zdobywamy, 

odsłania jednocześnie kolejną niewiadomą, o której nie mamy pojęcia. Im wię-

cej wiemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z własnych ograniczeń. To wła-

śnie w tym kontekście Dunning użył po raz pierwszy terminu anosognozji życia 

codziennego, stwierdzając, że jeśli jesteśmy niekompetentni w danej dziedzinie, 

to nie wiemy, że jesteśmy niekompetentni. Umiejętności konieczne do zrozumie-

nia tego, to właśnie ta wiedza, której nie posiadamy.

Wydawać by się mogło, że te filozoficzne rozważania niewiele mają wspólnego 

z naszym codziennym życiem i jego bolączkami, a przynajmniej nie wpływają 

na nie w żadnym wymiernym sensie. Nic bardziej mylnego. Tendencja ta bezpo-

średnio dotyka wielu aspektów rzeczywistości i sprawia, że z oryginalnej teorii 

i „skromnych” zapędów badaczy trudno się śmiać.

Weźmy na przykład środowisko naukowe i to w dowolnej dziedzinie. Jeśli posłu-

chamy wywodów doktorów i profesorów, szybko zauważymy, że każda wypo-

wiedź okraszona jest olbrzymią liczbą specyficznych zastrzeżeń. „Wydaje się, 

że…”, „Potencjalnie możliwe jest…”, „Badania wskazują na to…” – te ostrożne 

twierdzenia to nie naukowa maniera czy wypełniacz mający zagwarantować 

wystarczającą długość wypowiedzi. To informacja mająca za zadanie podkreślić 

i przypomnieć, że nawet w świecie nauki poruszamy się w kręgu przypuszczeń 

Anosognozja1 życia codziennego



   /   FELIETONY   /   172

i domniemywań, które ciągle weryfikujemy. Zazwyczaj wypowiedzi te irytują 

publikę, ponieważ jako laicy oczekujemy jasnej informacji – jest albo nie jest. 

Przyjęło się więc dokonywanie mentalnego odsiewu naukowych operatorów, 

zarówno w przypadku pojedynczych odbiorców, jak i całych grup – takich jak 

media społecznościowe, prasa czy telewizja. Stąd właśnie biorą się dramatyczne 

doniesienia o wynalezieniu leku na raka, szkodliwości kawy lub herbaty czy szcze-

pionkach wywołujących autyzm. Jako że sami mamy zbyt mało wiedzy na ten 

temat, nie możemy zweryfikować wszystkich informacji i warunków, w których 

te czy inne badania zostały przeprowadzone. Zgodnie z naszym stanem wiedzy 

i umiejętności przyjmujemy bądź odrzucamy podaną informację. Często z tragicz-

nym skutkiem.

Patrząc na problem z innej perspektywy, syndrom Dunninga-Krugera nie odnosi 

się wyłącznie do naukowców i studentów. Spójrzmy na przykład bliższy ciału 

i bardzo istotny w obliczu naszej zachodniej rzeczywistości, czyli poszukiwanie 

pracy. Jeśli kiedykolwiek zajrzeliście do poradnika traktującego o tym, w jaki spo-

sób zdobyć upragnioną posadę, zauważyliście, że ważnym aspektem procesu jest 

upewnienie się, że sprawiamy wrażenie osoby znającej się na rzeczy. Osobie mają-

cej podstawowe pojęcie o pozycji, o którą się ubiega, nie sprawi to żadnego pro-

blemu. Bez wahania oznajmi, że jest „specjalistą od…” i zwiększy przychody firmy 

poprzez udostępnienie tejże swoich niezwykłych umiejętności za odpowied-

nią opłatą. Osoba posiadająca szeroką wiedzę na temat oferowanej posady nie 

będzie już taka skora do przechwałek, bo zdaje sobie sprawę z tego, na jak wielu 

poziomach może funkcjonować marketing, reklama czy nawet zwykła sprzedaż. 

Jak myślicie, kogo zatrudni rekruter? Osobę, która ostrożnie wypowiada się na 

temat swoich możliwości czy tę, która z pewnością siebie oznajmi, że jest naj-

lepsza na świecie? W każdym zakładzie znajdziecie osobę, która nie ma bladego 

pojęcia o tym, na czym polega jej praca, jednak przeszła proces rekrutacyjny 

i została przyjęta do pracy. Ku wielkiemu zdziwieniu całej reszty pracowników.

Podobnie ma się rzecz ze wszystkimi innymi aspektami naszego życia. Wystarczy 

spojrzeć, ilu mamy specjalistów od polityki, domorosłych lekarzy i naprawiaczy 

świata. Zastanawiamy się często, dlaczego na poważnych, rządowych stanowi-

skach nie są zatrudniani specjaliści w danych dziedzinach, tylko zawodowi poli-

tycy. Otóż właśnie dlatego, że osoby, które posiadają szeroką wiedzę, nie pchają 

się na polityczne stanowiska. Doskonale bowiem wiedzą, że temat zdrowia, edu-

Anosognozja1 życia codziennego



   /   FELIETONY   /   173

kacji czy stosunków zagranicznych jest tak rozległy i skomplikowany, że nie spo-

sób za jednej kadencji wprowadzić właściwych zmian. Skutkiem tego musimy 

zadowolić się tymi, którzy wiedzą na tyle mało, że nie zdają sobie sprawy z wła-

snych braków. Są za to przekonani o własnej wspaniałości i dzięki temu sprawiają 

na laikach wrażenie doskonałych specjalistów. Czasami ignorancja popłaca.

Na koniec spójrzmy na internet, który jest podobno skarbnicą wiedzy. Trudno 

odmówić temu stwierdzeniu prawdziwości, z jednym zastrzeżeniem. Wiedza 

pochodząca z internetu jest bardzo uproszczona, ma bowiem być zrozumiała 

zarówno dla specjalistów, jak i laików. O ile możemy w nim poszukiwać drobnych 

informacji dotyczących interesujących nas tematów, to już nie możemy bezkry-

tycznie przyjmować wszystkiego, co w nim napisano, za pewnik. Stąd bowiem 

biorą się niebezpieczne idee, takie jak rasizm, antysemityzm, terroryzm czy 

homofobia. Wiedza z internetu nie zastąpi prawdziwej, twardej wiedzy i wielu 

lat studiów nad danym tematem. O ile zdecydowanie wygodniej jest przyjąć za 

pewnik coś, co ktoś opisał jako prawdę, nie zwalnia nas to z obowiązku spraw-

dzenia uzyskanej informacji i porównania jej z bardziej wiarygodnymi źródłami. 

Warto też wspomnieć, że sam fakt wypowiadania się przez kogoś ze swadą i pew-

nością na jakiś temat, nie czyni jeszcze z przekazanej wiedzy prawdy absolutnej. 

Mieliśmy w historii przywódców i dyktatorów, za którymi podążały całe narody. 

Dziś nazywamy ich zbrodniarzami. Mieliśmy również zwykłych, drobnych oszu-

stów i psychopatów, którzy całymi latami udawali lekarzy, prawników czy tera-

peutów, w rzeczywistości będąc operatorami obróbki ze skrawaniem. 

Można się śmiać z panów Dunninga i Krugera, że poświęcili czas na bada-

nia tematu, z którego wnioski znane były 2000 lat temu i Konfucjuszowi, 

i Sokratesowi, i wielu innym filozofom, którzy po nich nastąpili. Może trzeba 

powiedzieć to jeszcze jaśniej i jeszcze dobitniej, tak, aby dotarło do głów uczniów 

i studentów. Każdy, przy użyciu prostej socjotechniki, może udawać specjalistę. 

Tych prawdziwych jest jednak niewielu.

1 Anosognozja – termin stworzony w 1914 roku przez Józefa Babińskiego, pioniera neurochirurgii.               
  Zaburzenia neurologiczne, polegające na niemożności zdania sobie sprawy z własnej choroby.
2 Nagroda Ig Nobla – satyryczny odpowiednik Nagrody Nobla, zwany również Antynoblem.
3 Atrament sympatyczny – zwany również niewidzialnym atramentem. Uzyskiwany z wielu różnych  
  substancji, z czego najpopularniejszym i najbardziej znanym jest rozcieńczony wodą sok z cytryny.

Anosognozja1 życia codziennego



Na językach 
Różnice kulturowe

Umiejętność posługiwania się językiem to nie tylko świetne słownictwo i wymowa. 

To również umiejętność rozpoznawania kulturowych niuansów, których nieprzestrzeganie 

może przysporzyć nam kłopotów.
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PPrzebywając przez ponad 12 lat w UK, wielokrotnie słyszałam komentarze, że Polacy są nie-

grzeczni. Na początku nie do końca rozumiałam, co jest powodem takiej opinii o naszych 

rodakach. Na szczęście dość szybko rzecz się wyjaśniła i dziś mogę powiedzieć, że dobra 

komunikacja to nie tylko język, ale również niuanse kulturowe.

Proszę, dziękuję, przepraszam i… przykro mi.

Każdy z nas słyszał, już jako dziecko, że istnieją trzy magiczne słowa – proszę, dziękuję 

i przepraszam. Używanie ich jest w dobrym tonie i wszyscy o tym wiemy. Dość często 

w języku polskim nasza intencja wyraża się przez intonację zdania, niekoniecznie przez 

dodanie do zdania konkretnego wyrazu oznaczającego podziękowanie czy prośbę. Bardzo 

często konstrukcje zawierające zbyt dużo magicznych słów wydają się nam sztuczne 

i w związku z tym nieprzystające do potocznego języka mówionego. Zupełnie normalne 

jest użycie przy stole zdania: „Podaj sól” z odpowiednią intonacją, wyrażającą prośbę. 

Niestety, Anglicy nie są wrażliwi na intonację, zwłaszcza w przypadku obcokrajowców. 

Zresztą kultura języka wymaga używania magicznych słów w liczbie, która większości 

naszych rodaków wydaje się grubą przesadą. Nie wystarczy więc przetłumaczyć dosłow-

nie zdania z polskiego na angielski, nawet bardzo poprawnie. Należy dodać odpowiedni 

operator wyrażający prośbę, podziękowanie lub przeprosiny. Najczęściej mylnie używanym 

wyrazem jest I’m sorry, który przez Anglików używany jest dużo częściej w znaczeniu „przy-

kro mi”, niż „przepraszam”. Wydawałoby się, że różnica jest niewielka, ale potrafi zmienić 

sens całej konwersacji. Anglik powie I’m sorry, gdy usłyszy, że przydarzyło się nam coś złego, 

nawet wtedy, gdy nie przyczynił się w żaden sposób do naszej krzywdy. Nie muszę chyba 

dodawać, że tego samego oczekuje od nas, gdy rzecz dotyczy drugiej strony. W drobnych 

codziennych sytuacjach, kiedy ktoś oferuje nam kawę czy herbatę, koniecznie należy dodać 

„proszę” – please oraz podziękować i powiedzieć dobre słowo o przyrządzonym przez niego 

napoju. Z magicznych słów pozostał nam jeszcze jeden, dość często niepoprawnie uży-

wany przez Polaków zwrot, czyli excuse me. Podstawowym znaczeniem tego zwrotu nie jest 

„przepraszam”, ale „wybacz mi”. Używamy go zarówno wtedy, kiedy chcemy kogoś prze-

prosić, jak również wtedy, gdy chcemy zwrócić czyjąś uwagę czy poprosić o przesunięcie się 

z drogi. Konstrukcja taka będzie brzmiała archaicznie dla polskiego ucha, dla angielskiego 

za to zabrzmi jak muzyka. Nie przetłumaczymy przecież zdania: Please, excuse me. I’m really 

sorry… jako: „Przepraszam, przepraszam”, tylko jako: „Wybacz mi, naprawdę mi przykro”. 

Biegłość w używaniu zwrotów grzecznościowych we właściwych sytuacjach to podstawowa 

umiejętność, którą powinniśmy zdobyć przed wakacyjnym wyjazdem do Anglii.

Na językach – Różnice kulturowe
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Kraj pozorów
Zrozumienie wielu angielskich zachowań bywa trudne nawet dla tych, którzy przeby-

wają w UK od wielu lat. Zasady zachowania w przestrzeni publicznej to zbiór pozorów, 

które powinniśmy nauczyć się rozumieć – dla naszego własnego dobra.

Najprostszą pomyłką, którą popełniają rodacy, jest opaczne rozumienie zwrotu: Are 

you OK? Najczęściej traktują go oni jako zaproszenie do opowiedzenia o wszystkich 

swoich bolączkach i wylewają potok gorzkich żalów wprost na osłupiałego Anglika. 

W warunkach codziennych zwrot ten jest czysto grzecznościowy i sygnalizuje fakt 

zarejestrowania Twojej obecności. W tych okolicznościach traktowany jest jak „Cześć” 

i tak należy go postrzegać. Może również zostać użyty, gdy ktoś zauważy, że na niego 

patrzysz lub wykazujesz zainteresowanie jego osobą. Wtedy jego znaczenie jest bliż-

sze do „W czym mogę pomóc?”.

Wiele zwrotów i towarzyszących im zachowań ma również kulturowo uwarunkowane 

podstawy. Jednym z nich jest legendarna już angielska przyjazność i uprzejmość, która 

w oczach Polaków, którzy zapoznali się z jej prawdziwą twarzą, jawi się jako nieszczerość 

i obłuda. Musimy jednak pamiętać, że to kulturowa i zakorzeniona w zasadach społecz-

nych metoda na właściwe relacje w miejscach publicznych – w sąsiedztwie, pracy czy 

sklepie. Większość Anglików, z którymi będziecie mieli do czynienia, będzie się do Was 

uśmiechać, wyrazi radość z faktu spotkania się z Wami i będzie Was traktować, jakbyście 

byli ich najlepszymi przyjaciółmi. Dla nas to wielkie nowum, zwłaszcza że rodacy słyną 

z rezerwy i podejrzliwego spoglądania na wszystkich dookoła. W naszej kulturze cieszymy 

się na widok ludzi, których lubimy. W Anglii fakt lubienia lub nie nie ma większego zna-

czenia. Nice to see you nie oznacza, że rozmówca cieszy się z tego, że nas widzi. Równie 

dobrze może się na nas gniewać, ale nie da nam tego odczuć. Opowie za to o tym wszyst-

kim swoim kolegom, a Wy dowiecie się o swojej winie jako ostatni. Na przykład o tym, że 

jesteście jednym z tych rude – niegrzecznych – Polaków, którzy nie używają please w każ-

dym zdaniu.

Powyższe nie oznacza, że angielska kultura jest zła i zakłamana. Jak każdy kraj, wypra-

cowali sobie własne zasady savoir-vivre’u i jako goście musimy je respektować. To 

również jedna z zasad dobrego wychowania. Poza kulturą osobistą – umiejętność 

poruszania się w świecie niuansów pozwala nam na cieszenie się pobytem w UK i uni-

kanie ambarasujących przypadków w kontaktach z tubylcami.

Mam nadzieję, że pomogłam i udanych wakacji życzę!

Na językach – Różnice kulturowe



Laptopy z dotykowymi ekranami są 
nieergonomiczne!

Steve Jobs tak powiedział, jest to więc prawda!
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WW 2010 roku, podczas prezentacji Mac OS X Lion, Steve Jobs poświęcił chwilę na 

scenie, aby zbesztać dotykowe ekrany w komputerach. Powiedział, że z badań 

użytkowników przeprowadzonych przez Apple wynika, że jest to „ergonomicz-

nie okropne” i „nie działa”. Jego koronnym argumentem było stwierdzenie, że 

niewygodnie trzyma się wyciągniętą rękę przez dłuższy czas w powietrzu, przed 

sobą. Zresztą obejrzyjcie ten fragment sami – zaczyna się od 56:25 i kończy na 

57:40. Śmiało. Poczekam.

Wróciliście już? Świetnie!

Steve Jobs miał rację. Bo to jest niewygodne. Bo dla paru sytuacji, w których 

fajnie w coś pacnąć w ekran (a potem lecieć po ściereczkę, bo na szkle został 

tłusty odcisk palucha), nie ma sensu dodawać dotyku, który zwiększa wagę 

i pobór prądu LCD. Wiem o tym, bo Steve tak powiedział. Ale nie tylko! O nie! 

Sprawdziłem to. Na sobie. Bez żadnych zabezpieczeń, bo lubię żyć na krawędzi. 

Do dzisiaj pamiętam ten dzień. Słoneczny, z nutą smutku po kończącej się wio-

śnie i szczyptą entuzjazmu z powodu zbliżającego się lata.  Napisałem wtedy 
dosłownie jeden akapit na temat ekranu dotykowego, w który wyposażono 

Chromebooka Pixel:

(…) ekran ma wbudowany touchpad, z którego próbowałem korzystać. Niestety, 

nie jestem fanem odcisków palców, a rąk nie mam na tyle silnych, żeby trzymać je 

Laptopy z dotykowymi ekranami są nieergonomiczne!
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w powietrzu przez dłuższy czas, więc na tej próbie się zakończyło. Jest to zupełnie 

zbędny element w laptopach, podobnie jak 3D w telewizorach.

Mojego zdania nie zmieniłem, nawet po doświadczeniach z 2016 roku, kiedy to 

miałem okazję  na dłużej korzystać z Microsoft Surface Pro 4. Jako laptop spi-

sywał się bardzo dobrze, ale ten komputer jest tragicznym tabletem. Po odcze-

pieniu klawiatury całość jest za gruba, za ciężka, zbyt niewygodna w trzymaniu, 

a Windows 10 nawet w trybie tabletowym nie zachowuje się tak dobrze, jak iOS 

na iPadzie. No i brakuje aplikacji, które czynią z iPada mój ulubiony portal do 

świata cyfrowego.

Swojego zdania nie zmienił też Craig Federighi, który dosyć jasno się wyra-

ził  w ostatnim wywiadzie dla Lauren Goode z Wired po WWDC 2018. Craig 

stwierdził, że „nie jest fanem ekranów dotykowych [w laptopach]” i nie spo-

dziewa się, że kiedykolwiek nim zostanie. Użył też argumentów Steve'a Jobsa, 

między innymi tego o ergonomii, a raczej jej braku. Wygląda więc na to, że nie 

zobaczymy dotykowego ekranu w MacBookach w najbliższym czasie, a przy-

najmniej dopóki Apple nie znajdzie jakiegoś rozwiązania, które będzie ich 

satysfakcjonowało.

To wszystko jest o tyle ciekawe, że iPad z doczepionym Smart Keyboard, jest 

de facto laptopem, który musimy obsługiwać dotykiem, bo iOS nie ma prze-

cież wsparcia dla trackpadów. Można zatem argumentować, że iPad jest jesz-

cze większym kompromisem niż laptop wyposażony w ekran dotykowy, bo nie 

jesteśmy zobligowani do korzystania z niego – mamy przecież do dyspozycji 

jeszcze myszkę, touchpada lub TrackPointa.

Wracając jednak do tematu…
Tryb tabletowy pod Windows 10 nie działa dlatego, że UI nadal nie jest (a przy-

najmniej nie było w 2016 roku, gdy go pod tym kątem testowałem) w pełni 

dostosowane do obsługi palcami. Brakuje też gestów, responsywność UI cierpi, 

a UX jest po prostu słaby. Brakuje też, o czym wspominałem, dobrego oprogra-

mowania. Są jednak sytuacje, w których ekran dotykowy zdaje egzamin i rewela-

cyjnie zademonstrował to Surface Studio – Microsoftowy iMac, którego możemy 

położyć na stole i używać jako deski kreślarskiej. Tak, to nisza, ale jakże kusząca!
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Piszę o tym wszystkim dlatego, że w tym roku Apple na WWDC 2018 zaprezen-

towało aplikacje z iOS działające na macOS. Na razie są tylko cztery – ich własne 

News, Books, Stocks i Voice Memos – ale w 2019 roku otworzą te wrota przed 

deweloperami, aby Ci mogli przenosić swoje iOS-owe programy na Maca.

To nasunęło mi pomysł.
Nietrudno sobie wyobrazić aplikacje iPadowe działające na 13- lub 15-calowych 

ekranach MacBooków. Będą wyglądały podobnie do wersji na iPada, a już 

szczególnie dużego iPada Pro 12,9". To rozwiązuje problem z faktem, że pro-

gramy na macOS na ogół nie są dostosowane do obsługi przez nasze gruba-

śne palce. Sam macOS musiałby oczywiście również przejść spore zmiany, aby 

całość dawała dobry UX, ale już posiadanie sporej puli aplikacji pobudza moją 

wyobraźnię. Teraz wyobraźmy sobie, że MacBook Pro ma odczepiany ekran (naj-

lepiej magnetycznie) na podobnej zasadzie jak w Surface Booku Microsoftu. 

Co nam jednak po samym ekranie, który nie ma CPU, GPU ani niczego innego? 

Rozwiązanie Microsoftu jest kłopotliwe, bo powoduje, że całość jest gruba 

i ciężka. To nie przejdzie w Apple. Pozostają zatem dwie opcje:

1. W ekranie znajdują się dodatkowo bebechy z iPada, a całość przełącza się na 

iOS po odczepieniu;

2. MacBooki przejdą na ARM, więc wszystkie podzespoły będą zajmowały 

mniej miejsca i będą lżejsze. Całość zmieści się w ekranie, a podstawa będzie 

zawierała jedynie ogromną baterię i klawiaturę.

Taki komputer marzy mi się z wielu powodów, ale głównie dlatego, że na 

macOS łatwiej jest mi wykonywać skomplikowane rzeczy, głównie dlatego, że 

klawiatura z trackpadem jest wygodniejsza do codziennych zadań. Są jednak 

sytuacje, w których chcę przejrzeć RSS-y albo obrabiać zdjęcia z Lightroomie 

i wtedy klawiatura jest mi całkowicie zbędna – wolę dać nogi do góry i spokoj-

nie sobie dłubać, fizycznie dotykając ekran. Taki komputer również umożliwiłby 

mi wyeliminowanie jednego urządzenia ze swojego workflow, który obecnie 

składa się z iPhone’a, iPada i Maca.

Szkoda, że to się nigdy nie wydarzy.
Prędzej spodziewam się iPada, któremu bliżej do laptopa niż tabletu, ale jeśli 

taki komputer nie będzie miał odczepianej klawiatury i niskiej wagi, to będę 

wolał pozostać przy moim obecnym setupie.

Laptopy z dotykowymi ekranami są nieergonomiczne!
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Steve Jobs i Craig Federighi mają rację, że korzystanie z dotykowego ekranu na 

klasycznym laptopie, trzymanym na biurku lub kolanach, jest niewygodne, ale 

nie brali pod uwagę, że takie rozwiązanie ma swoje zastosowania. Niszowe, to 

prawda, ale jednak. Co więcej, biorąc pod uwagę, jak coraz bardziej zawężają 

grupę klientów poszczególnych modeli Maców, to tutaj zdecydowanie zbyt 

ogólnie wypowiadają się w tej sprawie.

Żyjemy obecnie w świecie, gdy jedna firma robi najlepsze tablety z systemem 

operacyjnym idealnie do niego dostosowanym (ale okrojonym) oraz oferuje 

genialną „pełną” platformę z „pełnym systemem”, w postaci Maca. Druga z kolei 

eksperymentuje z nietypowymi formami swoich komputerów, gdzie wszystkie 

działają pod kontrolą jednego systemu operacyjnego. Microsoft nie ma spe-

cjalnie wyboru – świat smartfonów i tabletów już został zdominowany przez 

Apple’a i Google’a – stara się więc najlepiej, jak potrafi. Wyniki nie są wzorowe, 

ale jest wielu zadowolonych użytkowników, którzy znaleźli zastosowania dla 

wszelkiej maści Surface Pro czy Surface Booków. Ba! Sam dzisiaj chciałbym tego 

ostatniego, tylko po to, aby obrabiać na nim zdjęcia, leżąc w hamaku, zamiast 

siedząc przy biurku, ale nie widzę sensu wychodzenia poza ekosystem, z któ-

rego jestem tak bardzo zadowolony.

Jestem strasznie ciekawy, co przyniosą nam najbliższe lata, bo pomimo że iOS 

dojrzewa i staje się coraz bardziej zaawansowany, to nadal ma fundamentalne 

braki, jak chociażby możliwość zastąpienia domyślnych aplikacji innymi czy 

wsparcie dla trackpada (nawet tylko po to, aby sterować za jego pomocą kurso-

rem podczas edycji tekstu), a konkurencja nie śpi – tradycyjne pecetowe laptopy 

będą przecież coraz cieńsze i lżejsze. Wyczekuję więc z niecierpliwością nowości 

w tych kategoriach i liczę na to, że jeszcze za mojego życia doczekam się tech-

nologii z „Westworld” i „The Expanse”.

Prędzej spodziewam się iPada, któremu bliżej do laptopa niż tabletu, 

ale jeśli taki komputer nie będzie miał odczepianej klawiatury i niskiej 

wagi, to będę wolał pozostać przy moim obecnym setupie.

Laptopy z dotykowymi ekranami są nieergonomiczne!



Bóg nie istnieje

Dinozaury dawno wymarły, a ludzkość wkrótce podzieli ich los. Jest nas po prostu zbyt wiele. 

Jesteśmy wirusem, rozmnażającym się na Ziemi w zawrotnym tempie, niszczącym wszystko, 

co stoi na naszej drodze. 
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WW 1804 roku na Ziemi doliczono się pierwszego miliarda homo sapiens, na co 

potrzebowaliśmy około 200 tys. lat. Ta wartość podwoiła się w zaledwie 123 lata 

– dwa miliardy osiągnęliśmy w 1927 roku. Dodanie kolejnego miliarda zajęło 

nam już tylko 33 lat (1960), a wynik czterech miliardów osiągnęliśmy po 14 latach, 

w 1974. Droga do pięciu miliardów już nie była tak spektakularna – potrzebnych 

było 13 lat (1987). Sześciu miliardów ludzi doliczono się po kolejnych 12 latach, 

w 1999 roku, a przed siedmiu laty, w 2011, przybył kolejny miliard. Szacuje się, że 

w 2024 będzie nas osiem miliardów, a w 2042 już dziewięć. 

Do rekordów reprodukcyjnych szczurów nam jeszcze trochę brakuje, ale nie da 

się ukryć, że dobrze nie jest. Jesteśmy największymi szkodnikami na naszej plane-

cie i odpowiadamy za całkowite wytępienie połowy dzikich zwierząt, z którymi 

dzielimy Ziemię. Prędkość, z jaką zużywamy naturalne zasoby naszego domu, jest 

po prostu zbyt duża – ścinamy drzewa szybciej, niż odrastają, łowimy ryby szyb-

ciej, niż się rodzą, wypompowujemy wodę z jezior i rzek szybciej, niż natura jest ją 

w stanie uzupełnić oraz generujemy więcej dwutlenku węgla niż oceany i lasy są 

w stanie absorbować. To prawdopodobnie dlatego nagle wzrosło zainteresowa-

nie podróżami na inne planety, bo już jest za późno na ratunek.

Nie jestem jedyną osobą na świecie, która fascynuje się książkami Dana Browna. 

Podejrzewam jednak, że powód stojący za tą fascynacją jest różny od więk-

szości osób, które po prostu lubią miło spędzić czas przy książce. Jego czytel-

nicy zapewne zauważyli prosty schemat, z którego korzysta. Jest powtarzalny 

i dla wielu stał się powodem krytyki jego ostatnich książek. Nie przeszkadza 

mi to, bo nie po to je czytam. Otóż Dan Brown ma niesamowitą zdolność inte-

resującego opisywania pięknych miast i lokalizacji, co idealnie pasuje do mojej 

pasji podróżowania. Na szczęście nie powtórzył błędów Tolkiena i nie stosuje 

wielostronicowego bełkotu, jaki możemy spotkać przy okazji przygód Toma 

Bombadila. Zamiast tego, potrafi namalować obraz wielu znanych miast – Paryża, 

Rzymu, Florencji, Waszyngtonu, przedstawiając je w zupełnie innym świetle. 

Przytłumionym i fascynującym, dającym poczucie tajemnicy i intrygi. Wzbudza 

chęć ich ponownego odkrywania, z opcją podążania śladami swoich głównych 

bohaterów. Nie potrafię dokładnie określić, jak mu się to udaje, ale wygląda na to, 
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że opracował przepis na idealnie wyważoną szczegółowość opisów w stosunku 

do tempa akcji.

(Uwaga! Spojlery dwóch ostatnich książek Dana Browna – „Inferno” i „Początek” 
– jeśli nie czytaliście ich jeszcze, to polecam pominąć następujące akapity.)

„Inferno”, wydane w 2013 roku, opisuje próbę szalonego genetyka – Bertranda 

Zobrista – którego największym pragnieniem jest uratowanie ludzkości poprzez 

rozpylenie wirusa w atmosferze, w wyniku czego nasza liczebność dramatycznie 

spadnie. Jeśli czytaliście książkę, to wiecie, że mu się to udało, ale ludzie nie będą 

konali w męczarniach – Zobrist po prostu uczynił połowę ludzkości bezpłodną. 

Niestety, w ekranizacji zmieniono zakończenie, a przebieg wydarzeń był zgoła 

inny. Wracając jednak do książki… moim zdaniem Bertrand całkowicie zmarnował 

swój potencjał, bo jego działania nie odpowiedziały właściwie na problemy zwią-

zane z naszą liczebnością, a jedynie wydłużyły czas narodzin kolejnego miliarda 

o kilkanaście lat. Logicznie i bezemocjonalnie patrząc na całą sytuację, powin-

niśmy zostać zdziesiątkowani, chociaż i to może być za mało. Kiedyś zajmowała 

się tym natura i była wyjątkowo skuteczna w regulowaniu tego, ilu ludzi zagraża 

jej istnieniu. W latach 1346–1350 czarna śmierć pozbawiła życia około 30–60% 

populacji Ziemi, czyli od 75 do 200 milionów osób. Trochę wcześniej, bo w latach 

165–180 poległo 30% populacji w zarazie Antoninów, a w latach 541–542 – 40% 

z powodu dżumy za czasów Justyniana. W XX wieku zaatakował nas HIV/AIDS 

i zbiera pokłosie do dzisiaj – doliczono się już ponad 30 milionów zgonów z tego 

powodu – ale to niewiele w porównaniu z pandemią grypy, która zabiła 75 milio-

nów osób w latach 1918–1920. Natura ponownie zaatakowała w XXI wieku, a jej 

bronią była Ebola – doliczono się około… 12 tys. zgonów. Medycyna, technologia, 

globalizacja i pokrewne tematy powodują, że zdecydowanie skuteczniej bronimy 

się przed atakami naturalnymi, chociaż coraz częstsze raporty na temat uodpor-

niania się bakterii na antybiotyki dają naturze nadzieję.

Najnowsza książka Dana Browna – „Początek” (oryg. „Origin”) – porusza kolejny 

temat, który prawdopodobnie będzie bliższy Waszym sercom niż genetyka, 

wirusy czy potomkowie Jezusa. Motywem przewodnim jest technologia, a kon-

kretniej to zaawansowana sztuczna inteligencja i komputery kwantowe. Nie 

zabrakło oczywiście bardziej przyziemnych tematów – w środku pełno iPhone’ów, 

iPadów, smartfonów, klasycznych komputerów, wraz z paroma przedstawicie-
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lami ich początku. Jest też Tesla Model X, oczywiście wyposażona w zmodyfiko-

wany system operacyjny, który potrafi znacznie więcej niż porównywalny model 

z salonu w Berlinie (bo na polski nadal czekamy). Na deser mamy możliwość 

poznania wizji sztucznej inteligencji, a raczej syntetycznej, jak ją nazwał Dan, 

pozbawionej Trzech Praw Robotyki Isaaca Asimova – z tym już dawno się nie spo-

tkałem. Ten wątek powinien szczególnie przypaść do gustu fanom prezentacji 

Google’a sprzed paru tygodni, w którym pokazali światu Duplex.

Dan oczywiście wraca do swojego ulubionego tematu, tak często obecnego 

w jego książkach – Boga i współczesnej nauki. To kwestia poruszana codziennie 

przez wielu, dodawanie moich trzech groszy nie ma więc absolutnie żadnego 

sensu – jestem przekonany, że ktoś inny ma dokładnie taki sam punkt widzenia 

jak mój. Dla mnie jednak istotniejszy jest fakt prowadzenia tej dyskusji oraz wyko-

rzystywanych w niej argumentów niż odpowiedzi na powiązane pytania, szcze-

gólnie w erze, w której coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w przekonania sprzed 

setek lat – że Ziemia jest płaska, jej zdjęcia z kosmosu są zrobione Photoshopem, 

że jesteśmy otoczeni przez mur z lodu (Antarktyda) niczym w „Grze o tron”, 

a Słońce oddalone jest jedynie o kilka tysięcy kilometrów. Ciekawy jestem kore-

lacji takich przekonań, zestawionych z coraz większą skalą publikowania fałszy-

wych informacji w internecie, w tym szczególnie na YouTubie, z coraz łatwiejszym 

dostępem do informacji oraz z teorią, że ludzkość staje się coraz głupsza. Co wię-

cej, naukowcy z Islandii twierdzą, że ludzie inteligentniejsi i lepiej wyedukowani 

mają mniej dzieci – to wnioski z badań genetycznych na próbie ponad 100 tys. 

Islandczyków – co przy aktualnym wzroście naszej liczebności na świecie, w skali 

dekad lub wieków, będzie miało „dewastujące” skutki.

Niektórzy nazywają erę, w której obecnie żyjemy, Erą Informacji lub Erą 

Komputerową. To znamienne w obliczu faktu, że mamy przed sobą zbyt dużo 

danych, aby ludzie potrafili je przetworzyć na masową skalę, szukając powią-

zań pomiędzy nimi. Sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe rozwinęło się 

w ostatnich latach, komputery stają się coraz szybsze, liczę więc po cichu na to, że 

najbliższe lata lub dekady wiele wniosą w tej kwestii, czy to się nam będzie podo-

bało, czy nie. Jedno jest pewne – niezależnie od danych wynikowych, znajdą się 

grupy osób, które nigdy w nie uwierzą i będą uparcie argumentowały swoje. Bo 

przecież żaden komputer nie zmieni faktu, że Ziemia jest płaska. „It is known”, jak 

mawiano w „Grze o tron”.

Bóg nie istnieje



MCE 2018: Zdrowie, Dane, 
Sztuczna Inteligencja

K R Z Y S Z T O F  S E B A S T I A N  K O Ł A C Z

MCE 2018 przyciągnęło w tym roku wielu specjalistów z branży IT. Celem konferencji 

było zbudowanie porozumienia między projektantami oprogramowania a programistami. 

Jak to z relacjami bywa, ich podstawą jest człowiek. Czy tylko wtedy, gdy mówimy 

o relacji dwóch ludzi? Niekoniecznie.

@ k o l a c z k r z y s z t o f
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A
Zdrowie
Zarówno wydarzenia, które miały miejsce na tegorocznym Google I/O, WWDC, 

a także MCE 2018, pokazują, że w całym zamieszaniu wokół tematyki prywatno-

ści i ochrony danych najpotężniejszym ich zbiorem są dane medyczne.

Apple ma ich zdecydowanie najwięcej; ma bowiem Apple Watcha, który pozy-

skuje je od milionów użytkowników każdego dnia. Apple też je najlepiej chroni 

– bo w końcu to firma Tima Cooka jako pierwsza odważyła się wprowadzić 

HealthKit do świadomości przemysłu medycznego. Nadal mocno w niego 

inwestuje.

Zdrowie to także historie ludzi. Ludzi, którzy, zmagając się z niezliczonymi cho-

robami czy niepełnosprawnością, coraz częściej są wspomagani przez techno-

logię, a nawet sztuczną inteligencję. Ten temat bardzo mocno przewijał się od 

samego keynote otwarcia MCE 2018. Nie zabrakło momentów wzruszeń, ale 

także refleksji, ponieważ każdy nasz wdech i każdy wydech można obecnie 

porównać do wypuszczania paczki danych.
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Dane
Uczenie maszynowe, osobiści asystenci czy roboty humanoidalne coraz bardziej 

zdają się nadawać kierunek rozwoju wielu firm. W tym wszystkim można przy-

woływać niezliczoną liczbę razy przykład filmu „Her”, ale zawsze znak zapytania 

stanowiła będzie widzialność technologii. Czy robot wyglądający jak człowiek 

ma kiedykolwiek szansę być społecznie akceptowany?

Dane w roli czerwonych krwinek, które napędzają niewidzialne technologie 

otaczające nas każdego dnia. Technologie, od których coraz trudniej uciec 

i od których wymagamy, aby pasowały do naszego życia. A nie my do nich. 

Użytkownicy aplikacji, smart urządzeń czy autonomicznych samochodów chcą 

posiadać piękne rzeczy i korzystać z intuicyjnych rozwiązań, poszerzających, 

a nie ograniczających ich analogowe życie.

W czasach masowej obróbki danych, ich przystępna prezentacja jest jednym 

na największych wyzwań dla projektantów UI/UX. Wyzwaniem, które w skró-

cie można sprowadzić do tezy: nadać technologii ludzką twarz. Czy to Wam coś 

przypomina? Tak, dokładnie taki cel miał Jobs, pokazując Macintosha. Minęło 

ponad trzydzieści lat. Dziś cel pozostał ten sam, ale technologia zniknęła. Jest 

niewidzialna.

Sztuczna Inteligencja
Warto zapytać nie „czy”, ale „kiedy” będzie w nas. Zastąpienie pracy projektan-

tów inteligentnymi, samouczącymi się systemami wcale nie jest wizją rodem 

z Orwella, a zbliżającą się epoką. Wizją, która oczywiście nie spełni się z dnia 

na dzień, a już na pewno będzie jej trudno się ziścić, jeśli projektanci dostosują 

się do zmieniającego rynku. Gdzie na projekt oraz interfejs trzeba patrzeć nie 

z góry, a zza swojej własnej głowy. Dosłownie.

Nadać technologii ludzką twarz. Czy to Wam coś przypomina? Tak, 

dokładnie taki cel miał Jobs, pokazując Macintosha. Minęło ponad 

trzydzieści lat. Dziś cel pozostał ten sam, ale technologia zniknęła. 

Jest niewidzialna.
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Uczestnicy tegorocznej edycji konferencji MCE mieli okazję mię-

dzy innymi dowiedzieć się tego, które kierunki są dla użytkow-

nika dominujące, gdy poszukuje informacji. Dlaczego nie szuka 

jej w niebiosach? Jaka jest optymalna odległość mapowanego 

obiektu w wirtualnej rzeczywistości? To i wiele więcej cennych 

informacji przekazali prelegenci z całego świata. Ludzie, którzy 

na co dzień pracują w takich firmach, jak chociażby Google.

Kolejną, wielką, dosłownie i w przenośni, okazją, aby spotkać 

specjalistów z branży nowych technologii, będzie następna, 

piąta edycja międzynarodowej konferencji  Mobiconf, organi-

zowana przez firmę Miquido w Krakowie.

MCE 2018: Zdrowie, Dane, Sztuczna Inteligencja

Dane 

w roli czerwonych 

krwinek, które 

napędzają 

niewidzialne 

technologie 

otaczające nas 

każdego dnia.

http://www.mobiconf.org/


WWDC 2018: Biznesowy hattrick

K R Z Y S Z T O F  S E B A S T I A N  K O Ł A C Z

Pamiętam, jakby to było dziś. Rok 2007, kilka dni po WWDC, a rok po tym, jak kupiłem 

swój pierwszy nadgryziony sprzęt (iPoda Shuffle). 

@ k o l a c z k r z y s z t o f
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SSteve Jobs zaprezentował na scenie OS X Leopard. System, który zawierał ponad 

trzysta nowych funkcji, na przykład Nowy Dock z widokiem Stosów, Cover Flow 

w Finderze, Time Machine, nowy Automator, funkcję Back to My Mac, szybki 

Podgląd, obsługę wielu Biurek i wiele więcej. To była potężna aktualizacja dla 

OS X. Od tamtej chwili system ten stał się moim podstawowym środowiskiem 

pracy, którym jest do dziś.

W kolejnej dekadzie stałem się fanboyem Apple. Kupiłem swojego pierwszego 

iPhone'a, iPada i wiele innych urządzeń z Cupertino. Każdy z tych zakupów 

zwrócił się już kilkaset razy. To na nich zacząłem nagrywać swój pierwszy pod-

cast, pisać artykuły na temat nowych technologii i projektować grafikę. Dziś 

pracuję w firmie, która w całości stoi na sprzęcie Apple. Firma Jobsa i Woźniaka 

zmieniła kierunek mojej kariery, o czym wielokrotnie pisałem na łamach iMaga-

zine. Uczyniła elektronikę użytkową naturalnym partnerem codzienności. Nie 

przeszkodą. Nie stresorem. Przyjacielem. Dziś rozumiem, co znaczy „Myśleć ina-

czej” i właśnie to mieliśmy okazję obserwować podczas tegorocznego keynote 

otwarcia WWDC.

Siri jest Wasza
W ostatnich miesiącach na Apple wylano wiadro krytyki pod adresem ograni-

czonych możliwości głosowej asystentki Siri. Siri jest niepełnosprawna, niepasu-

jąca w żaden sposób do swojej konkurencji w roku 2018 i to nie w pozytywnym 

tego słowa znaczeniu. Istotnie, Siri nie potrafi wykonać dla mnie tak podstawo-

wych spraw, jak podyktowanie mi planu mojego kalendarza na dany dzień czy 

dodanie do niego wydarzenia za pomocą rzekomo najbardziej inteligentnego 

smartgłośnika świata, a więc HomePoda. Wszystkiemu winna jest bezpieczna 

enklawa, w której Siri mieszka. Jest to najsłynniejszy (to nie oznacza najlepszy) 

asystent głosowy na świecie, który jednocześnie działa całkowicie lokalnie na 

urządzeniu. Zero chmury. Zero przewidywalności. Na każdym urządzeniu działa 

inaczej. Koszt obsesyjnej ochrony prywatności przez Apple.

Z biznesowego punktu widzenia ta obsesja przynosi firmie splendor i pozycję 

nieugiętego bastionu. Z drugiej strony stanowi sporą blokadę dla rozwoju Siri. 

Przed WWDC było jasne, że Apple musi w tym roku pokazać swoją odpowiedź na 
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zarzuty konsumentów. Bo Apple teraz z konsumentami rozmawia. Nie, jak to było 

za czasów Steve'a Jobsa. Dlaczego? Bo dziś firma Tima Cooka nie jest już pierw-

sza, zawsze innowacyjna, niedościgniona. Dziś jest najcenniejszą marką świata, 

co oznacza, że musi sprostać wymaganiom ludzi, który pompują w nią pieniądze. 

Czy nam się to podoba, czy nie. Nie pierwszy już raz Apple poszukało recepty na 

swoje problemy u dwóch źródeł – dostawców aplikacji i wiernych fanów.

Siri Shorcuts zaprezentowane podczas WWDC 2018 stanowią naturalną konse-

kwencję zakupu przez Apple aplikacji Workflow w 2017 roku. Workflow zaskar-

biło sobie pozycję pierwszego Automatora dla iOS i zyskało rzeszę fanów na 

całym świecie. Apple miało przed oczyma tę perspektywę, kupując ich rok 

temu. Jednocześnie tym razem postanowiło wykorzystać ten zakup podwój-

nie, nie tylko wprowadzając funkcjonalności Workflow w natywnej aplikacji na 

iOS 12, ale także nie uśmiercając rozwoju podstawowej aplikacji Workflow. I co 

w związku z tym? To, że Apple wjeżdża po raz kolejny na białym koniu i mówi: 

„Wiemy, że chcecie, aby Siri potrafiła więcej. Nauczcie ją tego!”. Oto abecadło. 

Skutek? Siri ma szansę za dwa, trzy lata stać się najpotężniejszym asystentem 

głosowym na świecie, ponieważ Apple de facto oddało całą kontrolę nad nią 

deweloperom. Tak oczywiste w swojej prostocie, prawda?

Słuchamy Waszego głosu!
Byłem pełen obaw przed czerwcową konferencją Apple. Obaw związanych 

z przyszłością systemów macOS i iOS. Rok 2017 był najczarniejszym w historii 

firmy pod względem jakości oprogramowania. Skandale związane z prywatno-

ścią, systemy zawierające w wersjach produkcyjnych sporo uciążliwych błędów, 

nie do końca dobrze działający (do dziś) nowy system plików APFS i wiele wię-

cej. Dodatkowo przestarzała flota urządzeń jak Mac Pro czy Mac Mini. Miałem 

nadzieję, że Apple wyciągnie z tych wydarzeń lekcję. Nie myliłem się.

„Apple powinno zawsze starać się zmieniać świat na lepszy. To jest 

powód, dla którego codziennie rano się budzimy i skupiamy się na 

tym, jak tego dokonać”. – Tim Cook
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Arystoteles mawiał: „Jesteśmy tym, co powtarzamy. W czym trwamy. Perfekcja 

nie jest aktem, a nawykiem”. Najważniejszym nawykiem Apple jest obse-

syjna troska o klienta. Nie mam pojęcia, jak dokonał tego Tim Cook i kto zgi-

nął, ale Apple w 2018 roku wygląda na firmę po przejściu wewnętrznej wojny. 

Obejrzałem sporo konferencji przeznaczonych dla deweloperów i twórców, 

które odbywały się przez cały tydzień trwania WWDC i wiele razy padało z ust 

prelegentów: „Słuchamy Waszego głosu!”. Firma z Cupertino wydaje się kie-

rować cały swój marketingowy przekaz na uspokojenie klientów. I dobrze. 

Spójrzmy na to, cofając się do 2007 roku i patrząc na niego z perspektywy naj-

nowszego, zapowiedzianego macOS Mojave. Cover Flow powraca do Findera, 

dodatkowo wzmocnione o widok szczegółów przeznaczony dla fotografów. 

Szybki Podgląd i sam Podgląd systemowy przechodzą największą rewolucję 

w historii macOS, stając się jeszcze bardziej intuicyjne. Stosy wkraczają na Biurko 

macOS Mojave, stanowiąc panaceum na wiecznie panujący na nim bałagan. 

Apple tym samym precyzyjnie trafia w gusta swoich klientów, którzy w sporej 

części są skrajnymi perfekcjonistami. Majstersztyk.

Małe udogodnienia przynoszące potężne zmiany z doświadczenia użytkowania 

komputera. To, co jest zaszyte w DNA Apple. Przestraszeni wydarzeniami sprzed 

wojny użytkownicy, niczym małe dzieci, którym nie działa zabawka Buzz Astral, 

przychodzą do Apple. A Apple na to mówi: „Nie bójcie się. Już dobrze. Oto nowa 

bateria dla Buzza”.

Oczywiście, że… nie!
„Wytrwałość nie jest długodystansowym wyścigiem, ale serią krótkich wyści-

gów. Jeden za drugim”. Te słowa są definicją ostatniej części prezentacji otwar-

cia WWDC 2018. Craig Federighi, mój osobisty mistrz opowieści w Apple, 

powiedział zdanie, które przejdzie do historii: „Nie! Oczywiście, że nie…” zamie-

rzamy połączyć systemów iOS i macOS w jeden.

Małe udogodnienia, przynoszące potężne zmiany z doświadczenia 

użytkowania komputera. To, co jest zaszyte w DNA Apple.

WWDC 2018: Biznesowy hattrick
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To było swoiste One more thing tej konferencji. Ostateczny dowód na to, że 

Apple postanowiło słuchać głosu swoich klientów. Ale [...] Tylko Apple potrafi, 

wypowiadając niekwestionowane „Nie”, dodać do tego słowa mały wyjątek, 

który pokochają tłumy. W macOS Mojave zobaczymy cztery aplikacje niezwykle 

ważne dla dalszego rozwoju całej platformy: Dom, Notatki głosowe, Giełda oraz 

News (nadal niedostępny w Polsce). Mało ważne i stanowiące powód do drwiny? 

Pozornie tak. Gdy jednak dopowiemy, że żadna z nich nie jest aplikacją przezna-

czoną na macOS, a każda została przeniesiona niemal w całości z iOS 12 – mamy 

przed sobą kamień milowy w rozwoju macOS. Od 2019 roku deweloperzy 

zyskają możliwość tworzenia jednej aplikacji, która będzie w stanie działać na 

obu platformach – iOS i macOS symultanicznie. Co to oznacza? Na przykład to, 

że nie trzeba będzie korzystać z gotowych rozwiązań, jak Electron, które pozwa-

lały tworzyć identycznie wyglądające i działające aplikacje na wszystkie plat-

formy, ale będzie można stworzyć jedną w natywnym języku Swift. Oczywiście, 

jeśli deweloper zechce wspierać dodatkowo Androida i Windowsa, konieczne 

będzie stworzenie aplikacji w ich natywnych językach. No właśnie – natywnych 

– a nie opartych na rozwiązaniach cross-platformowych. Jestem przekonany, że 

ta zmiana dokona niemałego przewrotu w wyznaczaniu strategii biznesowej dla 

wielu twórców oprogramowania w przyszłości.

Jestem pełen nadziei po tym, co zobaczyłem podczas WWDC 2018. Dostrzegam 

wyraźną zmianę kierunku firmy, która zwróciła się w stronę stabilizacji i opty-

malizacji systemów, o których śmiało można powiedzieć: najbardziej zaawan-

sowane na świecie. Tim Cook, CEO Apple, powiedział po konferencji otwarcia 

WWDC 2018:

„Perspektywa dobra ludzkości jest dla nas swoistą filozofią. Jest zakorzeniona 

w DNA Apple. Apple powinno zawsze starać się zmieniać świat na lepszy. To jest 

powód, dla którego codziennie rano się budzimy i skupiamy się na tym, jak tego 

dokonać. To jest gwiazda, która nam przyświeca na naszej drodze”. 

Wierzę, że to stwierdzenie będzie prawdą przez następną dekadę.

WWDC 2018: Biznesowy hattrick



Czy nowa dyrektywa zakończy 
erę otwartego internetu?

G R A C J A N  P I E T R A S

Pomimo gremialnego sprzeciwu 21 czerwca 2018 roku Komisja Parlamentu Europejskiego 

do spraw prawnych zatwierdziła projekt nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich 

na jednolitym rynku cyfrowym. Według krytyków, Artykuł 13 tego aktu ma zakończyć 

erę internetu w kształcie, jaki znamy dzisiaj.
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OO co chodzi z Artykułem 13
Projektowany przepis dyrektywy nakłada na największych dostawców usług 

internetowych nowy obowiązek. Mają oni podejmować „środki” zapewniające 

ochronę praw autorskich do utworów publikowanych w ich serwisach. Celem jest 

zapewnienie prawidłowego wykonywania umów z właścicielami utworów oraz 

zapobieganie bezprawnym publikacjom. Środki te mają w szczególności polegać 

na stosowaniu „skutecznych technologii rozpoznawania treści”. Mówiąc nieco 
prościej, nowe przepisy mają zobowiązać dostawców do filtrowania i moni-
torowania treści przysyłanych do ich serwisów przez użytkowników w celu 
zapobieżenia naruszeniom praw autorskich.

Jest to istotna zmiana w stosunku do aktualnego stanu prawnego. Dostawcy 

usług nie mają obecnie obowiązku stosowania technologii filtrujących, które 

zapobiegałyby naruszeniom praw autorskich. Obowiązek usunięcia bezprawnych 

treści pojawia się dopiero po zawiadomieniu dostawcy o zaistnieniu naruszenia. 

Zawiadomienia takie wysyła osoba poszkodowana naruszeniem, która domaga 

się na przykład usunięcia treści z serwisu. Niezależnie od tego może ona docho-

dzić roszczeń od samego naruszyciela, czyli podmiotu, który bezprawnie umieścił 

treści w serwisie. 

Krytyka
Krytycy projektowanych rozwiązań nie zostawiają na nich suchej nitki. Podnoszą, 

że wprowadzenie zautomatyzowanych systemów filtrowania treści publikowa-

nych przez użytkowników to koniec wolnego internetu. Z otwartej platformy 

zmieni się on w narzędzie do śledzenia i kontroli użytkowników. Negatywne 

skutki odczuć mają nie tylko tak zwani zwykli użytkownicy publikujący treści 

w internecie, ale również osoby wnoszące swój wkład w otwarte platformy typu 

Wikipedia czy składnice oprogramowania open source typu GitHub. Nowe prawo 

ma dotknąć także mniejszych dostawców europejskich, w tym start-upy, które 

nie będą w stanie zainwestować odpowiednich środków w technologie filtrujące. 

Część mniejszych dostawców może być zmuszona w ten sposób do zakończenia 

działalności. Inne głosy wskazują na niejasność projektowanej regulacji, w tym 

posługiwanie się niezdefiniowanymi i niezrozumiałymi pojęciami. Podkreśla się 

możliwą kolizję z istniejącymi już przepisami wcześniejszych Dyrektyw oraz moż-

Czy nowa dyrektywa zakończy erę otwartego internetu?
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liwość pojawienia się nadużyć zagrażających wolności słowa oraz swobodzie 

przepływu informacji. 

Czy wolność internetu jest zagrożona
Lektura projektu dyrektywy rodzi wątpliwości. Nie jest jasne, na kim właściwie 

ciążyć ma obowiązek filtrowania. Projekt nakazuje nałożyć go na dostawców, któ-

rzy przechowują i zapewniają dostęp do „dużej liczby utworów”, lecz nie precy-

zuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Należy jednak sądzić, że będzie on 

dotyczył stosunkowo dużej grupy dostawców usług. Artykuł 13 można bowiem 

interpretować w taki sposób, aby objął swoim zasięgiem nie tylko wszystkie sieci 

społecznościowe, ale właściwie każdą otwartą platformę oferującą możliwość 

publikowania treści. 

Projekt nie wyjaśnia, na czym w istocie polegać ma obowiązek dostawców. 

Nakazuje „stosowanie technologii rozpoznawania treści”, które muszą być „odpo-

wiednie i proporcjonalne”. Nie daje przy tym wskazówek, jak spełnić wymóg 

takiej odpowiedniości oraz proporcjonalności. Kluczowe jednak jest to, że pro-

jekt przenosi na dostawców odpowiedzialność za legalność treści publikowanych 

w ich serwisach. Oznacza to modyfikację zasady, iż odpowiedzialność za narusze-

nia ponosi przede wszystkim ten, kto opublikował naruszające treści. Odtąd samo 

reagowanie na zgłoszenia naruszeń nie będzie już wystarczające, a dostawcy 

będą musieli aktywnie przeciwdziałać naruszeniom. Można obawiać się, że 

dostawcy będą skłonni blokować treści, które będą rodzić choćby najmniejsze 

ryzyko ich ewentualnej odpowiedzialności. Sytuacje wątpliwe będą więc domyśl-

nie rozstrzygane na niekorzyść użytkowników, którzy zostaną skazani na proce-

dury odwoławcze. 

Wreszcie, projekt nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowią-

zek zapewnienia „mechanizmów składania skarg i dochodzenia roszczeń” przez 

użytkowników w przypadku sporów wynikłych ze stosowania wspomnianych 

technologii. Nie wyjaśnia jednak, jak zapewnić skuteczność i szybkość działa-

nia tych mechanizmów, tak aby uniknąć zagrożenia cenzury lub blokowania 

dostępu do sieci. 

Właśnie zagrożenia dla wolności słowa nakazują potraktowanie projektu ze szcze-

gólnym sceptycyzmem. Wprowadza on zasadę uprzedniej kontroli tego, co 
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zamierzamy wprowadzić do internetu. W konsekwencji powstanie swoista 
bariera pomiędzy użytkownikami a siecią. Oczywiście bariera ta ma w zamie-

rzeniu projektodawców służyć ochronie praw autorskich, ale nietrudno wyobrazić 

sobie wykorzystanie jej w mniej szczytnym celu. Podmioty kontrolujące tę barierę 

uzyskają możliwość decydowania o tym, co dostanie się do internetu, a co nie. 

Stąd już tylko krok do jej wykorzystania w celu opóźnienia lub blokowania publi-

kacji treści niewygodnych, niepoprawnych politycznie czy szkodliwych z punktu 

widzenia interesów tych podmiotów. 

Content ID dla wszystkich?

Pomysł filtrowania i rozpoznawania treści publikowanych w internecie nie jest 

całkiem nowy. Stykają się z nim osoby publikujące treści w serwisie YouTube. 

Stworzony w 2007 roku system o nazwie Content ID pozwala właścicielom utwo-

rów skanować serwis w poszukiwaniu kopii ich utworów w serwisie. Odnalezienie 

nieautoryzowanych publikacji umożliwia ich zablokowanie lub zażądanie wyna-

grodzenia za udostępnienie. System wykorzystuje samouczące się technologie 

oraz zawiera narzędzia służące do rozwiązywania sytuacji spornych. Kosztował on 

firmę Google dziesiątki milionów dolarów, lecz, jak wskazują krytycy dyrektywy, 

nadal nie jest doskonały. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że pra-

wodawcy unijnemu do tego stopnia 

spodobał się googlowski system, że 

postanowił narzucić go wszystkim 

uczestnikom rynku. Zrobił to jednak 

bez głębszej refleksji nad sposobem 

oraz konsekwencjami jego wdroże-

nia. Szczątkowa i nieprecyzyjna regu-

lacja dyrektywy pomysł co najwyżej 

zarysowuje, tworząc więcej pytań niż 

odpowiedzi. Przede wszystkim rodzi 

również obawę o to, że obudzimy 

się w świecie odgrodzonym od internetu kordonem narzędzi filtrujących. Z tego 

powodu warto śledzić dalsze prace nad tym projektem. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że 

prawodawcy unijnemu do tego stopnia 

spodobał się googlowski system, że 

postanowił narzucić go wszystkim 

uczestnikom rynku. Zrobił to jednak bez 

głębszej refleksji nad sposobem oraz 

konsekwencjami jego wdrożenia.

Czy nowa dyrektywa zakończy erę otwartego internetu?



Polacy, nic się nie stało?

A D A L B E R T  F R E E M A N

Stało się. Piłkarski mundial w Rosji. Zagraliśmy bardzo słabo. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 

gdyby nie to, jak bardzo wszyscy wierzyliśmy w sukces. Czym byłby sukces? Zapewne 

sukcesem byłoby wyjście z grupy. Dla niewtajemniczonych wszystkie reprezentacje narodowe 

są podzielone na kilka grup po cztery drużyny. Z każdej grupy po rozegraniu meczów 

pomiędzy sobą, przechodzą dalej dwie drużyny. I to dla nas, Polaków, byłby sukces.

@ Fr e e m a n A d a l b e r t
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NNiestety, bo tak się nie stało. Nie mamy sukcesu. Każdego dnia rozglądam się, jadąc 

ulicami i drogami naszych miast i wiosek. W oknach i na płotach flagi. Samochody 

na ulicach ozdobione barwami narodowymi. Chcieliśmy wierzyć. Ja sam uwierzyłem. 

Emocjonalnie przed rozegraniem pierwszego meczu byliśmy mistrzami świata. Ja też. 

Ja przebiegłem już maraton. Pamiętam mistrzostwa w Hiszpanii z roku 1982. Jako mło-

dych chłopiec kibicowałem, oglądając mecze, na małym czarno-białym telewizorze. 

Potem przychodzi rzeczywistość. Wtedy rzeczywistość stanu wojennego, teraz porażki.

Etos pracy w naszym kraju i w nas zamieniony jest na etos zrywu. Zrywamy się do boju 

i walki, nagle i burzliwie. Potem przychodzi czas marazmu, otępienia i bierności. Nie 

odkrywam niczego nowego, mówiąc o naszej historii. Walce o niepodległość, zabor-

cach i wpływach. Ciągłe powstania, zrywy i potem bierność.

Dwa lata temu nasza reprezentacja składająca się z tych samych właściwie zawodników 

co obecnie, zaprezentowała się nieźle na mistrzostwach Europy. Większość zawodni-

ków była w świetnej, optymalnej dla siebie formie. Każdy z nich pracował i był ważnym 

ogniwem w klubie. Byli zdrowi i młodsi. Po mistrzostwach większość z nich podpisała 

nowe kontrakty. Był zryw i potem, jak to w naszej historii, wyhamowanie. Kontuzje, złe 

decyzje i większość zawodników przestała grać. Ten mundial był podsumowaniem.

By nie mówić o nas, opowiem o Islandii. Kraj w większości składa się z nieprzyjaznych 

człowiekowi terenów. Cała populacja to około 350 tysięcy osób. Niewiele więcej niż 

Lublin. Jednak tam praca u podstaw to podstawa. Etos pracy. Zmaganie się z przy-

rodą zacieśnia więzi. Nie ma w drużynie gwiazd, jest jednak ciężka praca. Każda osoba, 

nawet nieinteresująca się piłką nożną, słyszała na portalu z filmikami piskliwe okrzyki 

komentatora Islandii w czasie mistrzostw Europy w 2016 roku. Wygrali mecz z Anglią. 

Pewnie kojarzycie doping kibiców. Takie klaśnięcia, jak uderzenie topora wikinga. Za 

ich potomków się uważają. Robi to ogromne wrażenie.

Czym jest piłka nożna? Jest współpracą jedenastu osób na boisku i zespołu szkole-

niowego. To praca zespołowa. My w redakcji też jesteśmy drużyną. Każdy na co dzień 

gra we własnym klubie. Selekcjonerem jest Naczelny. Pod koniec każdego miesiąca 

robi odprawę i przygotowuje mecz. Sam mecz każdy z Was jako kibic iMagazine ma 

w rękach w ostatnim dniu miesiąca. Gdybyśmy nie się starali, to nikt z Was by nas nie 

Polacy, nic się nie stało?
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czytał. Naczelny kieruje zespołem i całym sztabem. Wojtek to taki nasz redakcyjny 

Lewandowski, Norbert to Glik.

Ja prowadzę także zespoły. Wdrażają projekty informatyczne. Za każdym razem naj-

trudniejszą rolą selekcjonera jest dobór odpowiednich zawodników. Potem rozliczanie 

konsekwentnie z wykonanej pracy i efektów. Jeśli ktoś nie pasuje do zespołu, trzeba 

rozważyć, czy to tylko błąd w działaniu. Jeśli zawodnik nie gra zespołowo w pracy nad 

osiągnięciem sukcesu, należy go zmienić. Nie dlatego że jest zły, ale dlatego, że nie daje 

w zespole pewności osiągnięcia celu.

Najgorzej, gdy selekcjoner jest do wymiany. Bez trenera nawet najlepszy zespół nie zre-

alizuje założonego celu. Nic się nie uda.

Problemem zawsze jest także nieodpowiednio ustalony cel. Jeśli nie jesteśmy w stanie 

zdobyć mistrzostwa świata, to naszym celem niech będzie jeden dobry mecz. Niech 

będzie zdobywanie doświadczenia. Może być jakikolwiek inny, ale musi być jakiś usta-

lony i postawiony przed zespołem, ale realny do realizacji. Nie opowiadajmy bajek i nie 

róbmy sobie i naszym kibicom złudzeń. Rozczarowanie jest gorsze niż porażka.

Porażki są kamieniami milowymi do osiągania wielkich rzeczy. Gdybyśmy jako dzieci 

nie upadli kilka razy, to nigdy nie nauczylibyśmy się chodzić. Potem biegać. Nasza szta-

feta biegaczy na 400 m, bez tych upadków jako dzieci, nie zdobyłaby złota i rekordu 

świata w ubiegłym roku na halowych mistrzostwach świata.

W naszym świecie Apple działa to tak samo. My, Polacy, tego nie do końca rozumiemy. 

Oczekujemy nowych funkcjonalności. Nowych sprzętów. Ja też. Nawet pierwszy kry-

tykowałem. Potem przychodzi jednak zastanowienie i zrozumienie. Apple się rozwija. 

Etos pracy. Dopracowanie wszystkich funkcji. Rozwijanie ich. Bo dlaczego kochamy 

sprzęt z jabłkami? Bo jest dopracowany. Oczywiście są błędy i porażki, ale one tylko 

motywują do dalszego rozwoju.

Polacy, nic się nie stało! Przestańmy się szarpać. Zmieniajmy nasz kraj każdego dnia. Nie 

ulegajmy politykom i wichrzycielom. Zaufajmy sobie wzajemnie, a wtedy zbudujemy 

drużynę nie tylko w piłkę nożną, ale taką naszą, z 38 mln zawodników.

Polacy, nic się nie stało?
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Ocean’s 8

Filmy o dobrych złodziejach zawsze były przeze mnie chętnie oglądane. Nie wiem do końca 

dlaczego, ale kibicuję tym łotrzykom, który kradną z dobrych pobudek, na wzór Robin Hooda. 

Dlatego też przygody Oceana i jego ferajny to kino idealne dla mnie.

J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

https://youtu.be/7Tzr4gMXp_c
http://www.twitter.com/yasiek_
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Pamiętacie te filmy? George Clooney i jego kumple, z Bradem Pittem na czele, 

którzy kradli miliony dolarów w Las Vegas. Ach, co za emocje i co za humor! To 

były naprawdę genialne filmy, do których z miłą chęcią wracam co jakiś czas. Do 

końca nie byłem pewien, jak mam zareagować na informację, że powstaje kolejny 

film z tej serii, ale tym razem główne role mają zagrać kobiety. Nie, żebym miał 

co przeciwko kobietom, ale bałem się, że nie wyjdzie z tego nic dobrego, a całość 

okaże się po prostu odcinaniem kuponów od poprzednich części. Podobnie jak 

to było w „Pogromcach duchów” z 2016 roku – kilka udanych gagów i nic więcej, 

pomimo przyzwoitej obsady film nie wniósł nic, co sprawiłoby, żeby go polecać. 

W przypadku „Ocean’s 8” również mamy 

do czynienia z bardzo dobrą obsadą, któ-

rej przewodniczą Sandra Bullock i Cate 

Blanchett, a partnerują im między innymi 

Anne Hathaway, Helena Bonham Carter 

czy Sarah Paulson, a nawet Rihanna. 

I przyznam szczerze, że pomimo takich 

nazwisk podchodziłem do filmu dość 

sceptycznie. Nawet idąc do kina, trochę 

się bałem, że jednak zobaczę kompletną 

klapę. Na szczęście pomyliłem się.

Nie jest to może film wybitny 

i na dodatek nie okazał się lepszy od 

poprzedników, a nawet pod wieloma 

względami jest za nimi daleko w tyle, 

ale mimo wszystko oglądało się go 

bardzo przyjemnie.
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Nie jest to może film wybitny i na dodatek nie okazał się lepszy od poprzedników, 

a nawet pod wieloma względami jest za nimi daleko w tyle, ale mimo wszystko 

oglądało się go bardzo przyjemnie. Wszystkie panie wypadają na ekranie bar-

dzo dobrze, a króluje im zdecydowanie Anne Hathaway, który jest tu zjawiskowa. 

Bardzo chciałbym móc napisać to o Sandrze Bullock, ale jednak nie ona jest w fil-

mie najlepsza. 

Czy „Ocean’s 8” jest powiązany z poprzednimi filmami, czy jest to jednak nieza-

leżna fabularnie produkcja? Jest tu pewien wątek, który w delikatny sposób łączy 

historię z wcześniejszymi częściami, jednak nie będę tu zdradzał szczegółów. 

Pojawiają się również małe występy gościnne. 

Na wzmiankę zasługuje zdecydowanie ten w wykonaniu Jamesa Cordena, który 

od momentu pojawienia się na ekranie kradnie całe show, stając się ulubieńcem 

wszystkich. Bardzo bym chciał, by częściej występował w filmach, bo bez wątpie-

nia ma on ogromny talent komediowy – podobnie jak wokalny. 

Fani filmów z Clooneyem znajdą tu coś dla siebie, jeśli chodzi o muzykę, która 

oddaje klimat tamtych części i sprawia, że czujemy się jak w dobrze znanym nam 

 Ocean’s 8
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miejscu. Nie można tego powiedzieć o montażu, który nie jest już tak klima-

tyczny, jak wcześniej. 

Pomimo wad, do których na pewno można zaliczyć pewne dziury w scenariu-

szu albo brak aż tak charyzmatycznych postaci „Ocean’s 8” jest naprawdę uda-

nym filmem, który daje przyzwoitą porcję rozrywki. Nie jest to ten sam poziom, 

co „Ocean’s 11–13”, ale wciąż dobrze oglądający się heist movie, gdzie kibicujemy 

złodziejom, by zabrali to, co im się należy. Choć nie jest moim marzeniem, by 

powstała kontynuacja, to wiem, że jeśli tak się stanie, na pewno pójdę do kina. 

To po prostu niezobowiązująca rozrywka, która praktycznie każdemu może się 

spodobać i myślę, że wielu wielbicieli gatunku wyjdzie z kina zadowolonych. 

Zwłaszcza że i pośmiać się tu można, i posiedzieć nieco w napięciu. Na dodatek 

możemy popatrzeć na szajkę pięknych i niezwykle utalentowanych kobiet, które 

są godnymi następcami jedenastu mężczyzn – potrzebują chyba tylko jeszcze 

jednego filmu na to, żeby się nieco rozkręcić. Trzymam kciuki! 
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Jurassic World: 
Upadłe królestwo

Już po raz piąty możemy się przekonać, że dinozaury wcale nie wyginęły, ponieważ doskonale czują 

się… na ekranach naszych kin. Kolejny film z sagi „Parku Jurajskiego” niedawno wkroczył do nas 

szturmem, ale czy okazał się tak dobry, jakbyśmy tego chcieli? 

J A N  U R B A N O W I C Z
@ y a s i e k _

P AT R Y C J A  R U D N I C K A
@ i P a t r y c j a R 

Ocena Jana:

Ocena Patrycji:

https://youtu.be/26f0bcU7U2s
http://www.twitter.com/yasiek_
https://twitter.com/iPatrycjaR


Dziś będzie inaczej niż zwykle. Okazało się bowiem, że nie jestem jedynym fanem 

dinozaurów (niczym Ross Geller) w naszej redakcji. Ba, na pewno znalazłoby się 

o wiele więcej osób, ale parytety i te sprawy, dlatego to właśnie Patrycja Rudnicka 

napisała drugą część tekstu, który teraz czytacie. Będzie to odpowiedź na moją 

ocenę filmu.

W 2015 roku otrzymaliśmy „Jurassic World”, będący rebootem/kontynuacją znanej 

i lubianej serii Stevena Spielberga. W głównych rolach wystąpili tu Chris Pratt oraz 

Bryce Dallas Howard. Zresztą dla mnie nie było znaczenia, kogo zobaczę w tym 

filmie, bo i tak byłbym jedną z pierwszych osób, które stawiłyby się na premierze. 

Po prostu „Jurassic Park” to jeden z filmów mojego dzieciństwa i oglądanie dino-

zaurów na dużym ekranie sprawia mi olbrzymią radość.

Tym samym kolejna część „Jurassic World”, który był naprawdę dobrym filmem, 

również ściągnęła mnie do kina. Niestety, nie było już tak fajnie, jak bym tego 

chciał. Jednak najpierw może lepiej wspomnieć o tym, co się tu udało. Na pierw-

szy ogień idą jak zwykle doskonałe efekty specjalne. Cała seria jest znana z tego, 

że CGI jest tu tylko dopełnieniem, a wiele roboty należy do budowanych modeli, 

którymi sterują spece od efektów. Dzięki temu, że w komputerze wszystko to się 

poprawia, całość wygląda naprawdę imponująco i zapewne przez wiele lat będzie 

się to dobrze starzeć i wciąż cieszyć oko. 

Ucho również będzie po seansie zadowolone, gdyż muzyka momentami gra 

tutaj pierwsze skrzypce. Nie usłyszymy tu jednak muzyki skomponowanej przez 

Johna Williamsa, ale znane motywy wyłapie każde, nawet nie tak wprawne, ucho. 

„Upadłe królestwo” to również świetna praca kamery i zdjęcia. No i oczywiście są 

dinozaury, bo to przecież o nie w tym wszystkim chodzi!
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I na tym tak naprawdę plusy się koń-

czą, a przynajmniej te większe. Mam 

wrażenie, że twórcom skończyły się już 

pomysły. Bo ileż można oglądać rap-

torów, które są chyba głównymi boha-

terami tych filmów i wokół których 

kręci się fabuła? Kolejny to już raz, po 

poprzednim filmie, mamy do czynie-

nia z dinohybrydą, bo przecież nikt nie 

chce już oglądać „tradycyjnych” zwie-

rząt – wszystko musi być nowe, większe 

i lepsze. Niby to rozumiem, ale z chęcią 

zobaczyłbym jakiś inny pomysł.

Twórcy bardzo dużo wspominali o tym, 

że w tym filmie zobaczymy więcej 

gatunków zwierząt, niż w którymkol-

wiek ze wcześniejszych. Jeśli mamy 

skupić się na samych cyferkach, to 

być może tak właśnie jest. Cóż jednak 

z tego, skoro większość z nich widzimy 

przez ułamek sekundy albo w klatkach? 

Dinozaury w klatkach nie są ciekawe. 

Jak nie można filmowi odmówić, że 

wizualnie jak zwykle jest to świetny 

obraz, tak scenariuszowo już zrobiło 

się dość słabo. Nie będę się oszukiwał 

i myślał, że poprzednie filmy są pod 

tym względem wybitne. Cała idea 

„Parku Jurajskiego” opiera się przecież 

na dość absurdalnym pomyśle ożywie-

nia dinozaurów. Tę koncepcję kupuję. 

Miałem jednak wrażenie, że po prostu 

bohaterom filmu nie chce się w nim 

występować. Chris Pratt już nie jest 

Jurassic World: Upadłe królestwo
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takim fajnym i dowcipnym gościem jak w poprzedniej części. Teraz to po pro-

stu mięśniak, który ma walczyć z potworami. Bohaterka Bryce Dallas Howard co 

prawda cały poprzedni film biegała w szpilkach po dżungli, ale wolałem ją jako 

korpojędzę, niż wielką aktywistkę, która ni z tego, ni z owego, zaczęła nagle wal-

czyć w obronie dinozaurów. 

Sporym zarzutem może być też to, jak wykorzystano Jeffa Goldbluma. We 

wszystkich materiałach promocyjnych pokazywano, że wraca jego postać znana 

z dwóch pierwszych filmów o „Parku Jurajskim”. Niestety, okazało się, że był to 

jedynie wabik na ludzi, żeby przyszli do kina, bo Jeffa było jak na lekarstwo.

Z jednej strony dobrze się bawiłem na tym filmie, a z drugiej – bardzo się zawio-

dłem. Twórcy niby mieli pomysł na całość, ale chyba pogubili się w jego wykona-

niu. W pewnym momencie zaczął się tu robić film grozy, co może i nie było takie 

złe w zamyśle, ale nie zagrało na moich emocjach. „Jurassic World” z 2015 to była 

piękna, nostalgiczna podróż, która jednak potrafiła wnieść sporo świeżości do 

serii. Zobaczyliśmy tam bowiem to, o co chodziło w całej koncepcji, czyli dzia-

łający i funkcjonujący park, do którego przyjeżdżają ludzie i podziwiają piękne 

zwierzęta. W „Upadłym królestwie” zabrakło czegoś, co sprawiłoby, że wciąż będę 

zainteresowany tą historią. Liczę jednak, że kolejny, trzeci już film z nowej serii, 

będzie o wiele lepszy, a tutaj to po prostu syndrom środkowego filmu.

Moja ocena nowego „Jurassic World” to trzy T-Rexy na sześć. Wizualnie cudeńko, 

ale zabrakło magii, za którą pokochałem całą tę wizję.
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Serię „Jurassic Park” uwielbiam od momentu, gdy zobaczyłam w kinie pierwszą 

część. Było to w podstawówce, około 25 lat temu. W międzyczasie skończyłam 

studia, rozpoczęłam pracę, założyłam rodzinę i… Nadal kocham dinozaury! Pod 

tym względem nigdy nie dorosnę, zawsze będę się cieszyła jak dziecko na każdą 

kolejną część serii i zawsze pójdę ją zobaczyć w kinie. 

Co mi się podobało? Oprócz efektów, które były jak zawsze świetne i dodatkowo 

spotęgowane tym, że najnowszą część jurajskiego świata widziałam w kinie 4DX 

z ruchomymi fotelami, zapachami, wiatrem i wodą, podobały mi się nawiązania 

do oryginału. Biegająca i krzycząca ile siły w płucach Maisie przypominała mi Lex 

z pierwszej części, a scena, w której chowała się w windzie służącej do przewoże-

nia posiłków zdecydowanie była nawiązaniem do podobnej sceny rozgrywającej 

się w kuchni visitors center z oryginału serii. Słynne stukanie pazurem, posługi-

wanie się klamką, koza czy chociażby okrzyk „Ruuuun!” i pewna scena w samo-

locie (nie chcę za bardzo spoilować, ale czy Franklin nie przypominał wam Alana 

Granta lecącego helikopterem na wyspę?) od razu przywoływały wspomnienia 

z czasów dzieciństwa i sceny z oryginalnego „Parku Jurajskiego”. Dobrze, że Jeff 

Goldblum jako Ian Malcolm pojawił się tylko epizodycznie i nie brał czynnego 

udziału w akcji filmu. Jego postać ładnie łączyła tę część z pierwowzorem, ale nie 

zakłócała akcji. Jeff miał już swoje pięć minut w pierwszej trylogii, teraz jest czas 

Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard.

Jurassic World: Upadłe królestwo
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Jan wspomniał, że w najnowszej odsłonie „Parku Jurajskiego” jest za dużo rapto-

rów. O nie! Raptorów nigdy nie może być za dużo. Poza tym w trzech pierwszych 

częściach „Jurassic Park” głównym bohaterem zawsze był T-Rex, więc fajnie, że 

teraz został trochę zepchnięty na drugie miejsce, a najważniejsze są moje ulu-

bione dinozaury. Tak, zawsze (oczywiście w żartach) powtarzam, że chciałabym 

mieć własnego velociraptora, tym bardziej teraz, jak w „Upadłym królestwie” 

zobaczyłam małą Blue. Oj, można się w niej zakochać! 

A co mi się nie podobało? Twórcy tej części za bardzo popuścili wodzę fantazji. 

Niektóre sceny i lokalizacje zalatują wręcz fantastyką. Brakowało mi realizmu 

poprzednich odsłon. I podobnie jak Jan uważam, że dinozaury w klatkach nie 

są ciekawe. Zbyt mało było scen na wolności. Ale jakoś bym to wszystko prze-

łknęła. Gwóźdź do trumny wbiło ostatnie 10 minut filmu. Serio? Nie! Nie wierzę, 

że to zrobiliście.

Ogólnie super się bawiłam na tym filmie, ale troszkę się zawiodłam. To nie był ten 

„Jurassic World”, którego się spodziewałam. Jeśli powstanie kolejna część, z całą 

pewnością też obejrzę ją w kinie, lecz już teraz trochę się boję, że moja miłość do 

dinozaurów i „Parku Jurajskiego” może zostać wystawiona na ogromną próbę.  

Moja ocena „Jurassic World: Upadłe królestwo” to cztery velociraptory na sześć. 

Może ocena byłaby lepsza, gdyby nie to zakończenie…
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J A N  U R B A N O W I C Z @ y a s i e k _

Premiery DVD i Blu-ray

Premiery DVD i Blu-ray 
lipiec 2018

Jedna z największych niespodzianek ubiegłego 

roku. Świeży w formie i wykonaniu, z fenomenalną 

rolą Margot Robbie i Allison Janney. Niezwykle 

ciekawa opowieść o amerykańskiej łyżwiarce 

figurowej Toni Harding i skandalu wokół jej osoby. 

Doskonała ścieżka dźwiękowa, rewelacyjny montaż. 

To jest film, który trzeba koniecznie obejrzeć! 

    

Film, będący biografią Molly Bloom, byłej 

amerykańskiej narciarki, która po tym, jak musiała 

zakończyć karierę, postanowiła organizować 

nielegalne rozgrywki pokerowe. Za reżyserię 

i scenariusz odpowiada tu Aaron Sorkin, 

a w głównej roli wystąpiła Jessica Chastain. W filmie 

zobaczymy również Idrisa Elbę.

    

J E S T E M  N A J L E P S Z A .  J A ,  T O N Y A

G R A  O  W S Z Y S T K O

http://www.twitter.com/yasiek_
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Najnowszy film Paula Thomasa Andersona 

będący jednocześnie ostatnim filmem w karierze 

Daniela Day-Lewisa, który przechodzi już na 

filmową emeryturę – przynajmniej na ten 

moment takie jest jego stanowisko. Bardzo 

powolny obraz, który potrafi zahipnotyzować 

swoim klimatem, zdjęciami, muzyką, no 

i oczywiście grą aktorską. Na pewno nie jest to 

kino dla każdego, ale fani Andersona poczują się 

tu bardzo komfortowo. 

    

Steven Spielberg o aferze dziennikarskiej 

w „Washington Post”, w rolach głównych Meryl 

Streep i Tom Hanks. Zapowiadano, że będzie 

to kolejny „Spotlight”, ale niestety nie trzymał 

już tak w napięciu, a nawet i wielkie nazwiska 

nie udźwignęły obrazu na tyle, by oglądało 

się go przyjemnie. Owszem, miał swoje dobre 

momenty, ale w ogólnym rozrachunku to raczej 

zawód, niż coś, do czego bym wracał.

    

N I Ć  W I D M O

C Z W A R TA  W Ł A D Z A
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Nagle i niespodziewanie dowiedziałem się, że właśnie uka-

zała się druga część niezwykłego projektu, który dobrze 

zapadł mi w pamięci. Świetny pomysł i jeszcze lepsze wyko-

nanie to sprawdzona recepta na sukces i tak też było w przy-

padku „Albo Inaczej”. Pierwsza, nowatorska odsłona została 

wydana w 2015 roku i była czymś nowym i niespotykanym, 

mimo że na trackliście widniały takie nazwiska, jak Ewa Bem, 

Zbigniew Wodecki czy Krystyna Prońko. Jak to możliwe? Już 

tłumaczę. Wszystko za sprawą pomysłu, aby te tuzy polskiej 

muzyki skonfrontowały się i przedstawiły swoją interpre-

tację klasycznych polskich hip-hopowych tekstów. W ten 

sposób na nowo powstały utwory napisane przez Pezeta, Tedego czy Eldoki. Tym razem 

twórca tego projektu, Mariusz Obijalski, postanowił zmienić wartę i takie samo zadanie, 

jak w przypadku pierwszej części, przypadło nowym gwiazdom na naszej scenie. Sprytne 

zagranie, panie Obijalski. Druga część należy do młodych artystów, którzy już błyszczą 

na naszym rynku albo dopiero do tego aspirują. Kolejny raz na album trafiły perełki z pol-

skich rapowych klasyków, które aż prosiły się o nową interpretację. Słuchając nowej czę-

ści „Albo Inaczej 2”, mam wrażenie, że większość numerów poddanych temu ciekawemu 

eksperymentowi sam bym wybrał. Niesamowicie słucha się utworu Miuosha „Nie mamy 

skrzydeł”, w cudownie wykonanej przez Mroza wersji. Trudne zadanie miała Natalia Nykiel, 

która zmierzyła się z rapowym hitem WWO „Mogę wszystko”. Jej interpretacja zaskakuje 

i jest całkowicie w innym klimacie niż ten, do którego nas przyzwyczaiła. Najbardziej cie-

kawiło mnie podejście do trudnego tematu „Czerwonej sukienki”. Tym skomplikowanym 

numerem Fisza zajęła się Justyna Święs, znana z The Dumplings. Nagle z szorstkiego opo-

wiadania faceta zrobiła się romantyczna ballada widziana oczami delikatnej kobiety. „Albo 

Inaczej 2” pełne jest takich zaskoczeń i ciekawych aranżacji. Polecam słuchanie bez wcze-

śniejszego sprawdzania oryginalnych tytułów, wtedy z uśmiechem na ustach odkrywamy, 

z którym klasykiem mamy właśnie do czynienia. 

ALBO INACZEJ 2

Cała muzyka

J A R O S Ł A W  C A Ł A @ c a l a m u z y k a

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Tego w historii działu „Cała Muzyka” jeszcze nie było. 

Zamiast jednej płyty mamy cztery w jednym, niczym naj-

lepszy niemiecki proszek do prania. Szalony pomysł, ale 

to wszystko za sprawą równie szalonego Kanye Westa. 

Kiedy Mr. West co chwilę wrzucał na Twittera daty pre-

mier albumów, w których maczał swoje zdolne palce, 

każdy myślał, że to po prostu efekt zbyt dużej liczby łyka-

nych tabletek. Finalnie jednak, ku zaszkodzeniu wszyst-

kich, te gromkie zapowiedzi zaczęły się potwierdzać 

i w czerwcu wszystko, co zapowiedział, ujrzało światło 

dzienne. Okazało się, że czas spędzony na odludziu w górach Wyoming z całą masą 

ziomeczków i ziomalek po fachu był niezwykle produktywny. Na pierwszy ogień 

poszedł 1 czerwca solowy album pod zmyślną nazwą „Ye”. Muzycznie, o dziwo, nie 

zaskakuje absolutnie niczym, a to nie w stylu Yeezy. Na szczęście nadrabia w war-

stwie lirycznej i tam dzieje się już sporo. Kanye otwarcie mówi o swoich problemach 

psychicznych, co, mam wrażenie, słychać prawie w każdym wersie. Wystarczy cytat: 

„Myślałem dziś o zabiciu siebie. A kocham siebie bardziej niż ciebie. Wiedz więc, że 

myślałem dziś o zabiciu ciebie”. Rozumiecie? Kolejnym wydawnictwem jest kolabo-

racja z Kid Cudim, którą chłopaki fajnie nazwali „Kids See Ghosts”. Duchy z przeszło-

ści zdecydowanie lepiej odzwierciedlają producencki geniusz jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych ludzi w showbiznesie. Wyraźnie czuć między nimi chemię, która 

wylewa się w każdym wersie, a mocniejsze bity tylko to podkreślają. Kanye nie 

dał nam dobrze nacieszyć się z tymi projektami i już tydzień później rzucił kolejną 

bombę. Producencka płyta ikony hip-hopu, wielkiego Nasa. „Nasir” jest jedenastym 

krążkiem w dorobku Nasa, który teraz w pełni zaufał Westowi w kwestii produkcji. 

Wyszło najbardziej klasycznie i dobrze, bo muzycznie to ten album jest najbliższy 

mojemu DNA. Na koniec został ciekawy eksperyment. Również producencki album 

zrobiony dla Teyany Taylor. Możecie ją kojarzyć z widowiska, jakie stworzyła w kli-

pie do numeru Kanye Westa „Fade”. Jeśli nie widzieliście, to musicie to zrobić TERAZ. 

Trzeba przyznać, że Kanye poszalał i mimo sporej konkurencji w tym miesiącu, zasłu-

żył na uwagę, sprawdźcie więc każdą z wymienionych płyt.

CZERWIEC Z KANYE WESTEM



   /   MAKOWA KUCHNIA   /   Grillowana pierś z kurczaka z jabłkami 217

M A Ł G O R Z ATA Ł A D A

Grillowana pierś z kurczaka z jabłkami
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• 4 piersi kurczaka

• 2 spore kwaśne jabłka

• 50 ml żubrówki lub calvadosu, 

ew. wódki wymieszanej z so-

kiem jabłkowym

• 1 szklanka białego wytrawne-

go wina

• szczypta cukru pudru

• sok z 1/2 cytryny

• olej

• łyżeczka otartego majeranku

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• sól, pieprz

Piersi z kurczaka umyć, osuszyć, a następnie posolić, popieprzyć 

i posypać majerankiem.

Wymieszać wódkę, wino i cukier puder i zalać tym mięso. 

Pozostawić w lodówce na kilka godzin, najlepiej na noc.

Przed grillowaniem mięso wyjąć z marynaty, odsączyć, posma-

rować olejem i opiekać na gorącym ruszcie po ok 10 min z każdej 

strony.

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w dość grube pla-

stry, skropić sokiem z cytryny i oprószyć cynamonem.

Ułożyć na gorącym ruszcie koło piersi i grillować po 5 min z każdej strony.

Smacznego!
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