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Oddajemy w Wasze ręce kolejny - trzeci numer 
Magazynu MegaObraz. 

Tym razem mniej stron. Podsumowaliśmy listopad 
i tylko testy z tego miesiąca wypełniły trzecie wydanie. 
Musieliśmy tak zrobić, ponieważ nasze prace nabrały rozpędu, 
a oddźwięk i rosnąca oglądalność, mobilizują nas w stronę 
demonstrowania sprzętu bardziej zróżnicowanego. 

Więcej marek, więcej nowości już wkrótce. 

Kolejny numer Magazynu - ostatni w tym roku 
ukaże się już przed świętami Bożego Narodzenia, 
a nie 1-go stycznia. 

Wszystko po to, abyście mogli 
na spokojnie poczytać i pooglądać materiały w wysokiej jakości 
podczas tego świątecznego czasu kiedy Wszyscy nieco zwolnimy. 

Będzie też więcej fotografii! Więcej o fotografii! 

Oglądajcie, pobierajcie, rozsyłajcie linki znajomym. 
Nasze poprzednie numery PDF zanotowały po ponad 700 pobrań. 
To dużo jak na inicjatywę, która ma zaledwie 2 i pół miesiąca. 
Najbardziej poczytne artykuły były czytane ponad 1500 razy! 

Dziękujemy, że jesteście z nami i że możemy z oferty rynku wybie-
rać i pokazywać Wam ten sprzęt, który uważamy za dobry w kre-
owaniu Mega Obrazów! 

Maciej Taichman 
Redaktor Naczelny
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http://taichmanpro.pl/?page_id=62


Produkcja, opracowanie graficzne portalu i magazynu MEGAOBRAZ - Taichman Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410  00-682 Warszawa
Kontakt - biuro@megaobraz.pl - Tel. 508 431 149 
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LEICA Q2 MONOCHROM
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Nigdy nie sądziłem, że test na-
zwę kiedyś - „radosnym”. Tak wła-
śnie przychodzi mi myśleć po za-
kończeniu testu aparatu Leica Q 2 
Monochrom. To niesamowite. Ni-
gdy jeszcze test aparatu nie wpra-
wił mnie w tak dobry nastrój. Na 
przekór wszystkiemu. Listopado-
wa, zimna, deszczowa noc stała 
się scenerią większości zdjęć. Nie 
było miło, a jednak bardzo często 
się uśmiechałem. Gdyby nie puste 
ulice zapewne ktoś zauważyłby 
śmiejącego się niczym „głupi do 
sera” człowieka, który na fotogra-
fowanie wybrał się po 21 00 w li-
stopadzie.

Niby wiedziałem, co robię, ale do-
piero po wejściu w czerń nocy zro-
zumiałem, jak dobrze zrobiłem, 
narażając ten „aparacik” na walkę 
o każdy luks światła. On najzwy-
czajniej nic nie zrobił sobie z tego, 
że postawiłem go w niewygodnej 
sytuacji, fotografowania w warun-
kach, w których światła już nie ma.
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Podobnej próbie poddałem na wiosnę model M 10 Mo-
nochrom i ten także pokazał pogardę dla „złych warun-
ków świetlnych”. Tyle że, był to model M. Najwyższa kla-
sa pełnej klatki uzbrojona w dalmierz. Tymczasem to, co 
trzymałem w palcach - bo raczej nie w dłoni - nie zapo-
wiadało szału. No może inaczej. Nie zapowiadałoby sza-
łu dla przeciętnego znawcy tematu. Kompaktowy aparat 
ze wbudowanym obiektywem i to w dodatku „popsuty”, 
ponieważ robi wyłącznie czarno-białe zdjęcia to niezbyt 
dobra zapowiedź…

No tak. Jednak dla mnie liczyło się co innego. Po pierw-
sze znałem model Q pierwszej generacji, który zachwycił 
mnie totalnie łatwym procesem fotografowania, niepo-
zwalającym na zrobienie złych zdjęć. Tak go zapamięta-
łem. Można było robić zdjęcia jedną ręką i wszystko wy-
chodziło wspaniale. Tu jednak najwięcej obiecywałem 
sobie po zubożonej o siatkę Bayera, matrycy. Wiedziałem, 
czym to pachnie. Połączenie ultra-czułej, pracującej tylko 
na wykrywaniu jasności poszczególnych pikseli, a więc 
ekstremalnie szczegółowej matrycy dającej tak przeze 
mnie lubianą czerń i biel z łatwością fotografowania serii 
Q musiało być szokiem.

Moja definicja słowa „szok” uległa przesunięciu, a raczej 
odsunięciu w strefę słów, których lepiej nie używać. Zbyt 
szybko mogą tracić na ważności. Tak. Szok to eufemizm, a 
jednak nie znajduję innego słowa, na opis mojego stanu 
ducha. Zaskoczenie? Osłupienie? Chyba tak. A potem, ta 
opisywana przeze mnie na początku radość. Radość foto-
grafowania.

Tak naprawdę nie powinienem testować tego aparatu. 
Przecież na co dzień walczę o jak najwyższą jakość obra-
zu, fotografując na korpusach średnioformatowych. Tym-
czasem testuję maleńki aparat, który wydaje się bardzo 
zaawansowanym kompaktem…

Wytłumaczę Wam, czym jest Q2 Monochrom. To doskona-
łe narzędzie do reportażu czarno-białego. DOSKONAŁE. 
To lepsza wersja Sony RX 1 opartego o te same założenia 
i będącego niesamowicie profesjonalnym aparatem fo-
tograficznym. Q2 Monochrom jest jeszcze doskonalszym 
ziszczeniem marzeń o profesjonalnym korpusie, który 
byłby niewidoczny. Celowo nie piszę niepoważny.
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To nie Fujifilm X100, który też ma zabudowany na 
stałe obiektyw. To zawodowy korpus o doskonałym, 
dopracowanym w każdym szczególe dizajnie i niesa-
mowitych osiągach. Korpus tak dobrze zrealizowany, 
że po raz kolejny (któryż to już raz w ciągu ostatnich 
lat?) Wzbudził we mnie szacunek i podziw dla Leica 
Camera za stworzenie dzieła inżynierii. Nie, nie sztuki 
użytkowej chociaż minimalistyczny, monochroma-
tyczny, matowy korpus mógłby stanowić przykład 
dla wielu producentów. To, co sprawia, że to zawod-
nik ligi profesjonalnej to zespół zaimplementowa-
nych w ten aparat cech, które połączone w jednym 
korpusie zapowiadają wyśrubowaną skuteczność.

Mały, czarny, niepozorny korpus, na którym widnieją 
tylko niezbędne oznaczenia w białym kolorze - zu-
pełnie nie rzuca się w oczy i wygląda bardzo niepo-
ważnie. Atut dla każdego reportera - tu odsyłam do 
rozmowy z Panem Tomaszem Tomaszewskim, który 
o wykorzystywaniu małego aparatu z dobrym obiek-
tywem wspomina.

7



Bardzo dobry obiektyw! Tak bez przesady można stwierdzić, że obiektyw Summilux 
28 mm f/1,7 ASPH. to mistrzostwo świata. Jedenaście soczewek w dziewięciu grupach 
w tym trzy soczewki asferyczne to budowa, która przywodzi na myśl, najbardziej za-
awansowane szkła do systemu M. Jednak ten obiektyw to nie super ostry Elmarit 28 
mm f/2,8 - obiektyw miniaturowy, ale bardzo ostry. To raczej rozbudowana wersja 
szkieł 28 i 24 mm o świetle f/1,4. Obiektyw obudowany jest mechaniką, której nie po-
wstydziłby się żadem producent optyki na świecie. Ciasno spasowane pierścienie, zero 
luzów i rozwiązania sprawiające, że obiektyw spokojnie może być tym jedynym. Jakie 
rozwiązania? Po pierwsze ustawienie makro przez obrót pierścienia ostrości i dostanie 
się do bliskich odległości fotografowania.

Po drugie, wypukłość pod palec na pierścieniu ostrości - coś co znamy z obiektywów 
systemu M, połączona z krótką drogą nastawiania ostrości w trybie manualnym. Ten 
uchwyt ma w sobie zabudowaną blokadę pozwalającą zablokować i odblokować tryb 
AF. Fenomenalne rozwiązanie.
Po trzecie obiektyw ma cichy system AF, który reaguje tak szybko, że nie widzimy sa-
mego ostrzenia.
Po czwarte ultra cicha, o wiele cichsza niż ciche migawki szczelinowe w najnowszych 
modelach M10 migawka centralna, która niezauważalnie otwiera się i zamyka nie ko-
piąc korpusu.
Po piąte - metalowa zakrywa obiektywu i świetnie, ciasno zbudowana osłona przeciw-
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słoneczna - chyba jedna z najlepszych, jakie stworzono. Nakręcana na obiektyw bloku-
je się w odpowiedniej, jedynie słusznej pozycji - proste i genialne.
Po szóste - plastyka obiektywu. Niedostępna dla innych konstrukcji wbudowanych na 
stałe. Obiektyw mimo ogniskowej 28 mm pozwala na zabawę rozmyciami, które są 
bardzo plastyczne.

Na koniec wysokorozdzielcza matryca. Matryca full frame 50,4 megapikseli przycięta 
do efektywnych 47,3 megapikseli w stosunku boków 3:2 to nie żarty. Zwłaszcza w po-
łączeniu z brakiem siatki Bayera i tak dobrym obiektywem. Ostrość i rozdzielczość oraz 
mikrokontrast na najwyższym poziomie.
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14 bitowa głębia w odcieniach szarości - ogarniacie to? Ja z trudem, ale obraz z mo-
nochromatycznych kamer był zawsze idealny w czerni i bieli. Znacznie lepszy niż ten 
po konwersji z pliku kolorowego. Tak jest i w tym przypadku. W zasadzie nie ma co 
zmieniać w postprodukcji. Jeśli plik naświetlimy dobrze - reszta może został bez zmian.

Szybki system AF z wieloma trybami pracy - jak się okazało rzecz nieodzowna, która 
sprawia, że nie musimy zbyt często oglądać zrobionych zdjęć na ekranie aparatu. Ufa-
my, że będą świetne. Ostre, chociaż nie słyszeliśmy ostrzenia.
Akumulator wystarczający na dzień pracy.
Uszczelniony korpus, odporny na wilgoć i kurz.

Zakres czasów od 60s do 1/2000 s w przypadku migawki mechanicznej i 1s do 1/40 000 
s w przypadku migawki elektronicznej.
Zapis video w Cinema 4K, 4K i Full HD.
Możliwość zabawy w ostrzenie manualne z automatycznym powiększeniem wskazane-
go na ekranie dotykowym punktu.
Jasny, wysokorozdzielczy celownik z korekcją dioptri, który obok tylnego ekranu, potra-
fi także realizować ujęcia, podając wszelkie dane i obszar kadru dla danej ogniskowej.
No właśnie tu kolejna sprawa. Pod kciukiem znajduje się przycisk funkcyjny, który zmie-
nia ogniskową z 28 mm na 35 mm, 50 mm i 75 mm. Genialnie proste!
To tylko niektóre atuty. Wszystko tkwi w oprogramowaniu zbierających wszystkie te 
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komponenty w działającą całość. Proste menu, szybki AF i czułość, którą można swo-
bodnie forsować. Jak swobodnie? Szczerze? Ustawiłem ją jako ISO Auto i przestałem za-
wracać sobie tym głowę. Po pierwszych zdjęciach zmieniłem korektę ekspozycji na - 0,7 
EV, a system pomiaru światła na matrycowy. I mogłem fotografować w nocy. Czułość, 
która „przechodzi” w tym aparacie to 100 000 ISO, które generuje ziarno na poziomie 
forsowanego Ilforda HP 5 lub nieforsowanego Tmax 3200. Kto miał do czynienia z tymi 
filmami światłoczułymi, ten wie, o czym piszę. Kadry da się wykorzystać i wprowadzą 
duże wrażenie autentyczności przez swe ziarno. Całość działa intuicyjnie, w czym po-
maga proste menu. Automatyzacja daje luz, o którym udało mi się zapomnieć przy wy-
studiowanym fotografowaniu coraz większymi matrycami i cięższym sprzętem. Radość, 
o której napisałem we wstępie, bierze się właśnie stąd! Lekki aparacik, który zawieszony 
na dopieszczonym do granic możliwości pasku made in Leica daje dostęp do fotografii 
w każdej sytuacji. W każdej, czyli w moim teście w sytuacjach, w których nigdy nie się-
gnąłbym po kamerę, ponieważ warunki na to zwyczajnie nie pozwalały! Pomiar światła 
nie daje zdjęć przepalonych czy dramatycznie niedoświetlonych. Otrzymujemy zawsze 
dobre zdjęcia. To wspaniały fotograficzny notatnik. Wspaniałe narzędzie do tworzenia 
klimatycznych czarno-białych fotografii. To wszystko zaś bez nadmiernego patosu i ob-
ciążeń za to z wielką dawką emocji i radości.

Dla kogo jest to aparat? Przede wszystkim dla każdego wielkiego miłośnika fotografii 
czarno-białej. Trochę odwrócę sytuację. Inwestując w jasny obiektyw Leica, tak napraw-
dę za jakieś 5 tysięcy złotych dokupujemy korpus. W przypadku totalnego zawodow-
stwa musimy sięgnąć po M10 Monochrom za ponad 30 000 i obiektyw za ponad 15 - 20 
000. Nie będziemy mieli jednak systemu AF i tej lekkości. Czy 26 000 zł to cena duża? Nie 
pytajcie mnie o to. Za ten aparat, metalowy, solidny, świetnie działający i dający wysoko-
rozdzielcze kadry nadające się do powiększeń - to cena po prostu dobra. Naszą barierą 
psychologiczną jest to, że za takiego Sony RX1 czy taką Leicę Q2 jako małe korpusiki, nie 
chcemy dawać więcej niż za pełnoklatkowego bezlusterkowca z wymiennymi obiekty-
wami. Jednak ten pełnoklatkowy bezlusterkowiec nie zaoferuje Wam takiej radości fo-
tografowania i tak ekstremalnych ujęć, jak to cacuszko.

Odpowiadając Wam na pytanie - to skończone narzędzie, dla prawdziwych fotoreporte-
rów, walczących o laury w fotografii czarno-białej. Tak mały aparat nie budzi emocji, jest 
niezauważalny a możliwość fotografowania w naprawdę złych warunkach świetlnych 
to bonus, z którego nie godzi się nie skorzystać. Nikt nie zwodzi na nas uwagi, chyba że 
zostaniemy ocenieni jako „Tacy, którym w życiu coś nie wyszło”, skoro muszą fotografo-
wać jakimś niegroźnym kompakcikiem - jak to określił ładnie Pan Tomasz Tomaszewski. 
Gdybym był fotoreporterem, z takim urządzeniem nie mógłbym wymigać się żadnym 
usprawiedliwieniem, że z wydarzeń nie przywożę niesamowitych ujęć. Robiąc zdjęcia 
testowe, pykałem je jedną ręką przez szyber dach auta. W nocy. Prowadząc… Ciem-
ne krzaki na podwórku w nocy? Oczywiście! Podświetlony nastrojowo pub? Jasne! To 
wszystko bez przejmowania się danymi ekspozycji. Czas? Przysłona? ISO? A kto by o 
tym myślał!?

Na koniec i tak otrzymamy dobrze naświetlone, plastyczne obrazy wysokiej jakości. W 
momencie, gdy tak dużą wagę przywiązuję do średnioformatowych konstrukcji takich, 
jak Fuji GFX 100 czy Hasselblad 907X tylko ten aparat widzę jako wrzucony w kąt foto-
graficznej torby element, będący przeciwieństwem tych kamer. Uzupełniający wystu-
diowany świat profesjonalnej fotografii o możliwości rejestracji w ruchu, biegu czy zdo-
bywaniu pięknych kadrów z codziennego życia. Bez utraty jakości! Dla mnie to jednak 
ciągle ważne! 

Dlatego zrodziła mi się w głowie pewna myśl. Znalazłem jeszcze jeden obszar zastoso-
wania tego fenomenalnego aparatu. Jest dla niego miejsce w skórzanej torbie Rekina 
Kapitału. Biznesmena, szefa firmy, członka zarządu, finansisty czy uprawiającego wolny 
zawód adwokata, czy lekarza. W świecie gdzie dba się o to, aby nawet porcelana na sto-
le była najwyższych lotów, a co najmniej sześcio-cylindrowy silnik napędzał samochód 
wykończony w stylistyce premium, jest właśnie miejsce na ten wysmakowany model, 
w którym nawet elitarne logo Leica zostało schowane jako zbyt natarczywe. W takich 
realiach trudno jest zabłysnąć przed znajomymi relacjami foto z najnowszego smartfo-
na. Przecież wszyscy posiadają taką technologię. Może to właśnie wysmakowane, czar-
no-białe kadry pokażą w godny sposób tak cenne chwile, które przeżywamy. Może to 
właśnie fakt, że nasz miniaturowy matowo-monochromatyczny przyjaciel da nam moż-
liwość oprawienia tych wspomnień w ramę i zawieszenia w gabinecie - sprawi, że świat 
pokazany w czerni i bieli będzie tak wspaniały? Czyż to nie piękny w tych czasach przy-
kład wirtuozerii technologicznej, która daje nam to, czego inni nie mają? Prowadzi nas 
tam, gdzie nie marzyliśmy dotrzeć…

11



12

Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 1250



Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 1250
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/3,2 ISO 200
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO320
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 500



Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO200
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Leica Q2 Monochrom 1/100 s f/3,5 ISO 200
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Leica Q2 Monochrom 1/60s f/1,7 ISO 1600
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Leica Q2 Monochrom 1/160 s f/4 ISO 200
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 3200
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 1600
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Leica Q2 Monochrom 1/320 s f/3,2 ISO 200
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Leica Q2 Monochrom 1/640 s f/1,8 ISO 200



25

Leica Q2 Monochrom 1/1000 s f/1,8  ISO 200



26

Leica Q2 Monochrom 1/160 s f/4,5 ISO200



27

Leica Q2 Monochrom 1/16000  s f/1,7 ISO200
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Leica Q2 Monochrom 1/60 s f/1,7 ISO 320



Blenda Lastolite HaloCompact 
Fotografujący bardzo często dzielą się na tych, którzy bez blendy nie wyobrażają sobie pracy i na tych, którzy blendy 
nie mieli okazji zastosować w praktyce. Jeśli już spróbowałeś - przepadłeś. Owszem, często do użycia blendy potrzeb-
ny jest asystent, jednak można spróbować i zastosować blendę przymocowaną do statywu. Odbijanie światła w celu 
doświetlenia zacienionych partii sprawdza się świetnie zarówno w świetle zastanym, jak i w studio. Blendy są tanim 
sposobem na uzupełnienie oświetlenia. Podstawowym rodzajem blend są azjatyckie blendy samorozkładające. Lek-
kie, zajmujące stosunkowo niewiele miejsca, ponieważ po złożeniu są płaskimi krążkami o średnicy około 1/3 swej 
wielkości po rozłożeniu. Takie blendy są tanie, ale… No właśnie - nie zdajemy sobie sprawy z ich ograniczeń, dopóki 
nie spróbujemy czegoś innego.
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Jeśli możemy skorzystać z osoby trzymającej blendę, jest ok. Jeśli musimy skorzystać 
ze statywu, sprawa staje się bardzo skomplikowana. Sprężynująca krawędź blendy od-
kształca się, jeśli próbujemy ją umieścić w uchwycie zamocowanym na statywie. Wów-
czas musimy sięgnąć po dodatkowe akcesorium, jakim jest specjalny uchwyt do moco-
wania takich blend. Jeżeli nasza blenda to akcesorium odbijające to nie ma większego 
problemu, chociaż cena takiego rozwiązania, waga i sposób montażu się komplikują. 
Jeśli jednak blenda jest akcesorium rozpraszającym to… mamy problem. Poprzeć śred-
nicę naszej blendy przechodzi, rzucający cień rozpórki mocującej.

Najgorsze jest to, że to, co stanowi o największej zalecie blend samorozkładających, czyli 
sprężynująca krawędź. Nawet po umieszczeniu jej w uchwycie potrafi się ona odkształ-

cać i nadal sprężynowa utrudniając ustawienie pod właściwym kątem. W plenerze i na 
wietrze nawet lekkim bywa to problemem.

Blenda Lastolite Compact jest rewolucyjnym produktem, który jest czymś pomiędzy 
płaszczyzną typu butterfly a zwykłą blendą. To rewolucyjny produkt zasługujący na mia-
no akcesorium roku. Na rynku jest już od dłuższego czasu, jednak jeśli jej nie spróbowa-
łeś - nie wiesz, jak bardzo pomocna może być blenda w praktyce.

Blenda jest mała po złożeniu. To przedmiot mieszczący się w futerale o rozmiarach około 
25 cm długości i 7 cm średnicy. Tyle zajmuje sama konstrukcja blendy i jedna płaszczy-
zna rozpraszająca. Inne płaszczyzny rozpraszające mieszczą się w płaskim woreczku 10 
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x 15 cm. Łatwiej taką blendę i dodatkowe 
płaszczyzny wrzucić do torby czy plecaka. 
Jednak nie to jest najważniejsze. Rewolu-
cyjność tej blendy polega na nietypowej 
konstrukcji.

Blenda posiada bardzo wygodny uchwyt 
do trzymania, pogrubiony i wmontowa-
nym na stałe gniazdem popularnej śru-
by statywowej. Reszta to lekkie elementy 
skonstruowane jak maszt namiotu. Będą-
ce fragmentem łuku elementy połączo-
ne gumą, aby się nie rozsypały, tworzą 
po szybkim złożeniu okrąg. Okrąg bardzo 
lekki i bardzo sztywny. Sztywność moż-
na porównać do hula hop. Wagę już nie 
bo mający 82 cm okręg waży około 320 
gram., czyli tyle, co nic. Wydaje nam się, że 
całość jest bardzo lekka. Na niej za pomo-
cą łatwych do umieszczenia zatrzasków 
rozpinamy płaszczyznę rozpraszającą 
lub odbijającą. Do wyboru jest duża ilość 
płaszczyzn. Najciekawsze są te w paseczki 
o różnej sile odbicia/rozproszenia. To wy-
różnia produkt brytyjski od konkurencji 
z dalekiego wschodu. Płaszczyzny złote, 
srebrne, białe itd. Są na ogół dwustronne, 
co pozwala odpowiednio regulować sto-
pień odbicia.

Najważniejszy jest jednak sposób dzia-
łania całości. Uchwyt można z łatwością 
trzymać jedną ręką. Można także wkręcić 
go w mocowanie statywowe zakończone 
gwintem. Jeżeli posiadamy statyw typu 
boom z regulacją pochylenia poziomej 
rury lub statyw z głowicą nawet najmniej-
szą kulową mamy całość, która pozwala 
na sprawną i szybką pracę. Możemy także 
blendę mocować na samym uchwycie z 
przegubem lub mini głowicą kulową, a na-
wet z magicznym ramieniem. Sztywność 
całej konstrukcji jest wręcz imponująca. 
Kto raz spróbował, ten prawdopodobnie 
przy tym produkcie pozostanie. 
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Zdecydowanie jest to jedno z najciekawszych rozwiązań z obszaru przenośnych płasz-
czyzn odbijających! Próbowaliśmy skompletować blendę zdatną do użycia na statywie. 
Przy średnicy porównywalnej np. 90 cm blenda kosztująca około 90 zł musiała być do-
posażona uchwytem statywowym za 150 - 350 zł. Na koniec i tak okazywało się, że np. 

Użycie jej „z ręki” np. Nad głową modela jest trudne, ponieważ całość nie ma właściwego, 
ergonomicznego uchwytu. Jeżeli użyjemy zwykłej blendy bez poprzeczki mocującej i 
trzymać będziemy ją w ręku, będzie się wyginała na wietrze, co najczęściej zmusza nas do 
użycia dwóch rąk. W przypadki blendy Lastolite Compact wszystkie te problemy znikają.
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Statyw oświetleniowy Manfrotto Nano Plus
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Bardzo popularnym modelem statywu oświetleniowego jest duży 
statyw Manfrotto Master 1004BAC. Takich statywów używa się na 
co dzień w profesjonalnej praktyce fotograficznej. Statyw po złoże-
niu jest duży, bo jego długość to 124 cm. Wysokość po rozłożeniu to 
366 cm. Waga 3 kg, ale nośność 9 kg. Świetny statyw. Dlaczego opi-
sujemy go w artykule o przenośnym statywie oświetleniowym Nano 
Plus? Dlatego, że to świetny punkt odniesienia do dyskusji nad sta-
tywem przenośnym. Takim, który uniesie źródło światła wszędzie 
tam, gdzie dźwiganie cięższych statywów jest utrudnione lub wszę-
dzie tam, gdzie używa się mniejszych i lżejszych źródeł światła.

Wówczas sięgamy po konstrukcje lekkie, ale… tu trzeba uważać. 
Bardzo często konstrukcje ultralekkie mają udźwig ograniczony do 
1500 gram., co wystarcza do umieszczenia na nich lekkich lamp led 
lub lamp reporterskich. Owszem ważą naprawdę niewiele, ale nie są 
w stanie zastąpić cięższego statywu zdolnego do uniesienia więk-
szej lampy.

To miejsce na prezentację takiego właśnie statywu. Nano Plus waży 
1350 gram., po złożeniu jest niewielki, ponieważ ma 52 cm długości. 
Jego wysokość po rozłożeniu to 197 cm. Najważniejszy jest jednak 
udźwig, który wynosi aż 4 kg. Statyw zakończony jest gwintem 3/8 
cala i redukcją z 3/8 cala na 1/4 cala.

Statyw wykonany jest z aluminium. Zbudowany na podstawie ta-
kiej samej solidnej konstrukcji jak większość statywów oświetle-
niowych Manfrotto. Posiada jedną z nóg o regulowanej długości, 
co umożliwia rozstawianie statywu na nierównej powierzchni. Waż-
ne jest to, że po złożeniu statywu możemy go przenosić nawet w 
przegrodach plecaka czy torby, które przeznaczone są na statyw 
podróżny. Nawet jeśli na sesję musimy przenieść dwa czy trzy sta-
tywy, będą ważyć, mniej więcej tyle ile jeden duży statyw! Pamiętać 
musimy, że Manfrotto bardzo logicznie rozbudowuje swój asorty-
ment sprzętu, ponieważ jeszcze kilka lat temu taki statyw był mniej 
potrzebny. Obecnie, ewolucja sprzętu oświetleniowego pozwoliła 
nie tylko zmniejszyć jego rozmiary, jak i masę. Nowoczesne lampy 
led są lekkie i często nie potrzebują dodatkowych modyfikatorów, 
od razu oferując zmiękczone światło, lampy reporterskie stają się 
coraz mocniejsze. Dysproporcja wielkości i masy tych nowych źró-
deł światła do starych, dużych statywów jest coraz większa. Nano 
Plus wspaniale pokrywa zapotrzebowanie tych wszystkich, którzy 
nie muszą rozstawiać dużych i ciężkich lamp z dużymi i ciężkimi mo-
dyfikatorami.
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TETHER TOOLS AIR DIRECT
PRACA NA KABLU, BEZ KABLA - CZY TO MOŻLIWE?  Z AIR DIRECT TAK!
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Oto mamy rozwinięcie technologii zdalnej pracy, o którym jeszcze kilka lat temu mo-
gliśmy jedynie pomarzyć. O tetheringu już pisaliśmy. O akcesoriach do tetheringu tak-
że. Nie musimy udowadniać zalet pracy na kablu. Możliwość sterowania aparatem zza 
pulpitu komputera jest bardzo kusząca. Co więcej, w sytuacji, gdy kamera umieszczona 
jest w miejscu o utrudnionym dostępie, możliwość sterowania ustawieniami, wydaje się 
nie do przecenienia. Największą korzyścią jest jednak możliwość zobaczenia obrazu na 
dużym ekranie komputera już w trakcie zdjęć. Ile znaczy to w profesjonalnej sesji, nie 
trzeba tłumaczyć. Dostarczanie plików w pełnej rozdzielczości od razu do komputera to 
efekt uboczny, który daje bardzo duże możliwości, nie tylko polegające na utworzeniu 
kolejnej wersji plików (poza tymi na karcie). To wszystko nie ulega wątpliwości.

Jednak wielu z Was ważąc zalety pracy na kablu, podnosi kwestię obniżonej wygody 
wynikającej z obecności kabla na planie sesji zdjęciowej. Oczywiście wszyscy pracu-
jący nad statycznymi kadrami w fotografii reklamowej, produktowej, żywności itp. nie 
narzekają na kabel. Wszyscy pracujący w środowisku zmiennym z wieloma ludźmi na 
planie, muszą uważać na połączenie przewodowe. Należy odpowiednimi akcesoriami 
zabezpieczyć zarówno kabel przy złączu komputera, jak i przy kamerze. Jeżeli to zrobi-
my - cała reszta jest bajką.

Jednak firma Tether Tools widząc duże zapotrzebowanie na swoje akcesoria do pracy na 
kablu, poszła o krok dalej. Urządzenie AirDirect pozwala na pracę w tetheringu bez ka-
bla! Jeżeli pracujesz na kablu i już polubiłeś ten system pracy, możesz zastanowić się na 
wzniesienie na nowy, wyższy poziom. No bo jak inaczej nazwać całą wygodę tetheringu 

otrzymaną bez stałego połączenia kablem!

Czym tak naprawdę jest AirDirect? Jest to posiadająca własne zasilanie popularnym aku-
mulatorem LP-E6, stacja bazowa WiFi, która pozwala na bezprzewodowe przekazywa-
nie plików JPEG i RAW z kamer systemów Fujifilm, Sony, Canon, Nikon, Panasonic, Leica, 
Hasselblad do odległości 60 m! Oprogramowanie AirDirect nawiązuje łączność proto-
kołem PTP pomiędzy komputerem a aparatem. DarkRoom, Smart Shooter, Lightroom, 
Phocus no I najczęściej używany Capture One pozwalają na spokojną, pozbawioną rwań 
czy zawieszeń współpracę z tym systemem. Jedynie kamery produkujące najcięższe pli-
ki takie jak GFX 100 mogą odczuwać spowolnienie, zwłaszcza podczas szybkich zdjęć. 
To jednak wyjątki.

AirDirect jest systemem opracowanym wzorowo. Montujemy nadajnik na stopce lampy 
błyskowej i poprzez złącze USB-C łączymy go z aparatem. Zastosowanie w tym newral-
gicznym miejscu całego systemu tego szybkiego złącza pozwala na pozbycie się wą-
skiego gardła całego przesyłu danych. Dalej jest już łatwiej. AirDirect wykorzystuje 
dwuzakresowe moduły WiFi obsługujące pasma 2,4 lub 5 GHz, pracujące w trybie Wi-Fi 
802.11AC, dają szybkość transferu do 443 Mb/s, przepustowość 220 Mb/s. Urządzenie 
posiada wbudowane zdublowane anteny dużej mocy dla zwiększenia zasięgu.

Ważne jest jednak to, że nie musimy znajdować się w zasięgu sieci Internet. AirDirect 
tworzy własną sieć komunikacji bezprzewodowej. Komunikacji dwukierunkowej - po-
nieważ połączenie pozwala na sterowanie aparatem z komputera i przesyłanie plików 
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na komputer. Pełny tethering bez kabla to wygląda 
obiecująco - prawda?

W opakowaniu znajdziemy komplet kabli do różnych 
kamer, urządzenie AirDirect, instrukcję i akumulator. 
Dodać należy, że urządzenie może być zasilane z po-
werbanka i zasilacza DC a na akumulatorze pracuje 
od 3 do 5 godzin.

Zapytacie - jak to działa? Intuicyjnie. Połączenie jest 
znacznie łatwiejsze niż w przypadku użycia syste-
mów bluetooth wbudowanych w kamery. Często 
podczas połączeń dochodzi do rwań, szybkiego roz-
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łączania dla zaoszczędzania energii i innych niestabilność. Tu tego 
nie ma. Wręcz czujemy, siłę utworzonego mostu danych, gdy po 
nawiązaniu połączenia wszystko zaczyna działać. Szybko zapomi-
namy o kablach, połączeniach i skupiamy się na fotografowaniu. 
To wnioski dotyczące wszystkich systemów.
Jeszcze istotniejsze są zalety w systemach tak popularnych, jak Ca-
non czy Nikon. Przy użyciu aplikacji Air Remote Mobile Tethering 
możemy sterować aparatami Canon i Nikon z urządzenia takiego 
jak smartfon czy tablet.
Urządzenie jest lepiej zbudowane niż większość podobnie wyglą-
dających i tak samo umieszczanych, urządzeń do synchronizacji 
błysku. Waży 170 gram. Cena na naszym rynku to 1649 zł brutto.
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Czyli „game changer” / przełom dla każdego, kto lubi 
szybkość, wygodę i precyzję!

Kto nie lubi estetycznych i schludnych rzeczy? Tacy lu-
dzie należą do mniejszości. Zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, kiedy nowoczesny design, a zarazem ergo-
nomia wyznaczają kolejne trendy w świecie architek-
tury, elektroniki i mody. Każdy produkt na pierwszy 
rzut oka musi mieć ciekawe opakowanie, nietuzinko-
wy wygląd, a najlepiej, żeby był wykonany z najlepszej 
jakości materiałów, które wytrzymają trudne warunki 
pogodowe. W przypadku branży video i fotograficz-
nej to ostatnie ma często decydujące znaczenie. Do 
tej całej perfekcyjnej mieszanki należy zadać sobie 
jedno, ale bardzo ważne pytanie: czy jest praktycz-
nie?
Kiedy pierwszy raz zobaczyłem głowicę Syrp Genie 
Mini w opakowaniu, bardziej przypominała mi ek-
skluzywną świeczkę na parogodzinny wieczór niż 
głowicę, która ma spełniać wymagania wytrawnych 
fotografów i filmowców. Po wyciągnięciu z pudełka 
tajemniczego krążka byłem zaintrygowany samym 
przedmiotem. Głowica wykonana jest z fantastycz-
nych materiałów, które w dłoni bardziej przypomi-
nają karbonową ramę szosówki niż lichą świeczkę. 
Połączenie solidnej, masywnej i czarnej gumy z ma-
teriałem podobnym do tablicy korkowej sprawia wra-
żenie wytrzymałego i godnego zaufania. Całość wy-
gląda jak tajemniczy przedmiot wyjęty z filmu science 
fiction. Co do samego opakowania – wygląda świet-
nie, natomiast raczej używałbym go tylko w warun-
kach domowych ze względu na użyte materiały. Pod-
sumowując wygląd zewnętrzny i pierwsze wrażenie: 
świetny design, ogromny plus za użyte materiały no 
i waga 0,245, która powoduje, że aż chcę się zabierać 
ze sobą coś tak małego i … podobno całkiem prak-
tycznego.

AUTOMATYCZNA GŁOWICA SYRP GENIE MINI
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Z przyjemnością przystąpiłem do dalszej konsump-
cji tego maleństwa. Pobrałem aplikację Syrp na te-
lefon i po dosłownie paru minutach głowica była 
połączona z moim smartfonem. Sam proces syn-
chronizacji jest dziecinnie prosty; wystarczy telefon 
z bluetooth i ewentualnie jakieś WiFi do wgrania 
najnowszego oprogramowania do naszej Syrp Ge-
nie Mini. Aplikacja również jest dość intuicyjna, jeśli 
na co dzień obcujemy, choć w małym stopniu z XXI 
wieczną technologią. Do wyboru mamy wiele funk-
cji zarówno do fotografii, jak i filmowania.

Tak naprawdę mógłbym opisywać bardzo długo 
każdą z nich, wymieniając przeróżne tryby, któ-
re Syrp oferuje nam podane na tacy. Zaspokajając 
Waszą ciekawość, możemy znaleźć tam między in-
nymi tryb panoramy, który będzie współpracował 
z Waszym aparatem nie tylko w zakresie ruchu, ale 
samego zdjęcia; wystarczy, że podłączycie głowi-
cę z Waszym aparatem i wprowadzicie odpowied-
nie wartości dotyczące ogniskowej obiektywu, ro-
dzaju mocowania itd. Ponadto tryby do timelapsów 
oraz filmowania są nielimitowane w zakresie wybo-
ru. Ograniczeniem jest tu tylko ludzka wyobraźnia i 
czas pracy baterii, który wynosi 15 godzin dla zdjęć 
poklatkowych oraz 6 godzin dla filmu, oczywiście 
w zależności od ciężaru sprzętu i warunków pogo-
dowych. À propos udźwigu, wynosi on do 4 kg w 
ruchu poziomym, co według mnie jest wystarcza-
jącym wynikiem, jeśli weźmiemy pod uwagę małe 
rozmiary samej głowicy. Co najważniejsze ruch jest 
bezbłędny. Jeżeli szukacie bardziej sprawdzonego 
sposobu niż proste ujęcia z gimbala czy ze statywu 
to również na tym polu będziecie mogli zaufać tej 
głowicy. Dodatkowo oprócz zautomatyzowanego 
ruchu, możemy operować głowicą manualnie i to 
do granic absurdu.
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W najwolniejszym trybie ruch jest tak wolny, że prę-
dzej zdrętwiałby mi palec od trzymania na smartfo-
nie, niż zauważyłbym widoczny ruch. To świadczy 
tylko o tym, jak bardzo przemyślanym produktem 
jest głowica Syrp i jak wiele zastosowań może nam 
dać w kreowaniu wymarzonego ruchu kamery, a 
może i… ruchu samego obiektu, który przyjdzie 
nam filmować. Przecież nikt nie powiedział, że na 
głowicę musimy montować tylko i wyłącznie apara-
ty lub kamery. Takie rozwiązania sprawią, że na do-
mowym stole możemy stworzyć małe studio filmo-
we. Warto wspomnieć również o tym, że wszystkie 
produkty Syrp są ze sobą kompatybilne, więc jeśli 
tylko zapragniemy rozszerzyć możliwości naszego 
sprzętu, to nie musimy się ograniczać. Znajdziemy 
szeroką gamę produktów, która pozwoli nam na 
nieograniczone pole manewru. Należy też dodać, 
że wszystkie te bajery są tylko dodatkami dla lu-
dzi, którzy lubią bawić się dzisiejszą technologią, 
a przecież są też tacy, którzy lubią prostotę. Wcale 
nie musimy montować naszej głowicy na dodatko-
wym osprzęcie – wystarczy spakować ją do kiesze-
ni (zmieściła się do kieszeni płaszcza), do ręki wziąć 
aparat i wyjść w jesienne popołudnie odkrywając 
na nowo, w moim przypadku magię timelapsów. I 
to właśnie za to polubiłem ten sprzęt. Wiele moż-
liwości, ergonomia oraz wygląd – jedyny w swoim 
rodzaju.
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Podsumowując – głowica Syrp Genie 
Mini II to doskonały wybór dla cenią-
cych sobie małą wagę sprzętu, wy-
trzymałość, a zarazem dobry design. 
Sprawdzi się nie tylko w spontanicz-
nych wypadach w góry, ale również w 
profesjonalnych warunkach pod wa-
runkiem, że sprecyzujemy nasze wy-
magania i odpowiednio wykorzysta-
my potencjał tego małego cudeńka.
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CANON EOS R 
2 LATA PO PREMIERZE. CZY WARTO?
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To bardzo trudny test. Do naszej redakcji trafił aparat Canon EOS R. Znawcy od razu za-
krzykną, że to chyba pomyłka, ponieważ od premiery modelu R minęły dwa lata i to chy-
ba niestosowne poddawać go testom w chwili, gdy nawet inne konstrukcje wchodzące 
w skład rodziny R są już znacznie doskonalsze. Niby tak, ale nam zależało na przedsta-
wieniu modelu, który może być interesującym dla wielu fotografujących. Pytaliście nas 
od dłuższego czasu kiedy zaprezentujemy aparaty bardziej dostępne dla przeciętnego 
użytkownika. Właśnie w odpowiedzi na takie zapytania powstał ten test. Udaliśmy się 
do jednego z normalnych sklepów fotograficznych, który przez swą głęboką obecność 
na rynku i znajomość tematu może stanowić dla nas oparcie w kwestii rozpoznania za-
interesowania konkretnymi modelami. To właśnie w Fotoformie dowiedzieliśmy się, że 
ten model jest całkiem dobrze sprzedającym się Canonem. Ciągle.

Co tu zrobić. W naszej redakcji ostatnio testowaliśmy same topy topów. Poza średnio-
formatowymi korpusami Hasselblad i Fujifilm GFX, których używamy na co dzień z wy-
boru, były też korpusy Leica M… To duży problem. Jednak nie największy. Największym 
problemem okazało się to, że to ja mam przetestować wybraną kamerę. W chwili kiedy 
o tym zadecydowaliśmy - jeszcze nie wiedzieliśmy jaką… Ja natomiast nie jestem do-
brym materiałem na testera. Przeszedłem długą drogą od Nikona analogowego, przez 
średni format - Hasselblad 503 CW i Mamiya RB i RZ 67 poprzez cyfrowego Canona, aż 
do modelu EOS 5D mk II i Sony A900 i znowu EOS. 5D mk II, następnie Sony A7R i A7R II 
i III i Leica M do Fujifilm GFX 50R i Hasselblada 907x. Porzucając Canona na rzecz bezu-
sterkowego Sony, osiągnąłem to czego oczekiwałem. Mniejszy system, dostęp do nieza-
leżnych obiektywów o pięknym obrazowaniu i wyższą neutralność kolorystyczną. Samo 
Sony jeszcze spełnieniem nie było, ale ze szkłami Zeiss i Voigtlaender już tak. Tyle że, ja 
nie potrzebuję szybkiego autofocusa tylko jakości. Jestem więc szczególnym przypad-
kiem. Nie robię reportażu. Nie jestem obiektywny, pracując na co dzień na kamerach 
niemal idealnych, o niesamowitej ostrości i wierności kolorów.

Czyż to nie ironia, że w moje ręce trafia model do przetestowania? Przyznacie, że spora 
i może zrezygnujecie z dalszej lektury… Być może. A może zaciekawi Was zdanie osoby, 
która na testowany model może spojrzeć zupełnie na trzeźwo, od razu wiedząc gdzie 
na szczeblach drabiny sprzętu foto umieścić ten model? Tak. To fakt. Gdy otrzymałem 
ten model do testu - nie miałem żadnych emocji. Nie drgnęła mi nawet powieka. Była 
obawa, że testowi nie sprostam. Wiedziałem, że korpus nie da obrazków na poziomie 
Fujifilm GFX 50 R czy Hasselblada 907x. Była też niechęć do firmy, która tak przeze mnie 
ceniona onegdaj, przez lata pozwoliła sobie na śpiączkę w momencie, gdy świat porzucił 
straconą drogę lustrzanek, kierując się w stronę pozbawionej luster technologii. Jeszcze 
bardziej mierziła mnie myśl na samo wspomnienie, że firma Canon potrafiła przez lata 
nie modernizować szkieł do lustrzanek, a jakość uwielbianych przeze mnie „elek”, oka-
zała się być daleko w tyle za miniaturowymi obiektywami Leica czy Voigtlaender. Przej-
ście na Sony było dobrym krokiem i to zapamiętałem. Do obrazowania Canona miałem 
wiele zastrzeżeń.

No i pech! Stanąłem przed faktem napisania opinii, recenzji - bo testu po dwóch latach 
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od premiery nie ma co robić - modelu 
EOS R. Poczułem strach. Cóż ja napiszę 
po testach tych wszystkich Hasselbla-
dów, Fujifilmów GFX czy korpusów Le-
ica M?

Przypomniał mi się przypadek testera 
samochodów, który do każdego auta 
podchodził z pietyzmem i szacunkiem. 
Ekscytował się najniższym modelem 
każdej marki. Wydawało mi się, że za-
chwyca się tym, że samochody w ogóle 
jeżdżą i za sam ten fakt należy im się po-
chwała. Tester ten przeszedł z biegiem 
lat do testowania cudów motoryzacji z 
najwyższej półki i… Entuzjazm zgasł. 
Już nie potrafił ekscytować się osiąga-
mi 100 konnego diesla Opla, ponieważ 
miał za sobą test podwójnie turbo do-
ładowanego W12 w Bentley Continen-
tal GTC.

A jednak sięgnąłem po model Canon 
EOS R w kicie z obiektywem 24-105 o 
świetle 4. Zapamiętałem ten moment, 
zaraz po wyjęciu z torby. Jestem foto-
grafem, a każdy aparat to narzędzie. 
Zacząłem oględziny tego narzędzia. 
Tu nie kryję - były to oględziny nieuf-
ne. Nastawione raczej na znalezienie 
uchybień, ale z drugiej strony - chłod-
ne. Pozbawione porównywania z inny-
mi konstrukcjami. Trochę na świeżo - po 
rocznej przerwie, sięgnąłem po aparat 
z pełną klatką.

Zadziwiło mnie to, co poczułem (tak 
bardziej poczułem, niż dostrzegłem). 
Wybaczcie mi nieco naiwne określe-
nia. Tyle już pewnie napisano na temat 
tego korpusu, że aż zastanawiam się, 
czy warto się uzewnętrzniać…
Dobra. Niech tam. Poczułem coś na 
kształt dreszczyk emocji. Dopiero gdy 
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ten korpus wziąłem w rękę. Sam, bez świadków. Było to uczucie trzymania w dłoni cze-
goś, co się dobrze zna, a jednak długo się tego nie widziało. Powróciły wspomnienia z 
czasów, gdy używałem Canona. Ta sama jakość wykonania (może nawet ciut lepsza), te 
same materiały, które nie mogły oszukać dłoni. To wszystko to był Canon. Pełnoprawny, 
dobrze wykonany. Inny, bo mniejszy niż lustrzanki. Wydał mi się większy niż Sony A7/9 
ale tu mogłem się mylić, nie sprawdzając gabarytów i danych technicznych. Spotkałem 
ekran odchylany w bok jak w bardziej amatorskich konstrukcjach i a jakże Canonowe 
obłości. Przyciski pracowały z tym samym uskokiem i wyczuwalną precyzją. Słowem - tak 
to był Canon, tyle że, przecież bezusterkowy. To intrygowało. Zacząłem się przyglądać 
bardziej wnikliwie i znalazłem kilka uchybień. Po pierwsze, jeden slot na kartę. Po drugie 

inny zestaw pokręteł i przycisków niż te znane z lustrzanek. Dziwny, mały wyświetlacz 
na górze górnej ścianki i nowość - pokrętło Mode. Brak joysticka i pokrętło on - of po 
lewej stronie górnej płyty. To wstępnie wykryte nowości. Nie wiedziałem, czy wady. No-
wości, a z nimi zawsze jest tak, że trzeba się do nich przyzwyczaić. Potem zaś albo polu-
bić, albo znienawidzić. Nie wiedziałem jak będzie. Jeszcze aparatu nie uruchomiłem… 
To najchłodniejszy test, jaki przeprowadzałem ostatnio. Zero emocji - pamiętajcie…

Po włączeniu - zaskoczenie. Bardzo szybkie uruchomienie się konstrukcji i gotowość do 
pracy. Po drugie ładny obraz w celowniku i znane dobrze z poprzednich Canonów - menu. 
Zawiłe jak to w bezlusterkowcach, ale nie tak jak w innych konstrukcjach. Jednorazowe 



52

przejście po wszystkich jego pozycjach pozwoliło mi ustawić aparat do fotografowania 
z wybranymi przeze mnie parametrami. Było nieźle. Nie bawiłem się w konfigurowanie 
przycisków. Po prostu ustawiłem aparat do fotografowania. Miałem uczucie, że czegoś 
mi brakuje w tym menu… No tak. Ustawień dla trybu filmowania. Tu zagwozdka. Na-
prawdę ich nie było. Potrzeba było dłuższego zastanowienia i okazało się, że te ustawie-
nia są dostępne dopiero po przestawieniu pokrętła Modę na film. Niby logiczne, a jed-
nak to odstępstwo od dawnego menu trochę mnie zaskoczyło. Oglądając aparat dalej, 
zauważyłem jeszcze jedną cechę korpusu, którą od razu polubiłem. Cechę, której bra-
kuje mi w większości kamer. Zabezpieczenia lamelkami matrycy, podczas gdy korpus 
jest nieużywany. Tak działa migawka w Leica M. Matryca jest osłonięta. Tutaj także. Bra-
wo za to jakże proste, ale bardzo skuteczne w walce z kurzem rozwiązanie! To właśnie 
ten drobny fakt wzbudził we mnie ciekawość. Dobra. Może i konstruktorzy w pewnym 
czasie popadli w letarg, ale może po wybudzeniu się „odrobili lekcje” i popracowali nad 
czymś bardzo dobrym? Pojawiła się iskierka nadziei. Sięgnąłem po instrukcję. Okazało 
się, że aparat ma wszystko, czego możemy potrzebować, z wifi włącznie. Być może w 
jakimś tam zakresie odstaje od konkurencji i nowszych modeli, ale dla mnie zanurzo-
nego w świat średniego formatu, niektóre parametry wydały się imponujące. System 
AF oparty o technologię DualPixel i detekcję fazy na 90% kadru i 5655 punktach czułą 
do -6EV zdawał się obiecywać wiele. 30 megapikseli obrazu także. Jedynie tryb filmowy 
dający 4K w lekkim cropie nieco rozczarowywał. To na papierze. Jak będzie w rzeczywi-

stym świecie? Tego nie wiedziałem. Zwróciłem uwagę na obiektyw, który wydał mi się 
dobrze zbudowany, ładnie wykończony i wyposażony w pokrętło, o którym dowiedzia-
łem się z instrukcji, że jest konfigurowalne. Świetnie pomyślałem. To byłoby na tyle. Po 
ustawieniu aparatu - zapomniałem o nim, do następnego dnia. Dnia, w którym miałem 
go sprawdzić na zdjęciach.

No i tu doszło do totalnego zaskoczenia. Ciemny zoom, aparat w trybie automatycz-
nym i bardzo zadowalające efekty już od pierwszych zdjęć „byle czego”. Tak. Fotogra-
fowałem, co popadnie i… Wszystkie zdjęcia wychodziły!!! Owszem nie były to zdjęcia 
uciekających dzieciaków, ale raczej nieruchome elementy otaczającego nas świata, ale 
w zestawieniu z AF takich kamer jak Sony A7R postęp okazał się niesamowity! Rewolu-
cyjny! W zestawieniu z korpusami Sony A7II i III już nie było tak wielkiego przeskoku w 
działaniu systemu AF. Jednak ogólna skuteczność mnie zadziwiła. Prędkość uruchamia-
nia i pewność ustawiania ostrości zupełnie mnie zszokowała. Po kilkunastu minutach 
fotografowania zauważyłem, że chodzę swobodnie, spaceruję sobie i focę na ślepo, bez 
myślenia. Zdjęcia jednak wychodzą dobrze! To było dziwne przyspieszenie. Drugim za-
skoczeniem była kolorystyka, którą od razu sobie przypomniałem. Iście Canonowska. 
Jeśli więc ktoś zastanawia się, czy w końcu przesiąść się z lustrzanki Canona to spokoj-
nie może, ponieważ znajdzie tu same plusy i podobny wygląd obrazu. Przejście na Sony 
może być zbyt szokujące. Wszystkie zdjęcia były ostre i poprawnie naświetlone. Balans 
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bieli? Nazwałbym go Canonowskim - zupełnie dobrze radził sobie nawet w walce z za-
cienionymi miejscami. Testów bezwzględnej ostrości postanowiłem nie przeprowadzać, 
ponieważ obiektyw 24-105 nie był najlepszym do tego wyborem. Był za to jako obiek-
tyw ogólnego przeznaczenia. Był, ponieważ jak się okazało jego jasność (f/4), mogła zo-
stać pominięta przez korpus, który na automacie podnosił czułość i… No właśnie i nie 
wpływał na jakość zdjęć. Czułość okazała się bardzo dobra a ISO przydatne nawet dla 
takiego purysty jak ja, który zaakceptował foty zrobione na ISO 6400.

Swoboda fotografowania mnie ogłuszyła na tyle, że nie spostrzegłem, jak szybko wy-
konałem test. Spacer zrobił się coraz szybszy, a zdjęć przybyło. Wszystkie okazały się 
trafione. Po wejściu do samochodu musiałem pozbierać myśli. Canon przeszedł długą 
drogę i chociaż trochę zawiódł, nie włączając się do wyścigu to to, co ostatecznie po-
kazał, okazało się bardzo dobre. Zabójczo dobre. W czasie tego spaceru przyszła mi do 
głowy pewna myśl. Gdybym chciał nazwać ten aparat w jakiś spektakularny sposób - 
nazwałbym go bezwzględnym egzekutorem. Nie pytajcie mnie - dlaczego taka nazwa 
przyszła mi do głowy? Może dlatego, że nie zanotowałem błądzenia systemu AF? Aparat 
bezwzględnie trafiał z prędkością, a silniki obiektywu ustawiały ją bezgłośnie. EOS R to 
w oczach kogoś, kto nie fotografował modelami R5 czy R6 - doskonały sprzęt. Owszem, 
przed zakupem należy wziąć go w dłoń, chociażby w takim sklepie jak Fotoforma, gdzie 
można to zrobić, zastanowić się, być może „popykaćć” kilka klatek czy wypożyczyć. Po-
równać go z innymi modelami FF. Może, zastanowić się, czy jako użytkownik Canona i 
szkieł EF nie wejść w ten system czym prędzej, ponieważ dołączony adapter umożliwia 
pracę tych szkieł na korpusie? Może, jeśli to początek naszej drogi w fotografii, po pro-
stu zakupić go czym prędzej, ponieważ w tej cenie mamy korpusy z bardzo podobną 
funkcjonalnością, jak chociażby Sony A7III.

Werdykt jest dla mnie oczywisty. Za około 7000 złotych możecie nabyć kamerę bezu-
sterkową o parametrach bardzo wyśrubowanych, mającą w swych opcjach właściwie 
wszystko, co nawet zawodowy fotograf może potrzebować. EOS R jest bardzo skutecz-
ny i dobrze przemyślany. Przesiadający się z lustrzanek Canona będą musieli przyzwy-
czaić się do nowej funkcjonalności (pokrętło Mode i brak wybieraka, ale za to dotykowy 
ekran), ale to jedno dniowa niedogodność. Bardzo szybko przyzwyczajamy się do niej 
i nie stanowi problemu. Canon wypuścił w roku 2018 naprawdę dobry aparat, który 
starzeje się bardzo powoli. Ciągle jest świetnym produktem, który z odpowiednio do 
naszych tematów dobranymi obiektywami, może dać nam setki niezapomnianych ob-
razów. Jeśli to będzie Wasz pierwszy poważny aparat, możecie zakupić go „w ciemno” 
- bo pozwoli waszej pasji rozwijać się intensywnie, oferując wszystko, czego od niego 
będziecie wymagać. EOS R to bardzo poważny aparat fotograficzny. Poważny, a jednak 
łatwy do okiełznania.
Co więcej, poddałem ten aparat testowi video. Wypadł bardzo dobrze. Ustawiony śle-
dzący AF dał radę automatycznie się przeostrzać, śledząc postać w kadrze, a z tak szero-
kim zoomem nie był problemem nawet crop. 
Muszę się Wam do czegoś przyznać. Zdjęcia wykonałem w ciągu dwóch, kilkunastomi-
nutowych spacerów, które z testowych ujęć, bardzo szybko przerodziły się w bieganie z 

aparatem. Po prostu skuteczność tego korpusu sprawiła, że przestałem myśleć… Zdję-
cia zrobione na automacie, w pośpiechu, a jednak wszystkie udane. Canon może być 
ciekawą propozycją w 2020 roku. Nawet Canon EOS R. W następnych testach sprawdzi-
my jakie obiektywy podpiąć do rodziny R, której modele R5 i R6 także sprawdzimy. Jeśli 
jednak najstarszy model z rodziny jest tak dobry - Co mogą jego nowsze wersje? 

Na koniec dygresja. Każdy system w swojej klasie - w tym przypadku pełna klatka - niesie 
ze sobą swoisty sposób obrazowania. Kolory, tonacja, plastyka matrycy. Dla kogoś, kto 
chce rozpocząć przygodę z zaawansowaną technologicznie fotografią bezusterkową, 
jest obecnie kilka opcji. Dla modelu EOS R taką opcją może być między innymi zupeł-
nie różny pod względem tonacji i typu matrycy Sony A7III. Jeżeli wchodzicie w lepszy 
korpus na świeżo, możecie się zastanawiać - Nikon, Canon, Panasonic czy Sony, acz tu 
powinniście wziąć pod uwagę ilość obiektywów dostępnych dla każdego z systemów. 
Aparat w podobnej cenie zaoferuje podobne możliwości. Sony nieco lepsze parametry 
przy filmowaniu no i różniący się znacznie od Canona sposób obrazowania samej ma-
trycy. Neutralny. Jeżeli ktoś zmienia lustrzankę Canona na bezlusterkowiec, a lubi pla-
stykę matryc Canona ten ma wyjście. Nie trzeba wchodzić od razu w najwyższe modele. 
Ten w zupełności wystarczy, aby zachłysnąć się działaniem bezlusterkowca. Właściwie 
to chyba całkiem dobry moment na zakup. Aparat staniał, jest już na rynku od 2 lat, a 
oferowane przez niego możliwości nie są małe.
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 28 mm 1/100 s  f/5 ISO 100
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 24 mm 1/50s  f/4 ISO 100
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 24 mm 1/80s  f/14 ISO 800
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 24 mm 1/125 s  f/5,6 ISO 100
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 45 mm 1/60 s  f/4 ISO 5000
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 24 mm 1/250s  f/5,6 ISO 100
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 53 mm 1/100 s  f/5,0 ISO 100
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 105 mm 1/125 s  f/4 ISO 125
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Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 24 mm 1/80s  f/5  ISO 100



64

Canon EOS R + 24-105 mm f/4 - 79 mm 1/320 s  f/5 ISO 100



TŁO ROZKŁADANE LASTOLITE
Przyznam szczerze, że zawsze muszę dogłębnie sprawdzić produkt, aby zadecydować o zakupie. 
Wolę sprawdzić, przetestować, poczytać o nim. Tym razem stało się inaczej. Produkt, który wypo-
życzyliśmy do sesji zdjęciowej, wywołał u mnie taki szok, że przerwałem zdjęcia, aby jak najszyb-
ciej go zamówić. Chciałem, aby mógł pozostać u mnie na zawsze. Chwila przy telefonie, kliknię-
cie…. Jest! Tym produtem stało się dla mnie tło fotograficzne - magnetyczne Lastolite 1,5 m na 2,1 
m.

Dlaczego taka szybka reakcja? Co może być tak istotnego w tle? Ano jak się, może być tak wiele, że sam się zdzi-
wiłem, jak to się stało, że przez lata powracający temat teł do fotografii portretowej mnie omijał. Po prostu mia-
łem ustalone z góry - wręcz zakodowane używanie teł kartonowych 2,72, głównie firmy Colorama. Wszelkie inne 
gdzieś tam okazywały się złe. Jedne nie były matowe, inne nie były wytrzymałe itd. Ponieważ często potrzebo-
wałem tła na wyjeździe, mój samochód poprzez otwierany schowek na narty mógł spokojnie przewozić takie tło 
wraz z kartonem. Mieściły się dwa. Do tego składana belka poprzeczna i dwa statywy. Całość dawała radę. Jak 
było to niepraktyczne, nie zdawałem sobie sprawy. Dodam jeszcze, że głównie używałem takich teł do lokacji we-
wnętrznych w siedzibie klienta - na ogół korporacyjnego. Nie można było myśleć o rozstawianiu tego systemu na 
wolnej przestrzeni, na zewnątrz. Widziałem kiedyś jak na weselu, w hallu restauracji, ustawiał kiedyś takie zwykłe 
tło fotograf i zapraszał rodzinę na zdjęcia „studyjne”, pozowane. Było mi go, żal bo to sporo zachodu.

Osiemdziesięcio centymetrowy, okrągły futerał i dodana do niego - nieco wykpiona przeze mnie część, czyli - ma-
gnetyczny uchwyt do tła + statyw, miały załatwić sprawę. Nie macie pojęcia, co się stało! Po wyjęciu tła, rozwinęło 
się ono samoistnie tak jak znane wam pewnie, wschodnioazjatyckie blendy.

Tło jest duże. Taki rozmiar swobodnie wystarczy do sfotografowania większej części stojącej postaci – oczywiście 
bez stóp. Świetnie nadaje się do portretu. Może być użyte do portretowania grupy trzech – czterech osób w ka-
drze poziomym. To, co zwróciło moją uwagę, to matowy materiał, który jest elastyczny. Sprężynująca ramą, na-
pina materiał, który w tym momencie idealnie się prostuje. Nawet jeśli po wyjęciu z futerału, widzicie delikatne 
zagniecenia, to po rozłożeniu ramy zupełnie one znikają. Tło jest dwustronne, produkowane w kilku wariantach 
kolorystycznych.

Wariant wybrany przeze mnie z jednej strony był w kolorze orzecha, cieniowanego orzecha, a z drugiej w kolorze 
szarym. Istnieje kilka wersji tego tła. Dopiero po rozłożeniu, dotarło do mnie, jak genialnym rozwiązaniem jest 
uchwyt magnetyczny. To właśnie on pozwala na szybkie podpięcie tła i co najważniejsze unieruchomienie go, 
tak aby się nie obracało, co jest naturalną tendencją w przypadku kiedy takie tło zawiesimy. Tło posiada uchwyt 
do zawieszenia, ale myślę, że jego funkcjonalność jest znacznie niższa, niż funkcjonalność tła z magnetycznym 
uchwytem. Tło kosztuje nieco ponad 900 zł, a uchwyt nieco ponad 300 zł, jednak razem te dwa elementy + statyw 
oświetleniowy tworzą niesamowity zestaw do fotografowania, w każdych warunkach.

Oczywiście tło możemy także oprzeć o ścianę lub jakikolwiek element otoczenia. Takie tło możemy spokojnie 
używać nawet podczas fotografowania na zewnątrz – oczywiście nie w przypadku kiedy wieje silny wiatr. Mobil-
ność systemu połączona z jego nieprawdopodobną skutecznością zachwyciły mnie do tego stopnia, że od dnia 
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pamiętnej sesji, używam tła bardzo często. Myślę także o zakupie kolejnej odmiany 
kolorystycznej. Tło, które prezentuję to z jednej strony ciepłe brązy, a z drugiej głę-
boka szarość. 
Należy zaznaczyć, że materiał jest bardzo matowy i nie powoduje odbijania światła, 
nawet w przypadku używania fleszy o większej mocy. Wypełniony sprzętem bagaż-
nik spokojnie wytrzymuje ułożenie na samej górze płaskiego futerału o średnicy 80 
cm. To, że możemy zabrać tło w każdą lokalizację lub przekształcić domowe wnętrze 
w studio w ciągu zaledwie 30 s, to coś niesamowitego.

Nie ma co się rozpisywać. To jeden z tych elementów, który w nieprawdopodobny 
sposób ulepszył moją codzienną pracę i mogę jedynie żałować, że nie poznałem go 
wcześniej. Nie wiem od kiedy firma Lastolite produkuje te tła, ale wcześniejsze mę-
czarnie ze zwykłymi tłami z radością zostawiam za sobą.

Dodam, że miałem też kiedyś do czynienia z dużym tłem materiałowym typu gnie-
ciuch. Jednak do tego, co oferuje Lastolite, w ogóle się takie tło nie umywa. Naprę
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spokojnie wytrzymuje ułożenie na samej górze płaskiego futerału o średnicy 80 cm. To, 

że możemy zabrać tło w każdą lokalizację lub przekształcić domowe wnętrze w studio 
w ciągu zaledwie 30 s, to coś niesamowitego.

Nie ma co się rozpisywać. To jeden z tych elementów, który w nieprawdopodobny spo-
sób ulepszył moją codzienną pracę i mogę jedynie żałować, że nie poznałem go wcze-
śniej. Nie wiem od kiedy firma Lastolite produkuje te tła, ale wcześniejsze męczarnie ze 
zwykłymi tłami z radością zostawiam za sobą.

Dodam, że miałem też kiedyś do czynienia z dużym tłem materiałowym typu gnieciuch. 
Jednak do tego, co oferuje Lastolite, w ogóle się takie tło nie umywa. Naprężenie, ma-
towość, cieniowanie i dwustronności, połączone z niesamowitą mobilnością wygrywa-
ją w 100%. To jeden z tych zakupów, które potrafią bardzo zmienić skuteczność naszej 
pracy za niewygórowaną kwotę. Każdy, kto potrzebuje umieścić modela na kontrolo-
wanym tle i fotografuję często w przypadkowych lokalizacjach, ma gotowe rozwiązanie 
do tego, aby kadr wyglądał naprawdę profesjonalnie. Oczywiście tło może służyć do fo-
tografii produktowej, fotografii makro – chociaż jest gigantyczne, jak na te zastosowa-
nia. Wcześniej miałem okazję zachwycić się tylko jednym produktem Lastolite - blendą 
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HASSELBLAD 907X CHROM
Mieliśmy okazję zapoznania się najnowszą, chromowaną wersją aparatu Hasselblad 907x. To teraz podstawowa wersja, ponieważ ta, którą testowaliśmy, 
czyli czarna 907X Special Edition jest już niedostępna. Rzadko zdarza się, że wersja ekskluzywna zostaje zastąpiona modelem standardowym, który jed-
nak… okazuje się bardziej atrakcyjny wizualnie. To nasze zdanie. Nie trzeba się z nim zgadzać, ale tańsza, nowsza wersja chromowana jest jeszcze bardziej 
elegancka. To oczywiście ten sam aparat fotograficzny z taką samą elektroniką, ale zastąpienie wykończenia czarnego matowego, polerowanym chromem 
to świetne posunięcie. Dopiero teraz widać, że nawiązanie do kształtów modeli Hasselblad jest absolutne i mająca naśladować magazynek A/E 12 tylna 
ścianka CFV-II-50C współgra wręcz doskonale ze starszymi modelami tej firmy.
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Wyprodukowanie modelu 907X miało od początku umożliwić posiadaczom modeli V i F bezproblemowe przeniesienie starych 
korpusów w świat fotografii cyfrowej. Starsza ścianka była sprzedawana osobno. Najnowsza to część kamery 907X, która waży 
200 gram., i którą można odłączyć po to, aby tylną ściankę „zapiąć” do starego korpusu. Przyznam, że tylną ściankę modelu Spe-
cial Edition podłączaliśmy do korpusu Hasselblada CX, ale chociaż sposób działania być doskonały to nie wyglądało to dobrze. 
Czarny matowy „magazynek”, źle wyglądał na chromowanym korpusie. Teraz to zupełnie co innego.

Zgranie tylnej ścianki z korpusem jest doskonałe, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Całość funkcjonuje 
wspaniale – tylko cóż to oznacza w praktyce?
Po pierwsze wszyscy fani fotografii analogowej powinni oszaleć z radości. Ścianka rozpoznaje podłączony model Hasselblada 
i jest gotowa do współpracy. Reszta to już czysta magia, ponieważ tak naprawdę fotografujemy korpusem analogowym. To na 
nim poprzez kominek lub pryzmat, nastawiamy ostrość. To na nim naciągamy lustro i migawkę w obiektywie i na nim naciska-
my spust, któremu towarzyszy soczyste uderzenie lustra i klapnięcie migawki. Czas zwalnia, magia „dzieje się”, a my jesteśmy 
częścią tego powrotu do przeszłości, w którym znowu fotografujemy historią fotografii – Hasselbladem analogowym!

Do tego ten wygląd! Totalnie klasyczny. Znakomicie korespondujący ze wszystkimi dawnymi korpusami…

Jeżeli ktoś chce pracować z cyfrowym Hasselbladem i chciałby skorzystać ze starszych obiektywów do modeli V lub F ten może 
tego dokonać poprzez pierścień Hasselblad V na X. Istnieje jednak i taka możliwość, aby zamiast pierścienia, który tak napraw-
dę jedynie odsuwa ognisko obiektywu o komorę lustra, zastosować właśnie korpus np. 503 CW/CXi czy inny. To niesamowite 
wrażenie, gdy w XXI wieku ostrzymy obraz na matówce, naciągamy migawkę i lustro korbką po każdym zdjęciu lub korzystamy 
z windera serii F czy CW. Dla każdego, kto kiedyś marzył o fotografowaniu Hasselbladem, otwiera się zupełnie nowa droga to 
wystudiowanej fotografii. Proszę tylko pamiętać o założeniu na matówkę dostarczonej wraz z korpusem 907X maski ogranicza-
jącej pole widzenia z 6×6 cm do Małego Średniego Formatu.

Zresztą pooglądajcie sami… 70
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KOMPUTER DLA FOTOGRAFA I FILMOWCA
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To nie jest zaproszenie do dysku-
sji tylko bardzo przemyślane zdanie 
osoby, która od ponad 30 lat pracuje 
na komputerze, wykonując szeroko 
rozumiane prace graficzne. Nie ocze-
kujcie, że będę Was mamił, szukał po-
klasku czy tłumaczył się z podejścia 
do tego arcyważnego zagadnienia, 
jakim jest komputer w życiu filmow-
ca, fotografa czy grafika.
Dzielę się z Wami swym doświadcze-
niem, ale nie musicie się ze mną zga-
dzać. Nie musicie także się ze mną 
kłócić. Powinniście natomiast prze-
myśleć głęboko to, o czym piszę i za-
stanowić się, czy aby nie ma w tym 
racji przydatnej dla Was. Czy nie ma w 
prezentowanym podejściu informa-
cji, które powinniście wykorzystać.

Dodam, że dzielę się wiedzą z życz-
liwością, abyście mogli uniknąć mo-
ich błędów i nie musieli zbyt często 
zmieniać tego narzędzia, jakim jest 
obecnie komputer (zmieniać, jeśli 
chodzi o typ, ponieważ egzempla-
rze używane przez nas powinniśmy 
wymieniać co 18 miesięcy - ale o tym 
w dalszej części). Mam przy tym dla 
Was informacje bardzo dobre i jesz-
cze lepsze. Wszystkie prowadzą Was 
do nabycia optymalnego narzędzia 
do prac graficznych. Takiego, które 
pozwoli Wam się rozwijać, podnosić 
umiejętności warsztatowe, szybko 
wykonywać powierzone prace i two-
rzyć coraz bardziej doskonałe obra-
zy.

Na początek kilka refleksji. Od razu 
zdradzę, że pomimo tego, że są one 
na ogół kontrowersyjne - jest na ho-
ryzoncie rozwiązanie dla wszystkich 
tych podniesionych w refleksjach 
kwestii.
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Refleksja pierwsza - MOCY WY-
STARCZY!

Piękne jest to, że tak naprawdę 
większość obecnych kompute-
rów jest w stanie obrobić więk-
szość fotografii w postaci plików 
RAW czy nawet pełnowymiaro-
wych TIFF-ów. Pliki takie są bar-
dzo różne - od kilku MB aż do 
np. 600 MB. RAW-y wielkości 200 
MB stały się już rzeczywistością 
i chociaż takie zjawisko dotyczy 
tylko niewielkiej jeszcze ilości ka-
mer, to trzeba brać je pod uwa-
gę. Standardowo „dobre” pliki 
RAW mieszczą się w przedziale 
od 15 do 100 MB. To sprawia, że 
nawet komputer uzbrojony w 
słaby procesor typu Intel m3 i 4 
GB RAM jest w stanie takie pliki 
„przemielić”. Nie piszę tu o cza-
sie, w jakim się to stanie. Słabsze 
komputery będą wszystkie ope-
racje wykonywać dłużej. Jednak 
je wykonają! To jest najważniej-
sze. Dowodem na to, że nie jest 
źle, jest mój totalnie rezerwowy 
MacBook Air 11 cali z 2011 roku z 
4GM RAM oparty o procesor Intel 
Core Duo, który potrafił obrobić 
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pliki video RAW 4K kamery RED w programie Final Cut X. Takie maleństwo, ale oparte o dysk 
SSD montowany na płycie głównej dało radę… A więc wniosek z pierwszej refleksji - obecny 
sprzęt komputerowy raczej „daje radę”.

Refleksja druga - JAKOŚĆ WYŚWIETLANEGO OBRAZU

Otrzymywane pliki stają się coraz doskonalsze. Coraz większe, coraz bardziej wysoko-roz-
dzielcze, coraz ostrzejsze i posiadają coraz doskonalszą kolorystykę. To dobra wiadomość. 
Zła jest taka, że nasz sprzęt musi, a przynajmniej powinien nam te wszystkie niuanse umieć 
pokazać. Tymczasem… Pod tym względem jest źle. Tu proponuję przerwę w lekturze i wizy-
tę w pierwszym lepszym elektro-markecie ze sprzętem komputerowym. Musi to być miejsce, 
gdzie obok siebie, stoją liczne modele laptopów i najlepiej monitorów. Wystarczy się przejść 
i pooglądać obrazy na ekranie. Jeśli jesteście szczególnie dociekliwi, możecie zabrać ze sobą 
jakieś świetne zdjęcie swego autorstwa na nośniku USB i poprosić o wyświetlenie. Na ogół 
będzie nieciekawie. Musicie wykazać się cierpliwością i mieć siłę oglądać wiele propozycji. 
Wnioski wyciągnięcie sami. Obraz ciemny, kolory nienasycone lub przejaskrawione, widocz-
ne piksele obrazu monitora, słaba rozdzielczość, różnice w jasności pola obrazowego itd. Cza-
sami wystarczy przejść się szybko wzdłuż włączonych monitorów i od razu zauważyć, że kilka 

wyróżnia się na plus. Zdecydowana większość będzie słaba. Jeszcze gorzej jest wśród moni-
torów stacjonarnych, gdzie ciągle sprzedawcy proponować Wam będą świetne monitory o 
rozdzielczości HD… Dramat. Zdobycie komputera, który pozwoli Wam kontrolować obraz w 
sposób znakomity, jest trudne. Są oczywiście dostępne monitory 4K, jednak zanim rzucicie 
się na jeden z nich, zwróćcie uwagę na kilka parametrów, a Wasz entuzjazm zacznie gasnąć. 
Jasność, głębia kolorów i rozdzielczość monitora rozumiana nie jako rozmiar, tylko gęstość 
pikseli… Przekonałem się o tym, zmieniając monitor 30 calowy Apple Cinema Display o roz-
dzielczości 2560 pix, który służył mi prawie 10 lat i ciągle był świetny, oferując bardzo szeroki 
kąt oglądania, jasność 400 cd/m2.
Potrzebowałem do montażu filmów monitor 4K i długo musiałem szukać. W końcu znala-
złem monitor Dell UltraSharp U3219Q, który miał podobną jasność i dawał ostry obraz, ale 
nie dawał podobnej ogólnej jakości. Używałem go przez niecały rok. Szukałem dalej. Jeśli 
decydujecie się na model przenośny, także zwróćcie uwagę na jasność i gamę kolorów. Wy-
świetlacze Retina niezmiennie zachwycają każdego.

Tu jeszcze jedna dygresja. Często spotkać się możemy z reklamami monitorów „graficznych” 
firm produkujących wyłącznie monitory. Ja z takimi miałem do czynienia. Renomowane fir-
my produkują dobre monitory, ale ich ceny są zabójcze natomiast parametry już nie zawsze. 
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Podczas gdy często producent chwali się pokryciem szerokiego spektrum barw obraz na ekranie i tak nie jest rewela-
cyjny, jeśli porównamy go z najlepszymi monitorami. A jakie to są. Prawie w każdym większym mieście mamy galerię 
handlową (tak, oczywiście wiem teraz nieczynną ;-)), w której znajdziemy iSpot lub innego dystrybutora Apple. Znaj-
dziecie tam obecnie najlepiej pokazujący obraz monitor, jaki można zobaczyć - Monitor Apple Pro Display XDR Retina 
6K. Jest to wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 32 cali z technologią Oxide TFT. Tak wiem straszliwie drogi, ale piszę tu o 
swoistym wzorcu jakości obrazu. Każdy, kto nie może dopatrzyć się pikseli na ekranie iPhone czy iPada powinien zo-
baczyć obraz na tym monitorze. Szeroka gama kolorów P3, 10-bitowa głębia odzwierciedlająca 1,073 miliarda kolo-
rów i jasność stała 500 nitów przy rozdzielczości 218 pikseli na cal robią robotę. Nieco tylko gorsze parametry oferują 
monitory Retina 5K wbudowane w komputery iMac.
Wystarczy, że właśnie na nich zobaczycie swoje zdjęcia przyniesione na nośniku USB. Polecam!

Refleksja trzecia - MIEJSCE NA DANE

Komputer do grafiki musi zapewniać dużą ilość miejsca na dysku twardym. Truizm, ale to co rozumie się przez miejsce 
na dysku, ciągle się zmienia. Im większe są nasze pliki, tym szybciej rośnie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową. 
W ciągu roku, dwóch lat wielkość tego zapotrzebowania rośnie diametralnie. Jeszcze dwa lata temu 2 TB wystarczało 
na podstawowe pliki z najnowszymi sesjami na okres jakiegoś roku. Obecnie to już żart. 4 TB przestrzeni dyskowej po 
przejściu na średni format to miejsce na podstawowe pliki przeciętnie aktywnego profesjonalisty, które zapełni się w 
ciągu roku.
Dysk musi być szybki, aby nie stał się „wąskim gardłem” całego systemu. Szybkość dysków jest wśród grafików nie-
docenianym aspektem. Każdy fotograf czy filmowiec przedkłada na ogół wielkość dysku nad jego prędkość. Nie-
słusznie. Wyrządza sobie przy tym niepowetowane straty. Dlaczego? Dlatego, że szybki procesor i duża ilość pamięci 
operacyjnej nie wystarczą, gdy chcemy szybko i efektywnie pracować. Dostęp do zgromadzonych danych musi być 
jak najszybszy - zapis także. Rozumiemy to w stosunku do naszych kart SD, a w stosunku do dysków już jakoś mniej. 
Duży komputer stacjonarny oferuje miejsce na pojemne dyski twarde HDD 3,5 cala - z prędkościami obrotowymi ta-
lerzy 7200 obsługujące standard SATA III. Mniejsze komputery oferują słabsze pod tym względem dyski HDD 2,5 cala 
o prędkościach 5200 z takim samym interfejsem. Nowsze komputery przenośne i stacjonarne oferują dyski SSD opar-
te o nowsze standardy obsługi danych takie jak NVME czy M2 i tym samym większe przepustowości. Na ogół są one 
trudno wymienialne lub w ogóle wmontowane w płytę główną, ale oferują transfer na poziomie 2800 MB/s. Taki szybki 
dysk świetnie sprawdzi się w roli dysku systemowego, na którym przechowujemy jedynie aktualne projekty. Takie roz-
wiązania są drogie i zależą od pojemności, która powinna zaczynać się obecnie dla grafika od 512 GB. Nasze archiwa 
znajdują się wówczas na zewnątrz, ale musimy być pewni, że transfer odbywać się będzie co najmniej z wykorzysta-
niem połączenia USB 3.0 lub USB-C a najlepiej Thunderbolt. Im więcej takich złączy i do tego np. złącze RJ45 - siecio-
we działające jako 10 Gigabit Ethernet tym lepiej, jeśli chodzi o przechowywanie danych i rozbudowę archiwum. Jeśli 
będziemy mieli np. 2 gniazda USB-C/Thunderbolt możemy myśleć o dyskach zewnętrznych mających przepustowość 
2800 MB/s!

Refleksja czwarta - MOŻLIWOŚĆ MODERNIZACJI

Możliwości rozbudowy jest jednym z atutów, ale nie zawsze tak jest. Teoretycznie otwarte systemy tworzone w opar-
ciu o dowolne komponenty i sterowniki wgrywane w system operacyjny nie zawsze dogadują się ze sobą, tworząc 
czasami wysoce niestabilne środowisko pracy. Często niedający się rozbudować laptop pozwala na stabilniejszą pra-
cę niż składak złożony z różnych komponentów, których nikt ze sobą nigdy nie zestawiał.
Założenie rozbudowy ma zapewniać dłuższą żywotność sprzętu, który możemy doposażyć z czasem o wymienione 
nowsze i lepsze komponenty. Ten argument traci na znaczeniu, ponieważ szybciej starzeją się interfejsy i chipsety płyt 
głównych obsługujące konkretne procesory, a te także ciągle są modernizowane i wymiana jednego z elementów 
systemu - np. karty graficznej już może nie wystarczyć w 3 letnim komputerze.
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Lepszym rozwiązaniem 
jest wymiana całego kom-
putera co maksymalnie 
1,5 roku, czyli 18 miesię-
cy. To rozwiązanie wyda-
je się być szalone, ale jest 
bardzo popularne wśród 
świadomych konsumen-
tów sprzętu komputero-
wego. Na zachodzie jest 
wręcz normą. Wystar-
czy raz zainwestować w 
najlepszy komputer, na 
jaki nas stać, aby potem 
tracąc bardzo niewie-
le, ciągle cieszyć się naj-
nowszym sprzętem. Do-
łożenie powiedzmy 10% 
wartości co 18 miesięcy, 
nie jest dużą ceną, za po-
siadanie najnowszego 
sprzętu. Oczywiście waż-
ne jest, aby nasz kompu-
ter należał do takich, na 
które jest popyt. Pozo-
stanie na dłużej przy jed-
nym sprzęcie, powoduje, 
że nasz komputer „tra-
ci moc” obciążany coraz 
to nowszymi wersjami 
oprogramowania, które 
wymagają więcej pamię-
ci operacyjnej i szybsze-
go CPU.

Refleksja piąta - PAMIĘĆ 
OPERACYJNA RAM

W pracach graficznych 
poza szybkością i typem 
procesora najważniejszą 
wartością jest ilość pa-
mięci operacyjnej RAM i 
prędkość jej taktowania. 
Im więcej RAM-u, tym 
praca z komputerem na-
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wet na dużych grupach plików jest prostsza i przyjemniejsza. Niestety obecnie bardzo czę-
sto jedynie komputery stacjonarne umożliwiają wymianę pamięci operacyjnej RAM lub jej 
zwiększenie. To ważne przy zakupie - starać się trzeba, aby nasz graficzny komputer miał tej 
pamięci jak najwięcej, ponieważ często nie będziemy w stanie już ilości pamięci zwiększyć. 
Często też cena pamięci jest zaporowa - wystarczy sprawdzić ofertę Apple w tym zakresie.

Refleksja szósta i ostatnia - SYSTEM OPERACYJNY

Obojętnie jak dobry nie będzie komputer pod względem zastosowanych komponentów, 
bardzo dużo zależeć będzie od systemu operacyjnego, który nad tym sprzętem zapanuje. To 
właśnie często od odpowiedzi na pytanie - jaki system operacyjny jest dla mnie najlepszy? - 
powinno się zaczynać wybór komputera. System operacyjny to nie tylko obsługa wszelkiej 
treści mediów, ale także sposób obsługi aplikacji i ich ilość dostępna na dany system. To tak-
że szybkość pracy i wykorzystanie mocy obliczeniowej CPU i GPU. To, co dla prac graficznych 
najważniejsze to obsługa kolorów i jakość wyświetlania. To, co najważniejsze dla wszystkich 
zastosowań to stabilność pracy i ogólna koncepcja pracy z systemem. Dotarliśmy do tego 
ważnego miejsca, w którym garść wstępnych refleksji pozwoliła uświadomić sobie potrzeby, 
którym sprostać ma nasz komputer. Ostatnia refleksja stanowi początek do wyboru właści-
wego dla fotografa czy filmowca komputera. Zaczynajmy.

Nie traćmy czasu na dywagacje i refleksje - te są już za nami. Pora wybierać! To właśnie sys-
tem operacyjny w 80% odpowiadać będzie za nasze zawodowe wyniki, radość z użytkowa-

nia sprzętu na co dzień i skuteczność oraz szybkość pracy. Nie chcę przytaczać tu moich 
złych wspomnień wynikających z podążania głównym nurtem i zaczynania swej przygody 
z komputerami od maszyn opartych na systemie operacyjnym Windows. Sterowniki, wirusy 
i programy antywirusowe oraz brak intuicyjnej obsługi, to tylko wierzchołek góry lodowej 
problemów. Dla grafika największym problemem jest jakość zarządzania barwą. Jeśli stabil-
ność działania i jakość oprogramowania oraz właśnie wierność zarządzania kolorem są dla 
nas istotne (a są), to nie mamy się nad czym zastanawiać. Naszym wyborem powinien być 
system operacyjny Mac OS firmy Apple. Po prostu. Od 2006 roku, kiedy to w rozpaczy po 
kolejnej infekcji i nocy spędzonej nie na obróbce zlecenia, a na wgrywaniu systemu, który 
znowu się „posypał” - przeszedłem na komputery Mackintosh i tak już zostało. Problemy z 
kolorystyką filmów i zdjęć zniknęły. Spory z drukarzami nagle się skończyły. To, co widziałem 
na ekranie komputera, potem odnajdywałem na wydrukowanych stronach czasopism i w kli-
pach emitowanych w TV. Nigdy od 2006 roku komputer (a miałem ich z 10) nie odmówił mi 
posłuszeństwa. Siadam do komputera, aby coś zrobić, nie tracę czasu na zajmowanie się tym, 
aby on jakoś funkcjonował. Odkąd zakupiłem Maca (mimo oporów) mojej Mamie, skończyły 
się telefony z zapytaniami jak coś naprawić. Z semi - informatyka mogłem przeistoczyć się w 
fotografa-filmowca-grafika.

Działanie systemu operacyjnego macOS to jakość sama w sobie. Historycznie patrząc, sys-
tem ten zbudowany jest na bazie systemu operacyjnego UNIX, co sprawia, że jest odporny na 
działanie wirusów komputerowych. Nie trzeba używać w komputerach Macintosh, żadnych 
programów antywirusowych! Każdy, kto marudził, wgrywając kolejne uaktualnienie progra-
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mu antywirusowego działającego w tle systemu Windows i go spowalniającego, ten doceni 
to rozwiązanie. W macOS może nam grozić jedynie złośliwe oprogramowanie, jeśli zechcemy 
je samodzielnie odpalić.
Programy działają w oparciu o regułę KISS, która powoduje, że każdy program ma wykony-
wać swe zadanie jak najprościej. Ta archaiczna reguła, jest dzisiaj mniej widoczna, ale sama 
zasada, się sprawdza. Komputer działa zaraz po wyjęciu z pudełka wraz z niezbędnymi do 
podstawowej pracy programami.

Ważne jest, że makówki czytają dyski systemów plików Windows bez problemu. To samo do-
tyczy plików programów takich jak Word, Excel i innych. Czytane są z łatwością, a programy 
działające na macOS, mogą zapisywać dane w plikach takich programów lub je tworzyć. W 
drugą stronę jest to niemożliwe.

To nie wszystko. Nie można nie wspomnieć o zasadniczej różnicy pomiędzy systemem ma-
cOS i innymi systemami dostępnymi na rynku. Licencję otrzymujemy wraz z komputerem, 
a pobieranie kolejnych wersji jest całkowicie bezpłatne. Po drugie wgrywane programy nie 
zanieczyszczają systemu operacyjnego. Otwierane są w pamięci i zamykane, ale nie nadpi-
sują zmian w systemie. W systemie Windows mamy zjawisko komplikowania się i wydłużania 
wpisów w rejestrze systemowym, co z czasem spowalnia system. Tu tego zjawiska w ogóle 
nie ma. System zawsze pracuje z tym samym wigorem.

Ważne jest, że większość dostępnych urządzeń peryferyjnych jest obsługiwana przez ma-
cOS bez dodatkowego wgrywania sterowników. Po prostu działają. No i chyba najważniej-
sza cecha. Komputery złożone są ze starannie dobranych i eksperymentalnie sprawdzanych 
komponentów co zapewnia ich pełne i optymalne zgranie. Niezachwiane działanie systemu 
i komputera tak zbudowanego jest trudne do porównania z przypadkowo dobranymi kom-
ponentami „składaka”.

Wniosek na start jest prosty - komputer Apple.

Komputer Apple, ale jaki?

To zależy od przyjętej przez Was koncepcji pracy. Z grubsza są dwie. Nie lekceważcie tego 
akapitu, ponieważ w tym miejscu wybieramy jaki komputer powinniśmy zakupić.

Te dwa modele to jedynie zaznaczenie ogólnego charakteru pracy z komputerem. W rzeczy-
wistości nie jest to takie proste, ponieważ sam wybór komputera stacjonarnego czy przeno-
śnego jeszcze nie załatwia najważniejszego problemu decyzyjnego, który jest przed nami.

Największym atutem pracy ze sprzętem mobilnym jest możliwość przenoszenia go z miejsca 
na miejsce i pracy nawet bez źródła zasilania. To oczywiście tylko przez kilka godzin. Posia-
dając komputer mobilny, możemy pracować w dowolnym miejscu, a samo urządzenie może 
współpracować z nami przez własne narzędzia wskazujące. Komputer posiada także własny 
monitor, tym samym stając się zamkniętą całością. Gdzie znajdziemy wadę takiego rozwiąza-
nia?

To bardzo proste, po pierwsze komputer mobilny bardzo często ma ograniczoną ilość złączy, 

ograniczoną ilość pamięci operacyjnej, którą nabywamy wraz z urządzeniem oraz na ogół 
mniejszą wydajność układów CPU i GPU. Mniejsza przekątna ekranu powoduje, że wielogo-
dzinna praca nad skomplikowanymi zleceniami może być uciążliwa. To samo dotyczy po-
chylenia się nad ekranem, które jest wymuszone budową komputera przenośnego i umiesz-
czeniem ekranu blisko punktu podstawy. Nawet najnowocześniejsze komputery przenośne 
mają także inną słabość. W porównaniu z urządzeniami stacjonarnymi szybciej się nagrzewa-
ją, a tym samym stają się głośniejsze. Szum wentylatorów chłodzących układy obliczeniowe 
może być problemem - zwłaszcza jeśli używamy monitora zewnętrznego.

Najnowsze komputery Apple w tym te, które zbudowane w oparciu o procesor firmy Apple 
M1 są niesamowicie wydajne, a zintegrowane rdzenie graficzne i pamięć powodują bardzo 
szybką pracę oraz kilkunastogodzinną gotowość do niej. Wszystkie komputery będące obec-
nie w sprzedaży, aż do modeli z roku dwa tysiące trzynastego, umożliwiają sprawną pracę z 
grafiką, przy czym kupując sprzęt używany, należy zwracać uwagę na rodzaj procesora i ilość 
pamięci RAM.

Lepiej inwestować w modele z co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej. Bardzo ważnym atu-
tem nabywanych komputerów przenośnych jest ekran Retina o wysokiej rozdzielczości, któ-
ry pozwoli na komfortową pracę nie tylko z grafiką, ale i ogólnymi zadaniami, które stawia 
przed nami współczesny świat.

Drugi model pracy zakłada zakup komputera stacjonarnego. Wcale nie musi być to najnow-
szy Mac Pro. Może to być model iMac, przy czym tu zalecałbym, któryś z najnowszych modeli 
z ekranem Retina i Przekątną 27 cali. Zaletą komputera stacjonarnego jest mniejsza tenden-
cja nagrzewania się i większa ilość złączy. Komputery te na ogół są szybsze, a często mają 
możliwość rozbudowy np. pamięci operacyjnej lub wymiany dysku. Są także ciche. Cały czas 
mam na myśli komputery Apple, a nie biurkowe składaki z Windowsem, w których ilość ge-
nerowanego przez wentylatory hałasu, zniechęca do pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce musimy zastanowić się nad tym, czy któryś z wymienionych modeli pracy z kom-
puterem, jest dla nas zdecydowanie ważniejszy. Jeżeli tak i np. cenimy sobie mobilność kosz-
tem np. jakości obrazu i nieco szybszego działania nie ma problemu. Nabywamy jeden kom-
puter przenośny i działamy w oparciu o niego. Nasze studio jest zawsze tam, gdzie jest nasz 
komputer. Posiadanie jednego komputera jest bardzo istotne, ponieważ pomimo tego, że 
Apple oferuje możliwość synchronizacji wielu urządzeń i podstawowych plików oraz usta-
wień systemowych, nasze gromadzone dane nie zawsze będą nadawały się do synchronizacji 
przez system iCloud. Posiadanie jednego komputera jest bardzo ważne, ponieważ nie kom-
plikuje sytuacji, w której na jednym komputerze mamy jakieś tam dane, a na drugim inne. 
Konieczność synchronizacji danych, zapamiętywanie co gdzie się znajduje i czy zdążyliśmy 
już dane zaimportować, może przyprawić o bezsenność. Dlatego posiadanie jednego kom-
putera powinno być zasadniczym punktem odniesienia. To także pozwala środki finansowe 
w całości przeznaczyć na jeden zasadniczy komputer.

Jeżeli jedynym komputerem jest komputer przenośny, możemy usprawnić sobie pracę z nim 
poprzez doposażenie go o monitor zewnętrzny do pracy stacjonarnej. Monitor wysoko roz-
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dzielczy, umożliwiający wygodną pracę z grafiką, dużą jasność I ergonomię. Wyjeżdżając w 
teren, mamy narzędzie do archiwizacji i pracy w terenie np. podczas sesji wyjazdowych. Po 
powrocie zyskujemy możliwość zobaczenia naszych prac na dużym ekranie i wygodną, ergo-
nomiczną pracę. To, co się nie zmienia to prędkość działania i bardzo często przegrzewanie 
się komputera związane z potrzebą obsługi dużego ekranu przez układ graficzne komputera 
przenośnego.

Punktem wyjścia do umówienia komputera stacjonarnego jest także posiadanie jednego 
komputera. Synchronizacja danych i dbanie o to, aby w obydwu komputerach mieć to samo, 
staje się zbyt uciążliwym zadaniem. Zapytacie zapewne, po co dwa komputery? Otóż nawet 
pracując stacjonarnie, możemy znaleźć się w sytuacji, w której wyjeżdżamy na sesję wyjazdo-
wą. Konieczność archiwizacji danych, jest bardzo ważnym elementem naszej pracy, co powo-
duje, że poza świetnym komputerem stacjonarnym powinniśmy 
pomyśleć o mniejszym komputerze przenośnym. Czy jest to dobre 
rozwiązanie dzisiaj pod koniec 2020 r.? Zdecydowanie nie! Podpo-
wiem wam jednak, że nawet rozwiązania połowiczne np. banki da-
nych, automatycznie obsługujące wkładane do nich karty pamięci 
i zgrywające dane nie zapewnią wam spokojnego snu. No, chyba 
że, dubluje się dane na kilku takich nośnikach, gdzieś tam w tere-
nie. W przeciwnym razie dobrze jest, gdy macie podgląd tego, co 
tak naprawdę skopiowaliście i kopiujecie. Oczywiście dyski tego 
typu, posiadają obecnie możliwość nawet bezprzewodowej kon-
troli przez smartfony czy iPady, ale to z kolei wymusza właśnie po-
siadanie takiego urządzenia. Smartfon to element systemu, który 
posiada każdy z nas, ale ja polecam inne rozwiązanie w przypadku, 
gdy pracujemy na mocnym komputerze stacjonarnym.

Barierą jest to, że środki wydane na dobry komputer stacjonarny 
są na ogół większe, i uniemożliwiają zakup równie dobrego kom-
putera mobilnego, co zresztą mijałoby się z celem. Dlatego w przy-
padku używania komputera stacjonarnego do większości swoich 
prac i konieczności nabycia sprzętu do archiwizacji w terenie polecam zakup iPada. Najlepiej 
jednak aby był to iPad ze złączem USB-C, czyli model iPad air 2020 lub iPad Pro obojętnie czy 
w wersji dwunasto, czy jedenasto calowej. Większość oprogramowania, które jest obecnie do-
stępne, może pracować na iPadach, a zakupienie za około 200 zł huba, który umożliwi podłą-
czenie dysku zewnętrznego i jednocześnie będzie czytnikiem kart, przeistoczy nasz mobilny 
system oparty o iPada w pełnoprawny komputer archiwizacyjny. To rozwiązanie jest tańsze i 
lżejsze, gdyż iPad pro potrafi ważyć mniej więcej połowę tego, co najlżejszy komputer prze-
nośny. Zabranie ze soba dysków do archiwizacji, zwłaszcza przenośnych dysków SSD, które 
ważą kilkadziesiąt gramów, nie jest problemem. Hub też waży kilkadziesiąt gramów. Razem 
taki system umożliwia wygodną pracę w terenie. iPad złączony z kontem iCloud na bieżąco 
synchronizuje nasze dane kontaktowe i jest też centrum sterowania biznesem i kontaktami 
wraz z pocztą w terenie. Na iPad wydamy nieco mniej niż na drugi komputer stacjonarny, ale 
zyskamy dodatkowe urządzenie zarówno do przeglądania Internetu i pracy w domu, jak i do 
prezentowania treści multimedialnych naszym klientom. Przekazanie iPada klientowi, mo-
delce, zamawiającemu usługę i pokazanie naszych prac na bardzo czytelnym ekranie Retina 
zwiększa nasze szanse. Celowo nie wspomniałem tu o temacie, który wymaga całego artyku-

łu, jakim jest praca zdalna z aparatem w terenie w oparciu o iPad. O tym już wkrótce w dziale 
postprodukcja. To fenomenalne rozwiązanie! Zakup iPada jako dodatkowego elementu sys-
temu tłumaczy się więc z wielu powodów.

Reasumując, przedstawię wam najpierw komputer, który obecnie w końcu roku dwa tysiące 
dwudziestego wydaje się najlepszym rozwiązaniem do profesjonalnej pracy graficznej opar-
tej o model stacjonarny.

Mogę spokojnie zarekomendować takie rozwiązanie, ponieważ przechodziłem przez różne 
generacje komputerów stacjonarnych i mobilnych i obecnie używane przeze mnie kompu-
tery zdecydowanie najlepiej wypadają właśnie w takim wydaniu. iPad pro do archiwizacji 
danych w terenie i sterowania aparatem na sesji np. podczas tetheringu zdalnego oraz pre-

zentacji biznesowych i bardzo wydajny komputer stacjonarny o 
wysokiej jakości obrazu i dużej mocy obliczeniowej do pracy na co 
dzień.

Tak moi drodzy dotarliśmy do końca. W części II przyjdzie pora 
przedstawić maszynę, która w najlepszy sposób spełnia warunki 
stosunku jakości do ceny, osiągając dużą moc obliczeniową, spraw-
ne działanie, piękny wygląd i wzorową pracę z grafiką - jeszcze raz 
podkreślę w pracy stacjonarnej. W części III przedstawimy najlep-
szy komputer do pracy mobilnej i w IV maszynę bez kompromisów 
do absolutnie najcięższych zadań. 

Drodzy czytelnicy przed wami iMac 27 cali model 2020. 
Model dostępny jest w trzech wersjach z procesorami 6, 8 i 10 rdze-
niowymi. 
3,1 GHz 6-rdze niowy procesor Intel Core i5 3,1 GHz 10. generacji, 
Turbo Boost do 4,5 GHz 
3,3 GHz 6-rdze niowy procesor Intel Core i5 3,3 GHz 10. generacji, 
Turbo Boost do 4,8 GHz Możliwa konfiguracja z 10-rdze niowym 

procesorem Intel Core i9 3,6 GHz 10. generacji, Turbo Boost do 5,0 GHz 
3,8 GHz 8-rdze niowy procesor Intel Core i7 3,8 GHz 10. generacji, Turbo Boost do 5,0 GHz 
Możliwa konfiguracja z 10-rdze niowym procesorem Intel Core i9 3,6 GHz 10. generacji, Turbo 
Boost do 5,0 GHz 
Po głębokiej analizie wybrałem model z procesorem 6-rdzeniowym i5 3,3 GHz 10 generacji, 
8 GB RAM DDR4 2666 i dyskiem SSD 512 GB oraz procesorem graficznym Radeon Pro 5300 z 
4 GB pamięci GDDR6. 
To najszybciej dostępna konfiguracja, na którą nie trzeba czekać. Cena brutto to 9999 zł. Kom-
puter posiada gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, gniazdo na kartę SDXC (UHS-II), cztery porty 
USB-A i dwa porty Thunderbolt 3 (USB-C). Pamiętajmy, że porty te mogą obsłużyć wiele róż-
nych standardów przesyłu danych oczywiście przez odpowiednie przejściówki: Display Port 
Thunderbolt (do 40 GB/s) USB 3.1 drugiej generacji (do 10 GB/s) Wyjścia Thunderbolt 2, HDMI, 
DVI i VGA. Całości złącz dopełnia gniazdo 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45) 
Możliwa konfiguracja z interfejsem Ethernet 10 Gb obsługującym sieci Ethernet 1 Gb, 2,5 Gb, 
5 Gb i 10 Gb. Oczywiście zaawansowana łączność bezprzewodowa jest również zaimplemen-
towana. Mamy Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n oraz interfejs bezprzewodowy 
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Bluetooth 5.0. Wraz z komputerem otrzymujemy myszkę Magic Mause 2 i klawiaturę Magic 
Keyboard. Wysokość komputera to 51,6 cm, szerokość 65 cm a głębokość z podstawą to 20,3 
cm. Komputer waży 8,92 kg. Tyle suchych danych. iMac 27 5K to komputer typu wszystko w 
jednym. Oparty o wyświetlacz Retina 5K… 
Tu można by zakończyć, ponieważ sam wyświetlacz oszałamia jakością obrazu. Rozdzielczość 
5120 na 2880 pikseli, wyświetla miliard kolorów w szerokiej gamie P3 z jasnością 500 nitów, 
wykorzystując technologię True Tone. Już te parametry sprawiają, że parametry wyświetlacza 
obudowanego aluminiowym korpusem o lekkiej stylistyce zadziwiają odbiorcę. Wysokoroz-
dzielcze fotografie, filmy i grafiki, a nawet zwykły tekst, nigdy nie wyglądały tak dobrze jak na 
ekranach iMaców 27 cali 5K. Monitor oczywiście można skalibrować, co jeszcze bardziej pod-
nosi jego walory użytkowe. System macOS od początku nastawiony był na kontrolę zarzą-
dzania barwą i ta sprawuje się znakomicie. Pamiętam, jak przesiadłem się na Maca i szukałem 
sterowników lub profili, a stary drukarz oznajmił mi, że jak mam Maca to nic nie muszę robić. 
„Najlepiej zostawić tak jak jest” - to był 2006 rok! 

No dobrze. Dlaczego ten iMac? Wnikliwie czytający artykuł zwrócili zapewne uwagę na nie-
ścisłość. Z jednej strony opisuję, że wielkość pamięci operacyjnej RAM ma kolosalne znacze-
nie, a z drugiej strony omawiam komputer z 8 GB pamięci RAM… No właśnie! Tu dochodzimy 
do najważniejszego punktu. 
Przede wszystkim chcąc zmienić zestaw MacBook Pro 15 z i7 i 16GB RAM oraz 512 GB SSD pra-
cującym z ekranem 4K 32 cale na model all in one wziąłem pod uwagę ważne kwestie. Intere-
sując się komputerem iMac 27, spostrzegłem kilka elementów, które rokowały przyspieszenie 
pracy i znaczące podniesienie komfortu. Porządek na biurku! Zero kabli. Mnóstwo złączy na 
podłączanie dysków zewnętrznych. Niesamowita jakość obrazu ekranu Retina 5K. Niesamo-
wita jasność ekranu. Wbudowane głośniki wysokiej jakości i wyrzucenie starych stojących do 
tej pory na biurku. W przypadku modelu 2020 - czip T2 odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
i kodowanie grafiki. Wbudowana kamera do rozmów. Cicha praca. Wentylatory tylko lekko 
się ujawniają w przypadku obróbki ciężkiego video. Stary MacBook Pro 15 wył w tym samym 
czasie. Skrócenie czasu obróbki wszelkich materiałów - i czas na Życie! 

I na koniec zostawiłem sobie najlepsze! iMac 27 Retina 2020 to obecnie jedyny komputer w 
ofercie Apple, w którym sami możemy wymienić pamięć RAM. W tylnej ściance są odpowied-
nie drzwiczki do gniazd pamięci. Jak już zacząłem brać pod uwagę iMaca, bo zapowiadał się 
wspaniale, mój entuzjazm przygasł wraz z ceną za pamięć. 128 GB RAM kosztowało 13 000 zł. 
To mnie troszkę przerosło. Zakup odkładałem, zbierając na RAM. Przynajmniej 64 GB. Przypa-
dek jednak zrządził, że znalazło się rozwiązanie. Szukając także w międzyczasie serwera NAS 
do redakcji MegaObraz (to temat na inny artykuł), znalazłem firmę, która specjalizuje się za-
równo w sprzedaży samych komputerów Apple (w cenie producenta), jak i pamięci do nich! 
Nie wahałem się ani chwili i zakupiłem iMaca 27 cali w konfiguracji ze 128 GB RAM (4 moduły 
po 32 GB 2666), płacąc o 10 000 mniej, niż zapłaciłbym w Apple! Z gwarancją kompatybilności 
i gwarancją na zestaw! Co więcej, w firmie udzielono mi wszelkich informacji i uzyskałem po-
moc w zakupie RAM-u do starszych komputerów Mac Pro i Mac mini, które również pracują w 
naszej firmie. Nigdy o tej firmie nie słyszałem, ponieważ rynek zdominowany jest przez inne 
firmy skoncentrowane na Apple. Ceny jednak tam są o wiele wyższe. W firmie Esus-IT dział 
Apple to od lat ważny fragment działalności, ale równoległy do innych, znacznie bardziej roz-
budowanych i skierowanych do profesjonalistów działów związanych z serwerami, sieciami, 
przesyłem danych i archiwizacją. Grupa mega profesjonalistów służy pomocą i fachową wie-

Wyniki testów Benchmark 5 tak naprawdę nie wnoszą miarodaj-
nych danych do porównań szybkości pracy w normalnym środowi-
sku pracy fotografa czy filmowca. Podczas gdy zwykłe czynności 
codzienne, takie jak pisanie poczty czy przeglądanie internetu oraz 
np. wyłączanie komputera czy włączanie programów trwają tyle 
samo, to naprawdę angażujące prace potrafią ulec przyspieszeniu 
do kilkuset procent!!! 
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dzą. Otrzymanie nowego komputera z gwarancją na tak rozbudowaną pamięć bardzo mnie 
ucieszyła. Dzięki temu zaopatrzony w firmowe 8 GB RAM komputer nabrał mocy. Aby uświa-
domić Wam różnicę, przeprowadziłem testy Benchmark 5. Następnie postanowiłem poddać 
komputer ciężkiej próbie. 

Postanowiłem zmierzyć czas otwierania się w programie Photoshop 64 plików TIFF o wielkości 
457 i 610 GB. Oczywiście jednocześnie. Z tych testów wyłonił się pewien obraz. Otóż okazało 
się, że ilość pamięci RAM nie wpływa obecnie na samo działanie systemu operacyjnego. Tyle 
samo trwa włączenie i wyłączenie komputera (są różnice, ale zupełnie pomijalne). Tyle samo 

włączają się i wyłączają aplikacje. Różnica pojawia się w ciężkich zadaniach. Takim zadaniem 
jest na przykład rendering filmu 4K o długości 3,14 minut. Wniosek jest jeden. Obecnie owo 
8 GB RAM zupełnie wystarcza do wszystkich zwykłych prac takich jak przeglądanie internetu, 
korespondencja czy pisanie tekstów. Różnice pojawiają się wraz z obciążeniem. Wielowar-
stwowy TIFF poddawany szczegółowej obróbce, praca na wielu otwartych plikach, duże pro-
jekty graficzne w InDesign, eksportowanie dużej ilości plików z programu do obróbki RAW 
czy montaż filmów - to sytuacje, w których duża ilość RAM totalnie wymiata. Wykorzystanie 
tego swoistego okna w czasie i zakup iMaca, teraz kiedy możemy jeszcze samodzielnie uzu-
pełnić go o pamięć, tworząc maszynę do pracy profesjonalnej, to wielka okazja.

Wyniki testów Benchmark 5 
pokazują, że zmiana pamięci 
z 8 na 128 GB nie wpłynęła na 
poprawę wydajności w ope-
racjach jednoprocesorowych 
i iMac „przeskoczył” jedynie o 
jedną pozycję w rankingu.

Wyniki testów Benchmark 5 
pokazują, że zmiana pamięci z 
8 na 128 GB wpłynęła 
znacznie na usprawnienie wy-
dajności w operacjach wielo-
procesorowych.
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Wymiana pamięci w iMac 
jest bardzo prosta.
Po wyłączeniu wtyczki 
zasilającej widzimy nad 
gniazdem przycisk.
Naciskamy go obłym, 
twardym przedmiotem - 
tu łyżeczka do espresso.
Otwiera się zaciskowa 
klapka osłaniająca gniaz-
da pamięci.

Klapkę wyjmujemy i od-
kładamy.
Widoczne we wnętrzu 
szare pogrubione 
uchwyty delikatnie 
ściskamy i gniazda się wy-
suwają.
Mamy ułatwiony dostęp 
do pamięci.

Wyciągamy każdą pa-
mięć i odkładamy na bok. 
Zwracamy uwagę na to 
aby odkładać moduły 
pamięci bez obracania. 
To pozwoli zapamiętać, z 
której strony jest wiecej 
złącz. Tak samo będziemy 
musieli włożyć nowe mo-
duły.

Na fotografii obok. Dwa 
moduły po 4 GB - orygi-
nalne i poniżej cztery mo-
duły po 32 GB kazdy.

Kolejno wkładamy mo-
duły zwracając uwagę na 
to aby ułożyły się równo i 
stawiły delikatny opór. 
Ich krawędzie muszą być 
równoległe.
Następnie zamykamy 
uchwyty, wkładając ca-
łość wysuniętych złączy 
do środka.
Zatrzaskujemy klapkę 
- wciskając ją z pokona-
niem wyraźnego oporu 
stawianego przez spręży-
nujące boki. To wszystko. 
Na koniec uruchamiamy 
iMaca i tu musimy chwilę 
poczekać - pierwszy start 
trwać będzie nieco dłużej!
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GITZO SYSTEMATIC 5
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Firma Gitzo od dziesięcioleci produkuje statywy, które cieszą się zasłużoną renomą wśród 
profesjonalnych fotografów na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na portale aukcyjne 
gdzie czterdziestoletnie statywy tej firmy i głowice do nich ciągle są sprzedawane za 
całkiem spore sumy. Niesamowita mechanika, używanie najlepszych materiałów i myśl 
inżynieryjna, które przyczyniają się do powstawania produktów tej firmy, dają nietuzin-
kową jakość. W czasach, gdy zalewają nas dobrze na ogół wyglądające z zewnątrz, ale o 
wiele słabiej działające produkty z dalekiego wschodu, to możemy bez wahania mówić 
o najwyższym poziomie technologicznym. Jeżeli wydaje się wam, że statyw to tylko sta-
tyw i nie warto wydawać na niego większej ilości środków, to niestety jesteście w błędzie. 
Wystarczy popracować na różnych modelach, różnych producentów, aby przekonać się, 

że suma zastosowanych rozwiązań równa się w praktyce komfortowi używania i przede 
wszystkim stabilności całej konstrukcji.

W produktach firmy Gitzo zawsze mamy do czynienia z parametrami, które zdecydo-
wanie odstają od tego, co oferuje konkurencja, w podobnych przedziałach wagowych. 
Ogólna jakość nie wynika z suchych danych technicznych. Aby przekonać się, jak dobre 
mogą być statywy, trzeba poznać, dotknąć, zobaczyć na własne oczy, a przede wszyst-
kim zablokować w różnych ustawieniach statywy Gitzo. Wybrać dla siebie ten, który 
najbardziej odpowiadać będzie naszym zastosowaniom i wadze naszego sprzętu. Pre-
zentowaliśmy już statyw 1545 z serii Traveler… Mamy okazję zaprezentować statyw z 
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najbardziej zaawansowanej linii Systematic 5. O tym statywie, możemy poczytać także 
w pełnym emocji teście redaktora naczelnego na jego prywatnym blogu… Polecamy! 
Jednak tu chcieliśmy przekazać garść informacji praktycznych nie tylko o najlepszym 
statywie na świecie;-), ale o całej zbudowanej modułowo rodzinie statywów.

Systematic - już sama nazwa, wskazuje na produkt, który może stanowić pewien sys-
tem. Podczas gdy większość statywów, produkowanych jest jako zestawy, zawsze z od-
powiednio dobraną głowicą, tak ta seria obejmująca modele 3, 4, i 5 zbudowana jest 
modułowo. Nabywamy sam statyw, a jego duże jarzmo jest otwarte na wypełnienie 
elementem, który najbardziej spełniać będzie nasze oczekiwania. Standardowo jest to 
po prostu płaska baza. Pisze się o tym bardzo prosto. Płaska baza. Ten prosty element, 
wydawałoby się, że prosty, kosztuje tak naprawdę kilkaset złotych. Jarzmo statywu wy-
konane jest z aluminium, pokrytego lakierem młotkowym. Całość obrobiona jest nie-
prawdopodobnie precyzyjnie i krąg mocujący, znajdujący się w środku jarzma, posiada 
specjalny system blokady, uniemożliwiającej wypadnięcie zamontowanego w jarzmie 
akcesorium, podczas obluzowania blokady jarzma. Aby wyciągnąć kolumnę czy głowi-
cę z jarzma, należy najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk w dolnej części jarzma. Ele-
menty są znakomicie spasowane, a mechaniczna strona budowy to absolutne wyżyny 
myśli technicznej. Zapewne wielu z Was pomyśli sobie w tym miejscu, że przecież w tak 
prostym urządzeniu, jakim jest trójnóg, nie ma miejsca na wysokiej jakości, precyzyjne 

technologie. Jeżeli tak myślicie – jesteście w błędzie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę naj-
lepsze statywy konkurencji. Jeżeli przeanalizujemy nawet najlepszy statyw powiązanej 
biznesowo z firmą Gitzo - firmy Manfrotto, to przekonamy się, że te świetne statywy, któ-
re wielu z nas zachwala – nie są tak dobre, jak to, co oferuje w swoich produktach firma 
Gitzo. To śmieszne, ale odpowiedni dobór materiałów, odpowiednio zaprojektowane 
śruby, systemy blokad są tak precyzyjne, że w praktyce podczas używania statywu nie 
odczuwamy żadnych dysfunkcji.

Dość stwierdzić, że statyw 5533 z najwyższej linii Systematic oznaczonej numerem 5, 
według amerykańskiej strony TheCenterColumn.com – zajmującej się testowaniem sta-
tywów, w sposób jak najbardziej techniczny, za pomocą wyrafinowanych urządzeń – 
uchodzi za najlepszy statyw w całym rankingu. Cała seria Systematic ma unikalną moż-
liwość mocowania w jarzmie statywu rozmaitych akcesoriów, które dostosowują statyw 
do charakteru naszej pracy. Jednak podczas gdy wytrzymałość wszystkich statywów tej 
serii od modelu 3 do 4 wynosi 25 kg, to modele oznaczone cyfrą pięć posiadają wytrzy-
małość 40 kg. W przypadku lini Systematic mamy obecnie tylko trzy serie 3,4 i 5 z prze-
krojem rur (tych najgrubszych) karbonowych – odpowiednio 32,9 mm, 37 mm i 41,3 
mm. Przy małej wadze! Najcięższy z tych statywów o wysokości 278 cm waży 3,59 kg, a 
większość nie przekracza trzech. Mamy tu do czynienia z istnym rekordem. Model, któ-
ry przedstawimy, to model 5543LS o wysokości 156 cm. Złożony jest z czterech sekcji i 
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trzech zacisków na każdej nodze - waży 2,82 kg. Trójkątne jarzmo statywu z okrągłym 
otworem to charakterystyczna cecha najnowszych statywów. Systematic. Ten trójkątny 
kształt, bardzo równomiernie rozkłada siły powstające na statywie i przenosi je na bar-
dzo dobrze zamocowane do jarzma nogi statywu. System blokujący każdej nogi G-lock 
Ultra, działa poprzez dokręcenie i tak naprawdę wystarczy pół obrotu, aby totalnie za-
blokować nogę w żądanej wysokości. Schodząc w dół, dochodzimy do stóp statywu, 
które zakończone są standardowo dużymi przegubowymi stopami gumowymi o dosyć 
dużej powierzchni. Oczywiście można wymienić je na inne końcówki, ale te świetnie 
nadają się do pracy w prawie każdych warunkach, właśnie przez swą przegubowość i 
dopasowywanie się do konta nachylenia powierzchni. Stopy statywu działają nawet w 
przypadku pracy na najniższej wysokości, a ta dlatego systemu i serii 5 - wynosi 10 cm. 
Nawet jeżeli nogi ułożone są prawie zupełnie równolegle do powierzchni ziemi, to prze-
gubowe stopy nadal oparte są całą powierzchnią o ziemię. Statyw nawet w tej pozycji 
na owych 10 centymetrach stanowi świetną bazę do podpierania nawet najcięższych 
kamer. Udźwig 40 kg to nie przelewki i jedynie od naszej głowicy zależeć będzie, ile cały 
system unieruchomi.

Tu bardzo ważna dygresja. Nogi statywu Systematic zbudowane są z karbonu. To nic 
dziwnego pomyślicie. Na rynku istnieje bardzo dużo propozycji, w tym propozycji sio-
strzanej firmy Manfrotto oraz bardzo wielu firm dalekowschodnich, gdzie karbon stano-

wi główny materiał konstrukcyjny. Najbliższe pod względem technicznym są oczywiście 
nogi karbonowe w statywach Manfrotto, ale to, co znajdujemy statywach dalekowschod-
nich, bardzo daleko odbiega od norm, które legły u podstaw konstruowania materiału 
na nogi statywów Gitzo. O samym karbonie czytamy na stronie TheCenterColumn: ”Z 
teoretycznego punktu widzenia wybór zastosowania włókna węglowego zamiast alu-
minium jest uzasadniony. Sztywność materiału jest określana ilościowo za pomocą me-
tryki zwanej modułem Younga (…), sztywność włókna węglowego jest wymieniona na 
181 GPa, podczas gdy aluminium wynosi 69 GPa. Tak więc statyw z włókna węglowego 
o takich samych wymiarach rurki jak aluminium będzie działał znacznie lepiej. Ponad-
to włókno węglowe jest mniej gęste niż aluminium, dlatego też statyw będzie również 
lżejszy. (…) Szczególnie interesujące jest to, że wszystkie aluminiowe statywy pokazują 
w badaniu, że sztywność jest w przybliżeniu proporcjonalna do ciężaru. Wydaje się, że 
stare przekonanie, że stabilne statywy są z konieczności ciężkie, jest słuszne, jeśli cho-
dzi o aluminiowe nóżki. (…) Najlepsze statywy z włókna węglowego są znacznie lżej-
sze i sztywniejsze niż aluminiowe. (…) Współczynniki tłumienia są lepsze w przypadku 
kompozytów z włókna węglowego niż w przypadku aluminium o współczynnik między 
1-3x, w zależności od próbki użytego włókna węglowego i kierunku drgań. (…) Włókno 
węglowe jest zdecydowanie lepszym materiałem na statywy. Po prostu działa znacznie 
lepiej niż aluminium, które było wcześniej wybranym materiałem. Aluminium nadal ma 
do odegrania ważną rolę w ekonomicznych statywach. Jest o wiele tańsze i może być 
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stosowane w celu zapewnienia dobrej wartości i jakości wykonania.” Karbonowe rury 
wykorzystywane przez Gitzo spełniają najwyższe możliwe normy i w tym przypadku są 
one znacznie twardsze i bardziej wytrzymałe niż aluminium. Jeżeli ktoś miał do czynie-
nia z karbonowymi statywami innych producentów – tu od razu dostrzeże aksamitnie 
gładką powierzchnię, a regularne sploty kompozytu zachwycą precyzją ułożenia. Zgłębi-
łem temat. Poprzednie statywy węglowe Gitzo były zbudowane z włókien Carbon 6X w 
technologii włókien 7 mikrometrowych (0,0007 mm) splatanych w unikalnej strukturze 
6-krotnie skrzyżowanej. Użyta obecnie technologia to ultra cienkie włókna karbonowe 
użyte w produkcji materiału Carbon eXact – mają one grubość 5 mikrometrów (0,0005 
mm), ułożone są w heksagonalnej strukturze, co dało poprawę sztywności rzędu 20% w 
stosunku do poprzedniej generacji.

Technologia splatania włókien, a właściwie nano włókien w postaci plecionki, odbiega od 
technologii dalekowschodnich, gdzie materiał karbonowy roluje się, formując rurowate 
kształty nóg. Jeżeli ktoś używał tańszych konstrukcji karbonowych, często spotykał się z 
ich pękaniem, rozwarstwianiem lub mniejszą wytrzymałością. Karbon nie jest odporny 
na tak zwane tępe, twarde uderzenia. Może pęknąć. Jednak znacznie bardziej skutecz-
nie opiera się dużemu naciskowi, niż aluminium i przy zachowaniu znacznie mniejszej 
masy, szybciej tłumi drgania wywołane obciążeniem i tak przez nas nielubianym ude-
rzeniem migawki czy lustra. To nie jest tak, że wybierając statyw aluminiowy, wybiera-
my statyw mocniejszy. Często myśli się w ten sposób, że wybierając statyw aluminiowy, 
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wybiera się co prawda konstrukcję cięższą, ale za to wytrzymalszą. Prawda jest inna. To 
właśnie statywy karbonowe, jednak tylko te wykonane z najwyższej jakości materiału, są 
mocniejsze od aluminiowych, przy znacznie mniejszej wadze. Zastosowanie karbonu we 

wszystkich produktach Gitzo, jako materiału do wykonania nóg to jeden z ważnych ele-
mentów. Karbon stosuje się także w kolumnach centralnych, a z kolei magnez oraz inne 
tworzywa, takie jak dwusiarczek wolframu w konstrukcjach głowic. W statywach Gitzo, 
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a zwłaszcza w najwyższej serii Systematic, mamy do czynienia z po-
łączeniem najwyższych technologii, dużej precyzji obróbki, i zgrupo-
waniem w jednym produkcie bardzo wielu rozwiązań technicznych, 
nieosiągalnych gdzie indziej. Najbardziej sprawiedliwym wydaje się 
porównanie statywów Gitzo ze statywami firmy siostrzanej - firmy 
Manfrotto, wchodzącej w skład tej samej grupy firm.

Używając drogich głowic tej firmy, takich, które mają blokować bez 
problemu ciężar 5 czy 6 kg, a kosztują 1300 czy 1400 zł mamy na-
dzieję, że kupujemy doskonałe rozwiązanie. Jeżeli używamy lekkie-
go sprzętu, może nawet nie zauważymy różnic. Jeżeli jednak nasz ze-
staw obciążymy sprzętem np. średnioformatowym, może okazać się, 
że nasza głowica, która ma zadeklarowane kilka kilogramów udźwi-
gu, nie wytrzymuję już przy 2 czy 3 kg. Aby, zablokować taką masę, 
musimy dokręcać głowicę z całej siły i praca zamienia się w walkę z 
topornie działającymi mechanizmami podawanymi dużym naciskom. 
To, co świetnie działało przy minimalnym obciążeniu, okazuje się pro-
blemem i wykazuje wadliwym funkcjonowaniem w przypadku więk-
szych obciążeń. Wystarczy zaopatrzyć się, lub sprawdzić głowicę Gitzo 
kosztującą 300 - 400 zł więcej, nawet z własnym statywem, aby prze-
konać się, jak dużo zależy od tego, że w nasze ręce trafi głowica naj-
wyższej jakości, zbudowana z najlepszych materiałów i precyzyjnie 
zaprojektowana. O gładkich kulach w głowicach, mówi prawie każda 
firma. Jednak zupełnie bez użycia siły można zablokować tylko głowi-
cę Gitzo… Minimalne przekręcenie blokady powoduje zablokowanie. 
Nawet opuszkami palców możemy zablokować zestaw ważący 2 kg. 
Zastosowane technologie ukryte gdzieś we wnętrzu korpusu głowicy, 
są nam niedostępne i nieznane, ale ich funkcjonalność i sposób dzia-
łania oczarowują. W głowicy typu 5381SQD - niskoprofilowej ciężkiej 
głowicy o wytrzymałości 30 kg, zastosowany mechanizm, który przez 
lekkie przykręcenie pierścienia powoduje ruch zębatek wprawiające 
w ruch tłok wywierający nacisk na kulę na poziomie 480 kg. Lekkie 
przekręcenie pierścienia blokuje największe nawet kamery. Głowica 
3382QD potrafi zablokować osiemnaście kilogramów, jednak w jakim 
stylu się to odbywa! Poprzez bardzo delikatne przekręcenie pierście-
nia blokującego! To jest niesamowite. Wspominamy tu tylko o niektó-
rych rozwiązaniach, ponieważ wypada przejść do omówienia dalszych 
atutów systemu Systematic.

Systemu, który może stać się naszym ostatecznym systemem staty-
wowym, bez względu na to, jaki rodzaj fotografii uprawiamy. Nawet 
jeśli nie tylko fotografia jest naszym rzemiosłem. Jeżeli filmujemy, 
również statyw Systematic może stanowić podstawę naszej pracy. Wy 
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tym systemie to właśnie dobór 
akcesoriów wydaje się być klu-
czowy. Wybierając sam statyw, 
musimy określić od razu mak-
symalną wysokość, na jakiej bę-
dziemy chcieli umieścić mak-
symalny nasz ciężar. Tu, wiele 
zależy od charakteru naszej 
pracy. Jeżeli dokonamy wybo-
ru, dalej będzie już łatwiej. Pod-
stawowym rozwiązaniem jest 
umieszczenie głowicy na płytce 
- platformie - mocowanej w jarz-
mie statywu. W przypadku gło-
wic Gitzo, mamy do czynienia z 
kolumnami centralnymi i głowi-
cami kulowymi symetrycznymi i 
takimi, gdzie kula umieszczona 
jest z boku nie centralnie. Może-
my także stosować głowice dwu 
i trzy kierunkowe. Oczywiście 
w płytce mocującej, możemy 
umocować każdą głowicę, ale 
w przypadku serii Systematic 5, 
mamy do czynienia z przystoso-
waniem do najcięższego sprzę-
tu, w związku z tym warto dopa-
sować do tej serii odpowiednią 
głowicę.
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Poza głowicami mamy do czynienia z możliwością umieszczenia w jarzmie statywu ko-
lumny centralnej. Powinniśmy zadbać o kolumnę od razu dostosowaną do naszej serii 
statywowej. Są lekkie kolumny wykonane z karbonu w dwóch wariantach, krótkim i 
bardzo długim rozkładanym teleskopowo. Ponadto mamy dwie kolumny, których wy-
sokość regulowana jest korbą. Są to kolumna krótka i kolumna długa. Mechanizm, który 
porusza i reguluje wysokość kolumny, jest bardzo stabilny i precyzyjny. Korba mocowana 
jest na stałe, aczkolwiek istnieje możliwość jej złożenia do transportu. Całość wykonana 
bardzo silnie i stabilnie z wielką precyzją. Kolumna ma swoją blokadę, ale właściwie nie 
trzeba jej używać, ponieważ nawet pod ciężarem zamocowanego na głowicy i kolumnie 
sprzętu, po uzyskaniu właściwej wysokości kolumna nie opadne, co często zdarza się w 
tańszych konstrukcjach. Ta funkcjonalność, jaką jest kolumna centralna sprawia, że sta-
tyw może funkcjonować jako statyw cięższy w studio, gdzie konieczne jest precyzyjne 
manipulowanie wysokością już wstępnie rozłożonego statywu. Podczas gdy kolumna 
karbonowa jest bardzo lekka i właściwie w ogóle nie wypływa na użyteczność i wagę 
statywu, to kolumna aluminiowa z przekładnią zębatą już nieco waży.

Oczywiście przy stosowaniu kolumny musimy pamiętać o tym, że nie będziemy mogli 
korzystać już z najniższych położeń statywu. Dlatego płytkę mocującą z samą głowicą 
należy zachować jako opcję do wykonywania zdjęć z najniższych wysokości.. Oczywi-
ście korzystając z kolumny centralnej, możemy zastosować ją w odwrotnym położeniu 
i umieścić głowicę na dole co umożliwia obniżenie kamery bardzo nisko. Zależy to jed-
nak od preferowanego przez nas sposobu pracy.

Wśród dostępnych akcesoriów mamy także gniazdo dla półkuli poziomującej. Dostęp-
ne są gniazda o dwóch średnicach 75 i 100 mm dostosowane do półkuli, która dopiero 
stanowi bazę pod głowicę wideo. To klasyczne rozwiązania wśród statywów do filmo-
wania, gdzie głowica porusza się tylko w dwóch płaszczyznach. Wstępne ustawienie i 
wypoziomowanie jest bardzo istotne. Jeżeli mieliście do czynienia ze statywami wideo 
firm konkurencyjnych to zadziwieni będziecie precyzją wykonania płaszczyzn zarówno 
gniazda półkuli, jaki i samej półkuli. Sposób blokowania półkuli też jest specyficzny i 
oryginalny, jak to bardzo często bywa w produktach Gitzo.

Głowica dwukierunkowa, do zastosowań wideo jest niewielka, ale w sposobie funkcjono-
wania i płynności ruchów, a także działania przeciwwagi jest rewelacyjna. Jak osiągnięto 
taki płynny sposób pracy, w tak niewielkim urządzeniu nie będziemy nawet próbować 
się domyśleć. Patrząc na olbrzymie głowice wideo firm konkurencyjnych, tu mamy do 
czynienia z czymś o znacznie mniejszych gabarytach.

Z produktami klasy premium tak to już jest, że na ogół świetnie spełniają powierzone im 
zadania i potrafią w znacznym stopniu ułatwić nam wykonywanie czynności, do których 
są przeznaczone. Praca statywami Gitzo jest przyjemnością. Obsługiwanie Systematica 
5, stanowi najwyższy poziom tego, co można doświadczyć w obcowaniu ze statywem. 
Mała waga i nieprawdopodobna sztywność. Gotowość do zablokowania minimalnym 
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ruchem opuszków palców, każdej masy, to coś zu-
pełnie nieporównywalnego. Statywy te nie są tanie, 
jednak jeśli wydajemy kilkadziesiąt tysięcy złotych 
na sprzęt fotograficzny czy filmowy, to powinni-
śmy pomyśleć o tym, że najważniejszym po obiek-
tywach i korpusie elementem wyposażenia jest na 
ogół właśnie statyw. Oczywiście można popełniać 
błędy i kupować ciągle nowe statywy, dążąc do 
tego, aby w końcu nabyć statyw, który nas zadowo-
li. Statyw, który nie rozjedzie się i nie dostanie lu-
zów w najmniej odpowiednim momencie. Statyw, 
który będzie doskonale funkcjonował. Statyw, na 
którym zatrzaśniemy nasz sprzęt w ułamku sekun-
dy i wiedzieć będziemy, że jest w tym położeniu zu-
pełnie bezpieczny. Statyw, który unieruchomi nasz 
sprzęt i umożliwi nawet bardzo długie ekspozycje. 
Statyw, który przy tym będzie lekki i nie wykończy 
nas, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Pracując w 
redakcji z lżejszymi statywamim Gitzo, przekona-
liśmy się, że to dobre statywy. Jednak testowanie 
bardziej wymagającego sprzętu, sprawiło, że mu-
sieliśmy zainwestować w statywy jeszcze dosko-
nalsze - i dlatego wybór ostatecznego rozwiązania 
- czyli Systematica 5. Każdy, kto doświadczył kultu-
ry pracy, jaką dają te statywy wie, że zainwestowa-
ne środki to spokój na długie lata funkcjonowania. 
Możemy iść drogą kolejnych eksperymentów. Ku-
pować i sprzedawać statywy. Może w końcu znaj-
dziemy taki, który spełni nasze oczekiwania. Może-
my też, wydać na samym początku trochę więcej i 
już nigdy nie zastanawiać się nad tym, jaki statyw 
wybrać. Tak naprawdę sięgnięcie po ten absolut, 
nie jest już taką egzotyką jak 10 lat wcześniej. Ceny 
sprzętu profesjonalnego poszły bardzo w górę. Przy 
zakupie korpusu za 15 czy 19 000 zł i obiektywów, z 
których każdy kosztuje po parę tysięcy złotych, za-
kup statywu za 4000 czy finalnie 5000 zł nie jest już 
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fanaberią. Co więcej, głowice Gitzo są tańsze i najdroższa z nich nieco tylko 
przekracza 2000 zł. Istnieje więc taka alternatywa, że najpierw zakupicie 
stosowną głowicą i ciesząc się ze sposobu jej funkcjonowania ze statywem 
Manfrotto, z czasem do kupicie także statyw. To rozwiązanie jest popular-
ne wśród semiprofesjonalnych użytkowników na zachodzie, którzy mieli 
okazję zobaczyć w salonach czy u kolegów, jak blokują się głowice Gitzo. 
Widok statywy Manfrotto z głowicą Gitzo wcale nie jest rzadkością. Z cza-
sem, jak poznacie precyzję funkcjonowania głowicy Gitzo i tak dokupicie 
statyw tego producenta ;-) Życzymy udanych, stabilnych mega kadrów!
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