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Zeppelin Wireless
Nowy poziom jakościowy w bezprzewodowym audio. Niesamo-
wite połączenie najnowszych osiągnięć zaawansowanej techni-
ki głośnikowej ze znakomitą funkcjonalnością i niepowtarzalną 
formą. Wyjątkowe brzmienie, imponująca moc i niezwykła precy-
zja muzycznych detali. Po prostu musisz go posłuchać. 

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/glosniki/glosniki-bezprzewodowe/zeppelin-wireless.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=170228&utm_content=img-lp-full-page-zeppelin-wireless&utm_term=bowers-wilkins
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CHASE ROBBINS. UNFILTERED.

BEOPLAY H4

Czysty dźwięk. Czyste materiały. Czysta ekspresja.
#h4unfiltered – beoplay.com/h4

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

http://www.salonydenon.pl/pl/MM/Marki/BEO_PLAY/SLUCHAWKI/BEOPLAY_H4
https://www.beoplay.com/landingpages/beoplayh4
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Piszę te słowa, będąc na urlopie. Jak co roku o tej 

porze, wyjechałem na narty. Niby nic niezwy-

kłego, ale tym razem jestem pod dużym wraże-

niem tego, co obserwuję dookoła. Bardzo dużo 

ludzi korzysta z aplikacji mierzących prędkość, 

przejechany dystans na nartach czy wysokość 

n.p.m. Wiele osób korzysta też z różnych opasek 

sportowych, smartzegarków itp. To bardzo duża 

zmiana względem poprzednich lat. Nawet towa-

rzystwo, z którym co roku wyjeżdżam, aktywnie 

sprawdza swoje codzienne postępy na nartach. 

A są to ludzie kompletnie niezwiązani z technolo-

gią. Ewidentnie coś zaskoczyło. W zeszłych latach, 

gdy sprawdzałem swoje wyniki na iPhonie, to 

patrzyli na mnie ze zdziwieniem, teraz sami za 

każdym razem, jak wsiadają do gondoli, wycią-

gają telefony i komentują wyniki.

W numerze przeczytacie o kolejnych nowościach 

w kategorii fitness. Testujemy najnowsze słu-

chawki Beoplay H9, mierniki smogu, zestaw edu-

kacyjny OSMO i najnowsze, hybrydowe BMW X5. 

A to oczywiście nie wszystko…

Niewątpliwym hitem numeru jest wywiad 

z Maciejem Kranzem, wiceprezesem Cisco, na 

temat internetu rzeczy.

Zapraszam do marcowego iMaga!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KaTanA

Sound BlasterX Katana to pierwsze na świecie głośniki, dostrojone według monitorów 
studyjnych, wyposażone w najsilniejszy wielordzeniowy procesor DSP o częstotliwości 
próbkowania 24-bit/96kHz. Układ gwarantuje bezstratną jakość sygnału audio,
a także przejrzyste i perfekcyjne wypełnienie przestrzeni dźwiękiem. System posiada 
trójdrożny wzmacniacz oraz pięć przetworników - dwa średniobasowe, dwa 
wysokotonowe oraz subwoofer. W celu zapewniania precyzyjnej reprodukcji dźwięku 
każdy z przetworników jest zasilany przez wzmacniacz oraz procesor DSP.

Wraz z oprogramowaniem BlasterX Acoustic Engine oraz dekoderem Dolby Digital 5.1, 
Sound BlasterX Katana dostarcza użytkownikom niesamowitych wrażeń dźwiękowych 
podczas gier oraz oglądania filmów z odczuciem przestrzeni 7.1.

System głośników zawiera też podświetlenie
Aurora Reactive z paletą 16,8 mln kolorów.

Soundbar
z subwooferem

16.8 MILLION
REACTIVE COLORS

DIGITAL AUDIO
PROCESSOR

Optical

Aux-in

75W RMS
150W PEAK

http://bit.ly/sbx_katana_imag_032017_morele
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NOWE IPADY PRO 7,9”, 
9,7”, 10,5” I 12,9” ORAZ 
NOWOŚCI W ŚWIECIE 
IPHONE, RZEKOMO 
W MARCU 2017
Joe Rossignol na łamach MacRumors wycią-

gnął kilka ciekawych informacji z japońskiego 

Macotakara.

Czytaj dalej...

STWÓRZ I KUP 
WŁASNĄ PACZKĘ 
APLIKACJI 
W serwisie Bundlehunt rozpoczęła się 

niedawno nowa promocja na aplikacje. 

Spośród 49 aplikacji biorących udział 

w akcji możemy wybrać sobie dowolne 

7, za które zapłacimy łącznie 19,99 USD.

Czytaj dalej...

APPLE PAY 
JUŻ WKRÓTCE 
W KOLEJNYCH 
KRAJACH
Od czasu do czasu przeszukuję sobie 

strony wsparcia Apple’a w poszukiwaniu 

różnych smaczków. Dzisiaj natknąłem się 

na to, że w ostatnim czasie Apple rozbu-

dowywało instrukcje dotyczące korzysta-

nia z Apple Pay. Dokumenty te pojawiły 

się w niemal wszystkich językach.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/21/nowe-ipady-pro-79-97-105-i-129-oraz-nowosci-w-swiecie-iphone-rzekomo-w-marcu-2017/
https://imagazine.pl/2017/02/20/stworz-i-kup-wasna-paczke-aplikacji/
https://imagazine.pl/2017/02/20/apple-pay-juz-wkrotce-w-kolejnych-krajach/
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1PASSWORD 6.5.5 DLA 
MAC WYMAGA RĘCZNEJ 
AKTUALIZACJI

Czytaj dalej...

NOWA KAMPANIA 
REKLAMOWA 
iPADA PRO
Apple rozpoczęło nową kampanię rekla-

mową, której głównym bohaterem jest 

iPad Pro.

Czytaj dalej...

APPLE NA ZAKUPACH 
W IZRAELU 
– REALFACE PRZEJĘTE 
Apple nabyło Izraelski start-up RealFace. 

Wartość transakcji opiewała prawdopodobnie 

na około 2 miliony dolarów. Firma ta specja-

lizuje się w rozpoznawaniu twarzy. Według 

wcześniejszych plotek w kolejnych iPhone-

’ach miałaby zostać wprowadzona funkcja 

odblokowywania telefonu właśnie tą metodą.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/20/1password-655-dla-mac-wymaga-recznej-aktualizacji/
https://imagazine.pl/2017/02/18/nowa-kampania-reklamowa-ipada-pro/
https://imagazine.pl/2017/02/20/apple-na-zakupach-w-izraelu-realface-przejete/
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WWDC 2017 ODBĘDZIE SIĘ W SAN JOSE W DNIACH 
5-9 CZERWCA 

Czytaj dalej...

DELUXE SKI JUMP NA 
MACU
Jakiś czas temu pisałem o Ski Jump Free 

– pewnego rodzaju klonie najbardziej znanej 

gry o skokach narciarskich, czyli Deluxe Ski 

Jump. Ale być może chcielibyście zagrać na 

swoich Macach właśnie w oryginał?

Czytaj dalej...

IPHONE 8 MA MIEĆ 
„PRZESTRZEŃ FUNKCYJNĄ” 
ZAMIAST TOUCH ID
Chance Miller na łamach 9to5Mac o nowych 

informacjach od analityka Ming-Chi Kuo, którego 

źródła pochodzą z linii produkcyjnych, a nie od 

samego Apple.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/16/wwdc-2017-bedzie-w-san-jose-w-dniach-5-9-czerwca-2017/
https://imagazine.pl/2017/02/16/deluxe-ski-jump-na-macu/
https://imagazine.pl/2017/02/16/iphone-8-ma-miec-przestrzen-funkcyjna-zamiast-touch-id/
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H4 bazują na czystym i nowoczesnym wzornictwie duńskiego projektanta Jakoba Wagnera. 

Gdy je oglądam, póki co na zdjęciach, widzę, że projektanci kładli nacisk na dobór materia-

łów i modernistyczny design.

Bardzo jestem ciekaw ich brzmienia, ale wg zapewnień producenta będzie ono surowe, 

naturalne. H4 zawierają odnowioną technologię Bang & Olufsen Signature Sound, zapewnia-

jącą użytkownikowi, wg producenta, potężne i autentyczne doznania dźwiękowe.

Beoplay przyzwyczaił nas przede wszystkim do najwyższej jakości wykonania. Nauszniki 

słuchawek wykonano z miękkiej, owczej skóry, a wewnątrz nich użyto gąbki zapamiętują-

cej kształt ucha, dzięki czemu dopasują się idealnie do jego krzywizny, co ma gwarantować 

mocne, ale jednocześnie komfortowe przyleganie. Dodatkową cechą nauszników jest ich 

Beoplay zaprezentował dziś zupełnie nowy model słuchawek bezprzewodowych – H4.

 BEOPLAY H4 – NOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

https://www.beoplay.com/landingpages/beoplayh4
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pasywna izolacja dźwięku, co oznacza, że dźwięki otoczenia nie będą zakłócać odsłuchu 

muzyki, ale również to, że słuchana muzyka nie przedostanie się na zewnątrz.

Obudowa muszli zrobiona jest z anodyzowanego aluminium, które jest polerowane. Kabel 

łączący słuchawki zamknięto w plecionym materiale, który miejscami jest celowo widoczny, 

między pałąkiem a muszlą, co dodatkowo wpisuje się w prosty design słuchawek. Regulacja 

pałąka, skonstruowana ze stali nierdzewnej, pokryta jest szczotkowanym PVD, co czyni go 

gładkim i eleganckim, a jednocześnie bardzo wytrzymałym.

W odróżnieniu od droższych modeli producent zdecydował się zastosować, zamiast inter-

fejsu dotykowego, trzy przyciski. I bardzo dobrze, bo dzięki temu powinno się wygodniej ich 

używać. Mam mieszane uczucia co do interfejsu dotykowego w moich H7.

Słuchawki Beoplay H4 są kompatybilne z aplikacją Beoplay, działającą na iOS (z obsługą 

Apple Watch), która daje wiele możliwości personalizowania swojego odsłuchu.

Niebawem powinniśmy mieć je w testach.

Beoplay H4 będą dostępne w kolorze Charcoal Grey, a ich cena wyniesie 1299 PLN. Do 

zestawu dołączono kabel zasilający oraz kabel audio. Beoplay H4 będzie można zakupić już 

w lutym w sklepach u wybranych partnerów.

   /   AKTUALNOŚCI   /   

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/beoplay/
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PIONEER PREZENTUJE 
SŁUCHAWKI LIGHTNING 
Z DODATKOWYM PORTEM 
ŁADUJĄCYM
Wrzawa wokół usunięcia portu audio z iPhone’a 7 

powoli odchodzi w zapomnienie. Dobrze jednak, że 

twórcy akcesoriów ciągle o tym pamiętają.

Czytaj dalej...

FACEBOOK IDZIE 
W TELEWIZORY
Wkrótce na Apple TV pojawi się aplikacja 

Facebooka. Nie ma jednak mowy o moż-

liwości przeglądania swojego „walla” czy 

publikowania zdjęć. Aplikacja ta będzie 

służyć do przeglądania treści wideo. 

Zapowiada się więc na doskonały ruch 

Marka Zuckerberga. Facebook na telewi-

zorze wreszcie będzie mieć sens.

Czytaj dalej...

CHICAGO W ŚWIECIE MINECRAFTA 
Minecraft to wyjątkowa gra. Jej popularność nie maleje mimo upływu lat. Potrafi 

zapewnić wiele godzin rozrywki, ale daje się też wykazać architektonicznym artystom.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/15/pioneer-prezentuje-suchawki-lightning-z-dodatkowym-portem-adujacym/
https://imagazine.pl/2017/02/14/chicago-w-swiecie-minecrafta/
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PLANET OF THE APPS – PIERWSZE 
SZCZEGÓŁY I ZWIASTUN REALITY 
SHOW OD APPLE
Po Carpool Karaoke przyszła pora na więcej detali odnośnie 

drugiego show od Apple. „Planet of the Apps” zadebiutuje 

tej wiosny w Apple Music. Nowe Reality Show zostało zapre-

zentowane przez Eddy’ego Cue podczas Code Conference. 

Będzie to „Mam talent” dla deweloperów.

Czytaj dalej...
VR DESKTOP DLA 
MACOS – WSPARCIE 
DLA OCULUS RIFT 
I (WKRÓTCE) HTC VIVE
VR Desktop to aplikacja od Cindori, która 

umożliwia podłączenie i wykorzystanie 

Oculus Rift (wsparcie dla HTC Vive ma się 

pojawić wkrótce) na macOS.

Czytaj dalej...

ZAPOWIEDŹ CARPOOL KARAOKE W APPLE MUSIC 
W TRAKCIE GRAMMY 2017 

59. ceremonia rozdania nagród Grammy 

była okazją dla Apple do zapowiedzi 

pierwszego cyklicznego show w ramach 

usługi Apple Music. W tym samym 

czasie w usłudze pojawiły się utwory 

Prince’a – wszystko po to, by do Apple 

Music zachęcić jeszcze więcej użytkowni-

ków i uatrakcyjnić ofertę.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/14/planet-of-the-apps-pierwsze-szczegoly-i-zwiastun-reality-show-od-apple/
https://imagazine.pl/2017/02/14/vr-desktop-dla-macos-wsparcie-dla-oculus-rift-i-wkrotce-htc-vive/
https://imagazine.pl/2017/02/13/zapowiedz-carpool-karaoke-w-apple-music-w-trakcie-grammy-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=0RInsFIWl-Q
https://www.youtube.com/watch?v=n2fipKCrV3I
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PRINCE JUŻ DOSTĘPNY 
W APPLE MUSIC 
I INNYCH SERWISACH 
STREAMINGOWYCH
Zgodnie z plotkami cała kolekcja muzyczna 

Prince’a jest już dostępna w Apple Music 

i w konkurencyjnych serwisach, m.in. 

w Google Music.

Czytaj dalej...

IPHONE NA 10. 
ROCZNICĘ MOŻE 
KOSZTOWAĆ WIĘCEJ 
NIŻ 5000 PLN
Po pierwsze, nie rozumiem, dlaczego 

Apple miałby za ważniejszą uznać 10. rocz-

nicę, a nie 10. generację iPhone’a, którą 

przecież już zaprezentowali w postaci 

iPhone’a 7 i 7 Plus…

Czytaj dalej...

ANDROID WEAR 2.0 
Konkurent watchOS – Android Wear 

– doczekał się w końcu sporej aktualizacji, 

która wnosi bardzo ciekawe zmiany.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/13/prince-juz-dostepny-w-apple-music-i-innych-serwisach-streamujacych/
https://imagazine.pl/2017/02/09/model-iphonea-na-10-rocznice-moze-kosztowac-wiecej-niz-5000-pln/
https://imagazine.pl/2017/02/09/android-wear-20/
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Seria JBL Grip to słuchawki charakteryzujące się 

trwałą konstrukcją, które nigdy nie wypadają 

z ucha. Ich powstanie jest wynikiem współpracy 

z profesjonalnymi lekkoatletami, a dzięki temu 

sport i muzyka przekraczają kolejne granice. 

W czasie treningów, szczególnie tych lekko-

atletycznych, upadek jest nieunikniony. Jednak 

ulubiona muzyka mobilizuje do podnoszenia 

się i dalszych ćwiczeń. Słuchawki serii JBL Grip 

dotrzymują użytkownikowi kroku w każdej sytu-

acji i pozwalają wynieść swoje sportowe pasje na 

nowy poziom.

Dzięki współpracy z zawodowymi sportow-

cami oraz szerokim testom użytkowym firma 

JBL stworzyła wyjątkową linię słuchawek Grip, 

inspirujących do działania i pokonywania swo-

ich ograniczeń. Ergonomiczna konstrukcja słu-

chawek sprawia, że nigdy nie wypadną z uszu, 

a ich użytkowanie będzie komfortowe. Są wyko-

nane z trwałych i elastycznych materiałów, 

które pozwolą cieszyć się sportem w każdych 

okolicznościach.

JBL Grip to słuchawki sportowe do 

intensywnych ćwiczeń. Warto przypomnieć 

sobie dwa modele tej linii (JBL Grip 100 

i JBL Grip 200) w kontekście zbliżającego się 

nowego sezonu treningowego 2017. 

JBL GRIP
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Unikalna konstrukcja Twistlock™ gwarantuje nie-

wypadanie, a wkładki charakteryzuje wysoka 

ergonomia. Dzięki temu ich użytkowanie jest 

komfortowe i – jak potwierdzają liczne testy 

i zawodowcy, którzy je sprawdzali – słuchawki nie 

wypadają z ucha! Wysoki poziom dopasowania 

osiągnięto dzięki wykonaniu wkładek z ultramięk-

kiego materiału Flexsoft™, który nigdy nie uwiera 

ucha, nawet w trakcie długich treningów. Ponadto 

konstrukcja JBL Grip jest trwała – są odporne na 

pot i wykonane z wytrzymałych, elastycznych 

materiałów. Doceni je każdy miłośnik sportowego 

trybu życia. 

Słuchawki można też w prosty sposób transporto-

wać lub słuchać muzyki tylko z jednego przetwor-

nika. Wyposażono je w specjalny zaczep, dzięki 

któremu jedną wkładkę można przyczepić do 

drugiej. Model JBL Grip 200 posiada wbudowany 

pilot zdalnego sterowania z 1 przyciskiem, który 

pozwala sterować odtwarzaniem muzyki, prze-

łączać utwory i używać mikrofonu do połączeń 

telefonicznych. Specjalna konstrukcja umożliwia 

również kontrolę dźwięków z otoczenia, dzięki 

czemu słuchawki są bezpieczne. 

JBL Grip 100

Pasmo przenoszenia:   
20 Hz – 20 kHz

Przetwornik: 2 x 15 mm

Przewód: 114,30 cm

Cena detaliczna: 84,90 PLN

JBL Grip 200

Pasmo przenoszenia:   
20 Hz – 20 kHz

Przetwornik: 2 x 15 mm

Przewód: 114,30 cm

Cena detaliczna: 129 PLN
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LG WYPOSAŻY MONITOR 
ULTRAFINE 5K W DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIA, ABY 
PRAWIDŁOWO DZIAŁAŁ 
W POBLIŻU ROUTERÓW
Ina Fried na łamach Recode opublikowała informację 

LG na temat monitora UltraFine 5K i tego, jak zostaną 

rozwiązane problemy z jego funkcjonowaniem, gdy 

w pobliżu stoi router…

Czytaj dalej...

SZCZĘŚLIWY 
KALENDARZ DLA 
APPLE’A – POPRZEDNI 
KWARTAŁ LICZYŁ 14 
TYGODNI, ZAMIAST 13…
Czy 7 dni może stanowić różnicę? 

W przypadku Apple, gdzie sprzedaje się 

tysiące produktów na minutę, owszem. 

Rekordowe wyniki firmy za ostatni kwar-

tał są rekordowe, ponieważ firma miała aż 

tydzień więcej niż rok wcześniej.

Czytaj dalej...

APPLE PRO 
BUNDLE DLA 
EDUKACJI 
Apple aktywnie wspiera edu-

kację, rozwijając rozwiązania 

dedykowane dla szkół, uczniów 

i nauczycieli.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/08/lg-has-redesigned-its-5k-mac-monitor-so-it-can-handle-being-placed-near-a-router/
https://imagazine.pl/2017/02/06/szczesliwy-kalendarz-dla-applea-poprzedni-kwartal-liczyl-14-tygodni-zamiast-13/
https://imagazine.pl/2017/02/07/apple-pro-bundle-dla-edukacji/
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BLASKI 
I CIENIE ZNIESIENIA 
ROAMINGU W UNII 
EUROPEJSKIEJ
Od 15 czerwca znikną opłaty roamin-

gowe w krajach Unii Europejskiej. 

To świetna wiadomość, choć nie tak 

rewelacyjna jak mogłoby się wydawać. 

Będziemy płacić mniej za internet, za 

połączenia czy wiadomości. Nie ozna-

cza to jednak, że nie będziemy płacić 

wcale.

Czytaj dalej...

NADGRYZIENI REAKTYWACJA 
– NOWE ODCINKI I DOCINKI
Jeśli przypadkiem przegapiliście fakt, że rozpoczęliśmy 

ponownie nagrywać odcinki naszego podcastu, to infor-

muję, że… rozpoczęliśmy je ponownie nagrywać.

Czytaj dalej...

OFICJALNY KONIEC ADOBE CREATIVE SUITE 6 
Rok 2017 będzie rokiem subskrypcji. Tak przynajmniej jest w przypadku Adobe.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/02/03/blaski-i-cienie-zniesienia-roamingu-w-unii-europejskiej/
https://imagazine.pl/2017/02/03/nadgryzieni-reaktywacja-nowe-odcinki-i-docinki/
https://imagazine.pl/2017/01/31/oficjalny-koniec-adobe-creative-suite-6/


SHOWMAX – NOWY 
VOD NA RYNKU 
POLSKIM
Pojawił się zupełnie nowy w Polsce gracz na 

rynku VOD – ShowMax.

Za przedsięwzięciem na rynku polskim stoi 

Maciej Sojka, który wcześniej był prezesem ITI 

Neovision (operator platformy satelitarnej N), 

prezesem TVN 24, a ostatnio w Google odpo-

wiadał za współpracę YouTube z producentami 

treści w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj dalej...
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https://imagazine.pl/2017/02/15/showmax-nowy-vod-na-rynku-polskim/


http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=660
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„METODA CZARNEJ SKRZYNKI”
MATTHEW SYED 

KINGA OCHENDOWSKA

Stara mądrość ludowa mówi, że człowiek uczy się na błędach. Najlepiej na cudzych, ale swoje 

lepiej wchodzą do głowy. 
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Niezbyt często mam problem z wyrażeniem swojej opinii o jakiejś publikacji. 

Albo mi się podoba, albo nie, albo znajduję w niej wartościową treść, albo nie. 

Kiedy myślę o „Metodzie czarnej skrzynki”, pierwsze słowo, które przychodzi mi 

do głowy, to: mocne! Mocne, szokujące, świdrujące dziurę w brzuchu. Tak bardzo, 

że już na początku zapominamy, że mamy do czynienia z książką, która traktuje 

o sukcesie. Nieco banalne w tym kontekście jest stwierdzenie, że sukces wyrasta 

z porażki, ale tak właśnie jest. Matthew Syed podchodzi do problematyki suk-

cesu od drugiej strony – od błędów, porażek, pomyłek, często kończących się 

tragicznie. Gdyby ktoś rzucił mi hasło: „sukces”, ostatnią rzeczą, która przyszłaby 

mi do głowy, byłyby błędy w sztuce lekarskiej, samoloty, sekty, kara śmierci czy 

gwałty. Czytając ten zbiór opowieści przetykany badaniami i opiniami specjalistów 

w wielu dziedzinach, nie można jednak temu zaprzeczyć – tak, to książka o sukce-

sie. Opierająca się nie na ikonach, ludziach ze świecznika (chociaż i tacy się w niej 

znajdą), ale przede wszystkim na najbliższych nam dziedzinach – takich, które 

codziennie dotykają naszego życia. Dlaczego bez wahania wsiadamy na pokład 

samolotu, a w przypadku opinii lekarskiej zasięgamy drugiej, trzeciej, a nawet 

czwartej opinii? Dlaczego niektórzy potrafią uczyć się na błędach, a inni udają, że 

wcale nie zaistniały?

Szczególnie przypadł mi do serca fragment, który pozwolę sobie zacytować:

„Kiedy się pomylimy, mamy dwa wyjścia. Przede wszystkim możemy 

przyjąć do wiadomości, że pierwotnie źle oceniliśmy sytuację. 

Wszystko to zagraża jednak naszej samoocenie, w związku z czym jest 

trudne. Wymaga pogodzenia się z myślą, że jesteśmy mniej genialni, 

niż zakładaliśmy. Zmusza do zaakceptowania faktu, że niekiedy 

nasze wybory okazują się błędne, nawet w sprawach, którym wiele 

poświęciliśmy. 

Z pomocą przychodzi nam więc druga opcja, którą jest wyparcie. 

Reinterpretujemy fakty. Odsiewamy niewygodne szczegóły, odwra-

camy kota ogonem, czasami zupełnie ignorujemy nowe przesłanki. 

Chronimy w ten sposób wygodne założenie, że od początku mieliśmy 

rację, że nie daliśmy się oszukać, że brakuje dowodów na odmienny 

punkt widzenia.”

   /   KSIĄŻKA   /   „Metoda czarnej skrzynki” - Matthew Syed 
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Jak dla mnie, jest to kwintesencja błędu w błędzie. Czy to w człowieku, jako poje-

dynczej jednostce, czy w sektorach biznesu, dziedzinach gospodarki oraz służbach 

użyteczności publicznej. Nieumiejętność przyznania się do błędu. Przekonanie, że 

popełnianie błędów ujmuje nam wiarygodności. A najwyższą wiarygodnością cie-

szą się właśnie ci, którzy się do nich przyznają. Ale samo przyznanie się to dopiero 

pierwszy krok. Kolejne to wyciągnięcie właściwych wniosków, analiza oraz wdroże-

nie postępowania, które zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości.  

Dla przykładu – jedną ze sfer, w której unika się przyznawania się do porażki, jest 

wymiar sprawiedliwości. Trudno bowiem przyznać, że skazaliśmy na kilkanaście lat 

więzienia niewinnego człowieka. To już wystarczająco straszne. A co powiedzieć, 

jeśli skazaliśmy go na śmierć? 

I tak, nadal rozmawiamy o sukcesie.

Nie wiem, jak zachęcić Was do przeczytania tej książki. Jeśli lubicie miękkie, cie-

płe opowiastki o karierach od pucybuta do milionera, to ta książka nie jest dla 

Was. To książka niemal brutalna, nieprzebierająca w historiach, którymi się posłu-

guje. Znajdziecie w niej śmierć na stole operacyjnym, opowieści o gwałtach oraz 

morderstwach ze szczególnym okrucieństwem. I kiedy zapomnicie już, że nie 

czytacie kroniki kryminalnej, pojawia się czysta teoria psychologii w postaci dyso-

nansu poznawczego. I znowu wracamy do służby zdrowia, przemysłu lotniczego, 

wymiaru sprawiedliwości, a nawet wojny w Iraku. A co najdziwniejsze, ani przez 

chwilę nie mamy wrażenia, że z książką jest coś nie tak lub że autor odbiega od 

tematu. Nawet wtedy, gdy od Busha, Blaira i broni masowego rażenia przecho-

dzi do dysz w fabryce proszku do prania. „Metoda czarnej skrzynki” to z pewno-

ścią publikacja absolutnie unikalna, napisana przez człowieka o szerokim umyśle 

i umiejętności interdyscyplinarnego kojarzenia faktów. Z historii, opinii i badań 

wyłania się powoli systemowa konstrukcja, która pozwala nam spojrzeć z zupełnie 

innej perspektywy na metodologię sukcesu.

Książkę czyta się jak dobrą beletrystykę, a właściwie pochłania jednym tchem.

Serdecznie polecam, chociaż może okazać się, że dla części czytelników mnogość 

wątków będzie czynnikiem zaciemniającym główne przesłanie i nieco rozpraszają-

cym uwagę.

   /   KSIĄŻKA   /   „Metoda czarnej skrzynki” - Matthew Syed 

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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TP-Link łączy z kreatywnością
Jesteś kilka kliknięć od całego świata. Musisz się tylko z nim połączyć.

https://www.youtube.com/watch?v=wy4AX9REdHY
http://tp-link.com.pl
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MACIEJ KRANZ, 
O BUDOWANIU INTERNETU RZECZY

DOMINIK ŁADA
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DŁ – Jak to jest, że Polak jest wiceprezesem Cisco?
MK – To może powiem trochę o mojej historii. Studiowałem na warszawskiej SGPiS (dawna 

nazwa SGH, przyp. red.) handel zagraniczny. Nie skończyłem go, bo w 1988 roku dostałem 

praktykę w IBM i wyjechałem do USA. Po 2,5 roku razem z żoną przenieśliśmy się do Doliny 

Krzemowej. Pracowałem w 3Com, paru startupach i w końcu trafiłem do Cisco. Na początku 

zajmowałem się tam budowaniem różnych biznesów. W pewnym momencie uznaliśmy, że 

chcemy coś zrobić z internetem rzeczy i budować ten rynek. Wtedy zacząłem prowadzić 

pierwszy w Cisco dział zajmujący się tą tematyką. A potem zająłem się innowacją – budowa-

niem nowych biznesów z klientami i partnerami.

DŁ – To w końcu internet rzeczy czy internet wszechrzeczy?
MK – Jedno i drugie (śmiech).

DŁ – Jaka jest poprawna definicja?
MK – Po prostu internet rzeczy.

DŁ – To skąd się wzięło określenie „internet wszechrzeczy”?
MK - Chcieliśmy przekazać, że to, że wszystkie rzeczy łączą się i komunikują ze sobą, to jest 

tylko pierwszy krok – połączone urządzenia są podstawą „digital transformation”. Po czasie 

doszliśmy jednak do wniosku, że możemy to samo przekazać, używając definicji „internet 

rzeczy”.

DŁ – Dla zwykłego Kowalskiego internet rzeczy to są urządzenia przede wszystkim 
związane z inteligentnym domem, czyli na przykład sterowanie oświetleniem, termo-
statami, włączanie z poziomu telefonu automatycznego podlewania w ogródku. Tego 
typu rozwiązania.
MK – Też to wszystko mam (śmiech).

DŁ – Natomiast jak rozmawiamy, to przedstawiasz internet rzeczy kompletnie z dru-
giej strony. Nieoczywistej dla zwykłego użytkownika.
MK – Faktycznie, jak się powszechnie rozmawia, to internet rzeczy to są te przykładowe 

„połączone lodówki”. Jest to trochę nieporozumienie. Internet rzeczy dzieje się przede 

wszystkim w biznesie. Wiele startupów koncentruje się na idei inteligentnego domu. 

Większość producentów ma w swojej ofercie tego typu rozwiązania. Rzeczywiście, jeśli pod-

łączysz do internetu pralkę czy lodówkę, to jest to nawet przydatne. Można je zdalnie moni-

torować. Jeszcze nie jesteśmy jednak na etapie, że te wszystkie wspomniane urządzenia 

Maciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczyMaciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczy
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same się ze sobą komunikują. Są już wstępnie wprowadzane pierwsze na rynku zastosowa-

nia, takie jak zajmowanie się starszymi ludźmi czy ochrona domu, ale nie jest to nadal roz-

wiązanie na masową skalę. Wydaje mi się, że za parę lat to się rzeczywiście stanie.

DŁ – Jaka jest przyszłość?
MK – Myślę, że już nawet za pięć lat będziemy używali takich systemów, które będą 

powszechne. Wierzę w to, że potrzebne są nowe modele biznesowe, których jeszcze nie 

mamy, a które spowodują, że ludzie chętnie będą instalować tego typu rozwiązania i nie 

tylko dlatego, że będą im się fajnie, automatycznie zamykały żaluzje. Do tej pory jeszcze nie 

widziałem takich pomysłów.

DŁ – Czy mamy się bać tego internetu rzeczy?
MK – Ja bym się nie bał. Widzę teraz, na przykładzie zastosowań w przemyśle, że bardzo 

dużo ciekawych tematów się toczy. Na przykład ulepszanie procesów. Dawałem ciekawy 

przykład Harleya-Davidsona, który dzięki wprowadzeniu internetu rzeczy do procesu pro-

dukcyjnego doprowadził do skrócenia produkcji customizowanych modeli z 18 miesięcy do 

Maciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczy
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2 tygodni, bez podnoszenia cen i zwiększania kosztów produkcji względem podstawowego 

modelu. Kolejny przykład to zastosowania w rolnictwie, tak zwane precyzyjne rolnictwo 

(precise agriculture), gdzie można zmniejszać zużycie wody, żeby na przykład pomidory, 

które produkujesz, były rzeczywiście świeże i dojrzałe, gdy je zrywasz. Jak widzisz, będzie 

dużo ciekawych zastosowań, z których będziemy wszyscy korzystali.

DŁ – Z tego, co opowiadasz, to robi się trochę taki „skynet”…
MK – Masz rację… internet rzeczy to nie jest to, że te wszystkie urządzenia łączą się ze sobą. 

To chodzi o to, że jest wymiana danych między nimi i te dane wykorzystujemy. Na przykład 

wchodzimy do sklepu i za pomocą swojego telefonu możemy „przymierzyć” nowe ubranie 

czy też dostajemy 20% zniżki na buty, bo byliśmy w tym samym miejscu niedawno i robili-

śmy zakupy. Wydaje mi się, że będzie dużo bardzo ciekawych zastosowań.

DŁ – Czyli definicję internetu rzeczy traktujesz dużo szerzej.
MK – Internet rzeczy jest tą podstawą, platformą, którą wykorzystujemy do zbierania 

danych, które wszystkie urządzenia generują. Sztuczna inteligencja, „deep learning”, ML, VR, 

to wszystko polega na tym, że wszystko jest ze sobą połączone.

DŁ – Dlatego powstała książka „Building the Internet of Things”?
MK – Tak. Za dużo według mnie koncentrowaliśmy się na tym, jaka wspaniała będzie przy-

szłość, jakie wspaniałe są te urządzenia ze sobą połączone, a za mało na tym, aby to wszystko 

miało sens. Dlatego ta książka jest takim praktycznym podręcznikiem dla ludzi, którzy prowa-

dzą biznes, hotele, szpitale, i coś słyszeli na temat internetu rzeczy, ale nie bardzo wiedzą, od 

czego zacząć i co z tym zrobić. Starałem się dać im dużo przykładów, jak ich koledzy stosują 

internet rzeczy, co robić, a czego nie. Uważam, że każda firma powinna zacząć podróż w inter-

net rzeczy. To nie jest kwestia, że połączysz ze sobą wszystkie rzeczy, to jest to, że dzięki temu 

będziesz mógł zacząć stosować AI czy zupełnie nowe technologie, które zmienią Twoją firmę, 

relacje z klientami i model biznesowy. Jeśli teraz nie zaczniesz, to będziesz do tyłu.

DŁ – Czyli napisałeś książkę, bo takiej nie było. Tak jak z iMagazine – zacząłem go 
wydawać, bo nie było takiego magazynu na rynku.
MK – Dokładnie tak, ale na początku nie myślałem o tym, aby napisać książkę.

DŁ – Twoja książka to bardzo duży sukces. Jest bestselerem.
MK – Stała się bestselerem i byłem zaskoczony, że aż tyle osób ją doceniło, bo nie jest 

to książka dla masowego odbiorcy. Jednak trafiła na prestiżową listę „New York Times” 
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[https://www.nytimes.com/books/best-sellers/2016/12/11/business-books/]. W „Fortune” tra-

fiła też na listę 10 książek, które powinien przeczytać każdy przedsiębiorca [http://fortune.

com/2016/12/23/business-books-2017/]. To ewidentnie odzwierciedla, że jest rzeczywista 

potrzeba, że ludzie i firmy chcą stosować tę technologię dla korzyści biznesowych. Jest to 

pierwsza książka, która podeszła do internetu rzeczy z tego punktu widzenia.

DŁ – Kończąc, muszę się spytać… jesteśmy po wyborach. W Polsce już jakiś czas, 
a w USA świeżo. Pojawił się ostatnio temat „banu” dla imigrantów. Cisco, jak bardzo 
dużo firm z Krzemowej Doliny, opiera swoją siłę i wiedzę na pracy inżynierów z róż-
nych krajów. W tej sytuacji niewątpliwie stanowi to problem. Macie jakiś pomysł, jak 
to rozwiązać?
MK – Odpowiem nie z punktu widzenia Cisco, ale osobistego. Jak patrzymy na statystyki, 

duża część firm z listy Fortune500 czy startupów została założona przez imigrantów lub 

dzieci imigrantów. Cały system technologii Doliny Krzemowej jest oparty na tym, że jest 

otwarty dla wszystkich, niezależnie, gdzie się urodzili, żeby mieli możliwość realizować swoje 

marzenia i rzeczywiście budować coś fajnego. Wydaje mi się, że niezależnie kim jesteś, gdzie 

się urodziłeś, jaki masz kolor skóry, w co wierzysz, ważne jest, abyśmy utrzymali tego typu 

podejście. I to nie tylko jeśli chodzi o Dolinę Krzemową, ale na całym świecie. Wydaje mi się, 

że jest to podstawą do tego, abyśmy dalej się rozwijali, technologię i biznesy. Mam nadzieję, 

że ta koncepcja nadal będzie istniała… 

DŁ – Bardzo dziękuję, że udało nam się porozmawiać.

Maciej Kranz to Polak od lat mieszkający i pracujący 

w Krzemowej Dolinie. Swoje 30-letnie doświadczenie 

w branży rozwiązań sieciowych wykorzystuje obecnie na 

stanowisku wiceprezesa i szefa działu technologii korpora-

cyjnych Cisco. W swojej najnowszej książce, „Building the 

Internet of Things”, oferuje decydentom biznesowym prak-

tyczne rady dotyczące tego, jak i dlaczego należy obecnie 

wdrażać internet rzeczy.

Maciej Kranz, o budowaniu internetu rzeczy

dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada


http://www.insignis.pl/ksiazki/metoda-czarnej-skrzynki/
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MELBOURNE: DRUGIE 
PODEJŚCIE

TOMASZ SZYKULSKI

Jeżeli kilka miesięcy temu przeczytaliście tekst o mojej pierwszej wizycie na południu Australii, 

możecie pamiętać, że okolice Melbourne nie przypadły mi wtedy specjalnie do gustu. Za 

drugim razem było jednak inaczej – dlatego postanowiłem wrócić do tematu i pokazać Wam 

zbiór najciekawszych miejsc i doświadczeń, które spotkały mnie w stolicy stanu Wiktoria.

Melbourne: drugie podejście



Zacznę od tego, że użyte przeze mnie sformułowanie „nie przypadły do gustu” to mimo 

wszystko lekkie nadużycie. Pisząc te słowa, mam na myśli wrażenia z pobytu w nowym miej-

scu, które różniło się na minus w stosunku do regionu, z którego tam przyleciałem. W tej 

materii nie widzę nic dziwnego – sytuacja wyglądała następująco: kiedy wylatywałem ze sło-

necznego, tropikalnego stanu Queensland, spodziewałem się, że podobne warunki zastanę 

również w Wiktorii. Stało się jednak inaczej, a przeskok z 35 na 17 stopni Celsjusza nie był 

w tamtym momencie czymś pożądanym. Pogoda to czynnik, który najmocniej wpływa na 

moją percepcję otoczenia, a deszcz, chmury i chłód skutecznie obniżyły ogólną satysfakcję 

z poznawania nowego miasta.

W lutym wszystko wyglądało jednak inaczej. Lato w Australii przywitało mnie słońcem i tem-

peraturami przekraczającymi 30 stopni; inne były także okoliczności przylotu, gdyż tym 

razem nie wsiadałem do samolotu tuż po długim i intensywnym okresie egzaminów na 

australijskich studiach, a po dwumiesięcznym, „wakacyjnym” pobycie w Polsce. Wakacyjnym, 

ze względu bowiem na położenie na południowej półkuli letnia przerwa w Australii trwa od 

końca listopada do końca lutego. Zwieńczeniem tego wszystkiego był… darmowy upgrade 

do klasy biznes podczas czternastogodzinnego lotu z Abu Dhabi do Melbourne, który otrzy-

małem z powodu overbookingu (linie lotnicze na podstawie skomplikowanych kalkulacji 
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i wieloletnich obserwacji sprzedają nieco więcej 

biletów niż liczba miejsc w samolocie, by zmini-

malizować ryzyko pozostawienia pustych foteli). 

Pobyt w Australii nie mógł więc zacząć się lepiej, 

prawda?

Melbourne to miasto, które określam mianem 

„najmniej Australii w Australii”. Atmosfera, star-

sza zabudowa, mnogość klimatycznych kawiarni 

i barów, a także fauna, flora i bardziej umiarko-

wany klimat – to wszystko sprawia, że przypo-

mina mi ono połączenie jednej z europejskich 

metropolii z wpływami amerykańskimi. Wrażenie 

to z całą pewnością wynika z faktu, że wysunięte 

na północ Brisbane, w którym spędziłem prawie 

pięć miesięcy, położone jest bliżej zwrotnika, co 

z kolei kształtuje jego tropikalny charakter, tak 

różny od warunków panujących na południu. 

Od indywidualnych preferencji będzie zależało, 

które rejony bardziej przypadną nam do gustu; 

nie bez powodu Melbourne często jest określane 

mianem najlepszego miasta do życia na świecie 

(m.in. przez magazyn „The Economist”).

Stolica stanu Wiktoria położona jest w pobliżu 

oceanicznego wybrzeża, a centrum miasta prze-

cina rzeka o typowo australijskiej nazwie – Yarra. 

W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy 

biurowe rejony CBD (Central Business District), 

eleganckie bulwary pełne restauracji, hoteli 

i barów, a także zabytkową stację kolejową (naj-

starsza w Australii), która jest jednym z symboli 

Melbourne – Flinders Street Station. Krótki spa-

cer na północ od rzeki zaprowadzi nas w bardziej 

kameralne rejony, które cechuje niższa zabu-

dowa, mnogość klimatycznych kawiarni, a także 



skupiska azjatyckiej imigracji (znakomita kuchnia – polecam!). W tych samych 

rejonach zlokalizowano także najważniejsze miejskie muzea (m.in. pokaźnych roz-

miarów Melbourne Museum), budynki rządowe i campus lokalnego uniwersytetu.

Podczas czterodniowego pobytu odwiedziłem kilka miejsc, które w największym 

stopniu ukształtowały moje pozytywne wrażenia. Po pierwsze, Eureka Tower, 

czyli trzystumetrowy apartamentowiec, na którego szczycie stworzono niezwy-

kle efektowny taras widokowy. Ze względu na swoje położenie w dzielnicy South 

Bank (na południe od ścisłego centrum i rzeki) roztaczający się stamtąd widok 

obejmuje nie tylko biznesowe centrum miasta, ale także otaczające je rejony 

mieszkalne i tereny portowe. Dla chętnych (za dodatkową opłatą) dostępna jest 

także możliwość zawiśnięcia kilkaset metrów nad poziomem ulicy wewnątrz 

szklanej kostki wysuniętej poza obrys budynku.

Po drugie – tereny zielone. Podczas pierwszej wizyty w Melbourne zabrakło mi 

czasu na wizytę w miejscu, które najbardziej kojarzy mi się z tym miastem, czyli 

Albert Park. Dlaczego o nim wspominam? Ano dlatego, że co roku odbywa się 

tam wyścig o GP Australii, który otwiera kalendarz Formuły 1. Co ciekawe, już 

w lutym trwały tam przygotowania do marcowej rundy – wokół głównych alei 

ustawiano metalowe bariery oraz trybuny. Gotowy obiekt obejrzę już nieba-

wem, gdyż skorzystałem z okazji i kupiłem bilety na tegoroczny wyścig. Mówiąc 

o terenach zielonych, nie mógłbym nie wspomnieć o pięknych ogrodach Royal 

Botanic Gardens, w których obrębie zlokalizowano także Shrine of Remembrance. 

Budowla przypominająca piramidę jest miejscem pamięci australijskich żołnierzy, 

   /   PODRÓŻE   /   38Melbourne: drugie podejście



   /   PODRÓŻE   /   39

którzy polegli podczas I i II wojny światowej (a także innych konfliktów, w które 

zaangażowane była armia Australii). W podziemiach budynku znajduje się cie-

kawe i efektowne muzeum, a na dachu – taras widokowy. Warto również zazna-

czyć, że wejście do Shrine of Remembrance jest, w przeciwieństwie do większości 

atrakcji Melbourne, darmowe.

Po trzecie – kawiarnie! Jako freelancer jestem przyzwyczajony do popularnego 

w Europie zwyczaju pracy „na mieście”. Moim biurkiem jest zazwyczaj stolik 

w kawiarni, a do szczęścia (oprócz kofeiny) potrzebuję przede wszystkim szyb-

kiego internetu, prądu i wygodnego fotela. W Warszawie, Londynie czy Dublinie 

nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca; sytu-

acja wyglądała inaczej, gdy po raz pierwszy rozpocząłem takie poszukiwania 

w Australii. Zadanie to okazało się bardzo, bardzo trudne w Brisbane; nawet teraz, 

po kilku miesiącach spędzonych w tym mieście, mój wybór sprowadza się wła-

ściwie do dwóch, trzech lokali. Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, sytuacja 

Melbourne: drugie podejście
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wyglądała zupełnie inaczej w Melbourne. Pomimo licznych opinii od znajomych, 

którzy wspominali, że miasto to stoi kawiarniami, podchodziłem do tematu scep-

tycznie. Jak się okazało, zupełnie niesłusznie, bo już za pierwszym razem (bez 

zerkania na mapę) udało mi się trafić do klimatycznego Little Mule Cafe, które 

spełniało wszystkie moje wymagania. Podobnych miejsc jest tam wiele.

Melbourne to miasto na tyle duże i różnorodne, że każda wizyta może przy-

nieść zupełnie inne doświadczenia. Tak było w moim przypadku; ewidentnie 

potrzebowałem drugiego razu, by ostatecznie przekonać się do drugiej co do 

wielkości australijskiej metropolii. Połączenie doskonałej pogody i ciekawszego 

planu zwiedzania sprawiło, że moje wrażenia były wyłącznie pozytywne – i już 

nie mogę doczekać się kolejnego powrotu do stanu Wiktoria!

Melbourne: drugie podejście

t_szykulski

https://twitter.com/t_szykulski
https://twitter.com/t_szykulski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PLANTWEAR – CENY OD 249 PLN  
Naturalne surowce wracają do łask, zaczynamy doceniać to, 

co nas otacza, jakie daje możliwości i jak jest wartościowe. 

Dzieje się tak w wielu dziedzinach, w gotowaniu, ubieraniu czy 

w dodatkach. Właśnie te ostatnie cieszą się od niedawna nie-

samowitym powodzeniem. Już sama nazwa firmy – Plantwear 

– wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z naturą. Jej wła-

ściciele postanowili przenieść swoje doświadczenie w prze-

myśle stolarskim na oryginalne drewniane dodatki i ręcznie 

robione zegarki z drewna czy kamienia, z możliwością perso-

nalizacji za pomocą dedykacji. Każdy z zegarków jest niepo-

wtarzalny dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów. Nie 

tylko pięknie wyglądają, ich niezawodność jest zagwaranto-

wana szwajcarskim mechanizmem. W ofercie znajdziemy rów-

nież okulary wykonane z wysokiej jakości drewna krajowego, 

jak i egzotycznego, a każdy egzemplarz został wykonany ręcz-

nie z dbałością o każdy szczegół.

JAK MIŁO – CENY OD 160 PLN  
Jesteśmy narodem sentymentalnym, zbieramy pamiątki związane z ważnymi dla nas chwi-

lami. Ten stan nasila się szczególnie w momencie pojawienia się dziecka, wtedy wszystko 

chcielibyśmy uwiecznić, zachować. Oczywiście możemy gromadzić rzędy pudełek upcha-

nych po brzegi, ale możemy też pokazać je światu w wyjątkowej odsłonie. Specjaliści od 

pracy z żywicą z Jak Miło potrafią w niej zatopić niemalże wszystko i podejmują się każdego 

wyzwania, jakim jest na przykład stłuczony na szczęście ślubny kieliszek. Z takiej przeźro-

czystej kuli można zrobić brelok, wisiorek, pierścionek. Wygląda to bosko, a to jeszcze nie 

wszystko. Jak Miło przygotuje dla nas bransoletki, choćby z rysunkami dziecka czy odręcznie 

napisanym wyznaniem miłości. Dostarczony przez nas projekt zatopiony zostaje w żywicy 

i możemy być pewni, że drugiej takiej rzeczy na ulicy nie zobaczymy.

Dla niej 42

https://plantwear.pl/
http://jakmilo.pl/
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MAMA POŻYCZA – CENY RÓŻNE  
Bardzo wiele rzeczy, które kupujemy, potrzebnych jest nam sporadycznie, na 

chwilę. Każdy nowy etap w naszym życiu wymaga określonych przedmiotów, 

narzędzi, urządzeń itp. Tylko co z nimi wszystkimi robić, kiedy przestają nam być 

potrzebne? Możemy je na przykład wypożyczyć. Na taki właśnie pomysł na biz-

nes wpadła Katarzyna Bielazik, mama Fryderyka i Franciszka, która założyła serwis 

internetowy, w którym rodzice (i nie tylko) mogą pożyczać sobie nawzajem rze-

czy. W tej chwili są to głównie zabawki, przybory związane z macierzyństwem, ale 

jestem przekonana, że na tym się nie skończy. Za wypożyczenie większości przed-

miotów są pobierane opłaty – stawki nie są wysokie – a bardzo często pozwolą 

nam zaoszczędzić zbędnego zakupu, bo może się okazać, że dziecko nie chce jeź-

dzić na rowerku albo że fotelik samochodowy potrzebujemy tylko sporadycznie.

http://www.mamapozycza.pl/
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MANUFAKTURA NART MONCK CUSTOM 
– CENA OD 2900 PLN
Rynek produktów personalizowanych ciągle się 

rozrasta. Jednym z ciekawszych są narty z war-

szawskiej manufaktury Monck Custom. Narty są 

od początku do końca tworzone na indywidualne 

zamówienie i dokładnie dopasowane do osoby, 

która będzie na nich jeździła i jej stylu jazdy. 

Konstrukcja nart bazuje oczywiście na drewnie, 

a właściciel manufaktury osobiście wykonuje 

każdą parę, nad którą spędza od 40 do 50 godzin 

pracy. Gotowa para zachwyca unikalnym wzor-

nictwem i wyjątkową dbałością o detal. Koszt jest 

porównywalny z topowymi modelami dużych 

producentów, zaletą jest to, że dany model nie 

wyjdzie z mody w przyszłym sezonie, bo ich 

kształt i wygląd są absolutnie ponadczasowe.

44

WIZYTÓWKI MOO – CENA OD 50 PLN ZA 
50 SZTUK 
Zawsze miałem ogromny problem z wykonaniem wizytó-

wek dla siebie. Zazwyczaj coś było nie tak, projekt, papier 

itp. Do czasu, gdy trafiłem na firmę Moo. Firma mieści 

się w Wielkiej Brytanii i robi świetne wizytówki. Tworząc 

je, możemy wybrać jeden z setek istniejących szablo-

nów, a następnie go zmodyfikować do naszych potrzeb. 

Możemy też wybrać jeden z ośmiu rodzajów papieru, 

wykończenie błyszczące lub matowe, zaokrąglone lub 

kwadratowe rogi. Prawdziwy geek może dodać do wizy-

tówki nawet moduł NFC przekierowujący na przykład 

do Twittera. Wizytówki przyjadą w ładnym kartonowym 

opakowaniu, po około tygodniu od zamówienia. Są to 

najlepiej wykonane wizytówki, jakie widziałem.

https://www.facebook.com/MonckCustom/ 
https://refer.moo.com/s/kqk5m 
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NARZĘDZIA TRUE UTILITY 
– CENY OD 50 PLN  
True Utility to brytyjska marka, 

która specjalizuje się w pro-

jektowaniu i produkcji wyso-

kiej jakości pomysłowych 

narzędzi wykonanych ze stali 

nierdzewnej lub aluminium lot-

niczego. Wszystkie narzędzia 

mają formę breloczka do klu-

czy, który zmieści się w każdej 

kieszeni. Mamy do dyspozycji 

dziesiątki różnych modeli. Są 

śrubokręty, zapalniczki, mul-

titoole, latarki czy schowki na 

awaryjny banknot, a nawet 

składana łyżka. Wszystko to 

po to, byśmy mogli się bawić 

w MacGyvera. Każde narzędzie 

True Utility jest zapakowane 

w plastikowe i wodoszczelne 

etui, które potem samo 

w sobie może być wykorzysty-

wane jako schowek na drobne 

przedmioty.

http://www.trueutility.com


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

JUŻ W PRZEDSPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


BANG & OLUFSEN H9
JAROSŁAW CAŁA

Duński producent skutecznie dawkuje emocje i systematycznie odświeża swoją bardzo udaną 

konstrukcję wokołousznych słuchawek. Ta konstrukcja jest idealnym przykładem produktu, 

który jest tak dobry, że nie ma co w nim zmieniać. Technologia jednak cały czas się rozwija 

i dzięki temu duńscy inżynierowie mogą nas w dalszym ciągu zaskakiwać.
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Nie ukrywam, że to dla mnie dosyć ciężki test. Dokładnie rok temu miałem okazję pisać o bliź-

niaczym modelu H7, który pod wieloma względami powiela najnowsze dzieło B&O. Duński pro-

ducent skutecznie dawkuje emocje i systematycznie odświeża swoją bardzo udaną konstrukcję 

okołousznych słuchawek. Ta konstrukcja to idealny przykład produktu, który jest tak dobry, że 

nie ma co w nim zmieniać. Technologia jednak rozwija się cały czas i dzięki temu duńscy inżynie-

rowie mogą nas w dalszym ciągu zaskakiwać. Można pomyśleć, że to droga na skróty i pójście na 

łatwiznę, ale ja staram się podejść do tej kwestii inaczej. Zdenerwowałbym się, gdyby konstruk-

cja H9 została naruszona. Za bardzo ją polubiłem. Są to słuchawki mające absolutnie wszystko, 

co trzeba, aby zadowolić klienta. 

Świetnie wyglądają za sprawą bardzo uniwersalnego i zachowawczego designu, który po dobra-

niu dla siebie koloru po prostu nie może się nie podobać. Kolejną zaletą jest wygoda i chyba 

właśnie tę cechę umieściłbym na samej górze tej drabinki szczęścia zafundowanej przez B&O. 

Połączenie najlepszych materiałów, niskiej wagi i idealnego pałąka powoduje, że w tych słu-

chawkach można spędzić komfortowo wiele godzin. Nad naszą wygodą czuwa skóra bydlęca, 

która pokryła pałąk, oraz miękka skóra jagnięca, którą obszyto nauszniki. Mam nadzieje, że 

udało mi się udowodnić, dlaczego uważam, że pozostawienie konstrukcji praktycznie bez żad-
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nych zmian nie jest pójściem na łatwiznę? W takim 

przypadku osobom odpowiedzialnym za ten projekt 

pozostało udoskonalać i poprawiać ewentualne błędy. 

Największą i najważniejszą zmianą jest zastosowanie 

hybrydowej, aktywnej redukcji szumów. Taki fakt abso-

lutnie mnie nie zdziwił, bo to chyba jedyna rzecz, której 

ta konstrukcja jeszcze nie posiadała. Górna półka rynku 

słuchawek lifestyle’owych wymaga takiego rozwiązania, 

a Bang & Olufsen nie może sobie pozwolić na to, żeby 

ich produkt w jakikolwiek sposób odstawał od konku-

rencji. Dla mnie model H7 był już nafaszerowany elek-

troniką, która, szczerze mówiąc, bardziej mnie przeraża, 

niż cieszy. Muszę jednak przyznać, że im dalej w las, tym 

bardziej zaczynam doceniać tę elektroniczną wygodę. 

Wszystko za sprawą rozwijającej się technologii. Coraz 

bardziej zaciera się ta granica jakości dźwięku przy połą-

czeniu przewodowym a tym bezprzewodowym. Bang 

& Olufsen jest jedną z tych firm, która z każdym nowym 

produktem powoli przekonuje mnie do życia wolnego 

od przewodów.

Model H9 tak świetnie potrafi zagrać za pomocą 

Bluetooth, że uwierzcie mi, przewód Jack dołączony 

do zestawu może nigdy nie zaznać światła dziennego. 

Nietypowe walory dźwiękowe opisuję już na tym etapie, 

ale w przypadku tak zaawansowanych technologicz-

nie słuchawek są one ściśle połączone z ich funkcjonal-

nością. Nie miałem zamiaru testować ich za pomocą 

przewodu ze wzmacniaczem słuchawkowym na 180-gra-

mowym winylu. Nie tędy droga. 

Dlatego cały czas przesłuchiwałem swoje ulubione 

utwory za pośrednictwem iPhone’a i Tidal Hi-Fi. 

Oczywiście liczyły się nagrania tylko najwyższej jako-

ści i to, w jaki sposób poradził sobie z nimi Bluetooth, 
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w zupełności mnie zadowoliło. Do tej pory nie 

mogę zrozumieć jednej rzeczy, czegoś takiego 

nigdy nie odczułem. Delikatnie mówiąc, nie jestem 

fanem redukcji szumów, ale oczywiście mogę ją 

docenić w pewnych sytuacjach. Jeśli jednak cho-

dzi o jakość dźwięku przy włączonym ANC, to 

pierwszy „rzucę kamieniem”. Wiecie, o co mi cho-

dzi? Problem jest w tym, że w przypadku H9 mam 

całkowicie inne odczucia. Wolę, jak suwak „Active 

Noise Cancellation” jest przesunięty na „ON”. Tego 

nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Jasne, 

słyszę, jak ten dźwięk jest elektronicznie modyfiko-

wany, ale po prostu uważam, że tak grają lepiej. Być 

może dlatego, że wycięcie dźwięków z zewnątrz nie 

jest bardzo radykalne. Nazwałbym je delikatnym 

wśród konkurencji, ale akurat dla mnie B&O ma za 

to plus. Przy włączonej redukcji szumów pasmo jest 

jakby wyższe i to mnie przekonuje. Ponieważ model 

H9 ma dla mnie trochę za dużo dołu, którego nie 

jestem fanem. Szybko znalazłem na ten problem 

rozwiązanie i w tym miejscu w miarę płynnie chcę 

przejść do jednej z ważniejszych rzeczy przy korzy-

staniu z H9. 

Bang & Olufsen poprawił błędy z przeszłości i tym 

razem bardzo postarał się przy pisaniu swojej nowej 
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Model H9 tak świetnie potrafi 
zagrać za pomocą Bluetooth, 
że uwierzcie mi, przewód Jack 
dołączony do zestawu może nigdy 
nie zaznać światła dziennego.
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aplikacji. Co chwilę byłem zaskakiwany jej możli-

wościami i to właśnie apka miała wpływ na wiele 

pozytywnych odczuć związanych z odsłuchem. 

Najprostszy na świecie equalizer, został stworzony 

dla najbardziej opornych użytkowników. Nie jest 

to klasyczne podejście z modyfikacją poszczegól-

nych częstotliwości. Pewnie wiele osób stwierdzi, 

że to nieprofesjonalne, ale przypomnę, że są to 

typowo lifestylowe słuchawki. Jedna kropka, którą 

poruszamy po ekranie przypominającym radar, 

cudownie sobie radzi. Na radarze mamy cztery kie-

runki (Warm, Excited, Relaxed i Bright), poruszając 

wspomnianą kropką, ustawiamy charakterystykę 

dźwięku. Wszystko dzieje się bez absolutnie żad-

nych opóźnień i nie jestem w stanie wyobrazić 

sobie prostszego podejścia do tematu. Dodatkowo 

Bang & Olufsen H9
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nasze ustawienia możemy sobie zapisywać w pamięci aplikacji. Tym sposobem poradziłem 

sobie z nadmiarem niskich tonów i byłem w stanie do każdego utworu idealnie dobrać charak-

terystykę dźwięku. Miałem przy tym wiele przyjemności i powoli popadałem w nałóg tej kropki 

na radarze dźwięku. 

Samo połączenie słuchawek z aplikacją jest bezproblemowe i co najważniejsze – bardzo szyb-

kie. Za pierwszym razem trzeba również wejść w ustawienia Bluetooth, ale później już wszystko 

dzieje się automatycznie. Świetną sprawą jest ikona, cały czas pokazująca status naładowania 

baterii słuchawek, która jest wyświetlana przy poziomie naładowania iPhone’a. Jedna z takich 

małych rzeczy, które niezwykle cieszą. Jeśli już jesteśmy przy baterii, to czas na małe staty-

styki. H9 przy bezprzewodowym połączeniu z włączoną redukcją są w stanie zagrać nawet 14 

godzin. Jeśli dodam, że naładowanie baterii zajmuje tylko trzy godziny, to wychodzi nam wynik 

z kosmosu. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość szybkiej wymiany akumulatora znajdującego 

się na lewym nauszniku. 

Wróćmy do aplikacji, którą chcę jeszcze wychwalić. W końcu jakaś firma pomyślała o zewnętrz-

nych aplikacjach do odtwarzania muzyki. Zawsze miałem z tym problem, a tu taka niespo-

dzianka! Wszystkie multimedialne funkcje H9 działają z takimi aplikacjami jak wspominany już 

Tidal. Mam ochotę to zdanie napisać z capslockiem. Po włączeniu muzyki w Tidal aplikacja 

B&O staje się zintegrowanym odtwarzaczem, a słuchawki zachowują swoje wszystkie technolo-

giczne rozwiązania. Działa panel dotykowy, o którym raczej nie będę się rozpisywał. Uważam, 
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że producenci powinni pozostać przy klasycznych pilotach na przewodzie. Co by jednak nie 

było, ten panel działa nawet przy obsłudze Tidala. Rzecz niespotykana. Kiedy słuchawki ścią-

gamy z głowy, muzyka przestaje grać, tak… nawet w Tidal! Zakładamy, jedno kliknięcie panelu 

dotykowego na nauszniku i wow, znowu gra muzyka z Tidal. Niewiarygodne. Przepraszam za to 

wyraźne podniecenie, ale nie spotkałem się jeszcze ze słuchawkami, które tak bardzo zadowa-

lają mnie swoją funkcjonalnością. Mogę do tych pozytywów dołożyć jeszcze zasięg Bluetooth, 

który umożliwił mi domowe spacery z muzyką. Krótko mówiąc, redukcja szumów włączona, 

muzyka głośno i żona „wniebowzięta”, już trzeci dzień się do mnie nie odzywa. 

Wszystko to, co napisałem, świadczy o tym, że Bang & Olufsen H9 są najbardziej kompletnymi 

słuchawkami, z jakimi miałem do czynienia. Właśnie sprawdziłem, jak pisałem o modelu H7 

i okazuje się, że całkowicie nieświadomie praktycznie cytuję samego siebie. Wtedy też pisałem 

o „kompletnych” słuchawkach, ale technologia zagina czasoprzestrzeń i brnie na przód. Kolejny 

model, kolejne udogodnienia i rozwiązania przynoszące to, co najważniejsze. Radość ze słucha-

nia muzyki, a jej na pewno nie zabraknie wam z modelem H9. Mniej radości będziecie mieli przy 

płaceniu za te świetne słuchawki.

calamuzyka

Bang & Olufsen    
H9                      

Dane techniczne:
• Zastosowane materiały: 

aluminium, skóra

• Dotykowy panel sterujący 
na prawej muszli

• 40 mm przetwornik 
elektrodynamiczny

• Wbudowany 
wielokierunkowy mikrofon

• Pasmo przenoszenia: 
20–22000 Hz

Cena: 2199 PLN

Bang & Olufsen H9

http://www.twitter.com/calamuzyka
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CREATIVE SOUND 
BLASTERX KRATOS S3

PAWEŁ HAĆ

Creative Sound BlasterX Kratos S3

Wymagania graczy względem sprzętu audio są na tyle odmienne od potrzeb zwykłych 

użytkowników, że powstają dla nich całe rodziny produktów. Creative, specjalizujący się 

w takich urządzeniach, stworzył zestaw głośników, z którymi gra się faktycznie lepiej.
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Od kilku lat używam głośników 2.1 Creative T4 Wireless, czyli zestawu składającego 

się z dwóch satelitów oraz mocnego subwoofera. Zapewniają one szeroką scenę, 

sporą szczegółowość dźwięku i ogromne pokłady basu regulowanego osob-

nym pokrętłem. Zestaw Kratos S3 bardzo mi je przypomina, choć jest nieco mniej 

skomplikowanym rozwiązaniem. Głośniki mają kanciastą bryłę, satelity osłonięto 

metalową siatką z błyszczącą obwódką, a także opatrzono logiem marki Sound 

BlasterX, trafiło ono też na subwoofer. Wzornictwo jest proste, choć nie zdziwił-

bym się, gdyby ktoś nazwał je nudnym. Fakt – nie ma w nim nic przebojowego, ale 

dzięki temu pasuje praktycznie do wszystkiego (mnie to bardzo odpowiada).

Głośniki łączą się ze sobą i z innymi urządzeniami wyłącznie przewodowo, stero-

wanie umieszczono na jednym z satelitów, do podłączenia źródła dźwięku służy 

natomiast mini Jack. Kontrolowanie brzmienia z poziomu głośników ogranicza 

się do pokrętła głośności będącego jednocześnie wyłącznikiem, a także pokrę-

tła regulującego natężenie niskich tonów na subwooferze. Wolałbym, by również 

znalazło się na satelicie, a tym samym nie musiałbym sięgać do ustawionego pod 

biurkiem głośnika niskotonowego. Korzystałem z niego za każdym razem, gdy 

zamiast grania decydowałem się na oglądanie filmu (i odwrotnie), wolę bowiem 

grać z mniejszą ilością niskich tonów. Obok włącznika znalazło się gniazdo mini 

Creative Sound BlasterX Kratos S3
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Jack do podpięcia słuchawek, odpada więc konieczność przepinania ich na 

zmianę z głośnikami, jeśli mamy tylko jedno wyjście audio w komputerze.

Choć teoretycznie głośniki stworzono dla graczy, to są one zaskakująco wszech-

stronne. Doskonale sprawdzają się podczas słuchania radia i podcastów, czyli 

tam, gdzie istotne jest dobre brzmienie mowy, a dzięki szerokiej scenie i moc-

nemu podbiciu basu dają sobie radę również w filmach. Creative wcale nie prze-

sadza, podkreślając, jak dobrze odwzorowują przestrzeń – głośniki ustawione 

w odpowiedniej odległości od monitora i gracza potrafią przekazać bardzo 

dokładnie, z którego miejsca dochodzi dźwięk. Odtwarzanie muzyki również 

wychodzi im nieźle, choć bardzo trudno było mi wyregulować niskie tony tak, 

aby nie dudniły, ale jednocześnie dobrze oddawały brzmienie bębnów. Góra 

również wydaje się niewystarczająco szczegółowa, nie mam natomiast żad-

nych uwag co do pasm środkowych. Dobrą informacją jest to, że brzmienie jest 

podobne, zarówno przy niskiej, jak i wysokiej głośności, z powodzeniem więc 

można korzystać z nich nawet wieczorem, gdy inni domownicy śpią.

Choć teoretycznie głośniki 
stworzono dla graczy, 
to są one zaskakująco 
wszechstronne.

Creative Sound BlasterX Kratos S3
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Kratos S3 pokazują swoją moc dopiero podczas grania. Creative opracował nie 

tylko sprzęt, którego charakterystyka brzmienia świetnie podbija odgłosy otocze-

nia, najistotniejsze podczas sieciowych rozgrywek, ale też stworzył oprogramo-

wanie, dzięki któremu jest możliwa zmiana sposobu odtwarzania dźwięku przez 

głośniki. Oprogramowanie jest dostępne niestety tylko na Windowsa, ale gry na 

OS X to wciąż nisza, która nie przyciąga na tyle dużo osób, by producent zdecydo-

wał się na rozwijanie aplikacji również na tę platformę. BlasterX Acoustic Engine 

pozwala dostosować głośność poszczególnych tonów oraz mowy, ma też wydzie-

lone tryby dla poszczególnych rodzajów gier. Możliwe jest też włączenie efektów 

dźwiękowych, te jednak nie są już tak przydatne. Większość czasu z zestawem 

spędziłem jednak na graniu na PlayStation 4, a więc bez możliwości kontrolowa-

nia brzmienia. Nie odczuwałem przez to specjalnego dyskomfortu, standardowe 

ustawienia sprawdzają się bowiem świetnie we wszystkich gatunkach gier, a róż-

nice, jakie uzyskujemy dzięki oprogramowaniu, są odczuwalne jedynie w barwie, 

ale już nie w odwzorowaniu przestrzeni.

Już pierwsze minuty rozgrywki z pod-

łączonymi głośnikami Kratos S3 

uświadomiły mi, jak duża jest różnica 

pomiędzy standardowym nagłośnie-

niem a tym, które przeznacza się dla 

graczy. Tu priorytetem jest precyzyj-

nie odwzorowana przestrzeń oraz 

podbicie średnich tonów, a nie uzy-

skanie możliwie najbardziej realistycz-

nego brzmienia. Nie bez znaczenia 

okazuje się też osobne pokrętło do 

regulacji basu – możliwość wyciszenia 

go w niektórych grach i podbicia go 

w innych znacznie ułatwia rozgrywkę. 

Warto to sprawdzić samemu, zwłasz-

cza że relacja ceny do jakości tego 

zestawu jest doskonała.

Creative Sound BlasterX Kratos S3

Creative Sound     
BlasterX Kratos S3          

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• świetne odwzorowanie przestrzeni

• uniwersalność

Minusy:
• mało interesujące wzornictwo

• BlasterX Acoustic Engine dostępne 
wyłącznie na Windowsa

Cena: około 350 PLN

pawelhac

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


ROCCAT CROSS
STUDYJNY DŹWIĘK NA WSZYSTKICH PLATFORMACH

KAMIL DYRTKOWSKI

Firma Roccat zaczęła być rozpoznawana w naszym kraju po sukcesie jednej z polskich drużyn 

w League of Legends i zakwalifikowaniu się do najbardziej prestiżowej ligi LCS. Wtedy ich 

głównym sponsorem zostało właśnie Roccat. 
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Dziś produkty firmy są rozpoznawalne i chwalone 

przez wielu graczy i z tego powodu mam dla Was 

jedną z ciekawszych pozycji – Roccat Cross, czyli 

wieloplatformowy, stereofoniczny zestaw słu-

chawkowy o jakości studyjnej, który doskonale 

współpracuje z PC, Mac, PS4, Xbox One oraz z urzą-

dzeniami przenośnymi.

Firma postawiła na prostą budowę, co stanowi 

esencję produktu i na pewno wielu osobom przy-

padnie do gustu. Dodano do tego regulowane 

nauszniki i niespotykanie lekką konstrukcję (tylko 

185 g). Podziwiam w tym modelu elegancki design, 

gdyż dzięki uproszczeniu wielu kształtów wyglą-

dają one niezwykle stylowo.

Lecz czy wnętrze jest równie 
pociągające?
Słuchawki Roccat Cross zostały wyposażone 

w 50-milimetrowe, neodymowe przetworniki gwa-
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wyimek

rantujące czysty, głęboki dźwięk przestrzenny. 

Producent porównuje go nawet z „brzmieniem 

o studyjnej jakości” i to nie tylko w grach, ale rów-

nież podczas słuchania muzyki i filmów. 

Produkt ma w sobie także dodat-
kowy „smaczek” odróżniający go 
od konkurentów.
Zestaw jest mianowicie wyposażony w dwa 

rodzaje mikrofonów, co jest zarówno intrygujące, 

jak i ciekawe. Otóż podczas grania możesz korzy-

stać z wysuniętego mikrofonu, aby komuniko-

wać się z innymi graczami. Do innych czynności 

możesz korzystać z mikrofonu na przewodzie, co 

ułatwi Ci komunikację podczas ruchu, kiedy uży-

wasz urządzeń mobilnych. Trochę jednak dziwi 

mnie brak opcji regulowania głośności na prze-

wodzie słuchawkowym, do czego się przyzwy-

czaiłem, używając innych modeli słuchawek.

Roccat Cross        

Zalety:
• design

• uniwersalność

• niska waga

• solidna budowa

• minimalizm wysokiej jakości

Wady:
• brak regulatora dźwięku na 

przewodzie słuchawek

Cena: 299 PLN 
www.roccat.pl

Roccat Cross – studyjny dźwięk na wszystkich platformach

dyr_k

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


PAWEŁ OKOPIEŃ 
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DeLonghi 
PrimaDonna eLite

DeLonghi PrimaDonna Elite
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Internet rzeczy do niedawna był jeszcze kojarzony z odległą przyszłością. W tej chwili jest 

to teraźniejszość. Do sieci możemy podłączyć już wiele modeli sprzętu AGD, samochodów 

też jest coraz więcej i wcale nie ograniczamy się do Tesli, inteligentny dom powoli staje się 

dostępny. Jak to zatem jest korzystać z ekspresu do kawy wyposażonego w Bluetooth oraz 

z aplikacją do niego na smartfonie? Miałem okazję się przekonać o tym, testując DeLonghi 

PrimaDonna Elite.

Gdy przeprowadziłem się po raz pierwszy z pracą do biura, moim pierwszym zakupem był 

ekspres do kawy. Zdecydowałem się na najprostsze i najtańsze rozwiązanie, czyli Dolce 

Gusto na kapsułki. Urządzenie jest tanie, wygodne, ale same kapsułki nie należą do najtań-

szych i wciąż nie jest to kawa idealna, daleko jej do tej z kawiarni. Prawdziwy smak włoskiego 

espresso uzyskamy na przykład z klasycznych ekspresów La Pavoni z manualną dźwignią. 

W tym przypadku jednak możemy mówić o celebracji przygotowywania kawy, a nie szybkiej 

porannej kawie. DeLonghi PrimaDonna Elite to ekspres automatyczny o świetnych parame-

trach. Urządzenie idealnie nadaje się do domu, jeśli nas na nie stać i mamy miejsce, dosko-

nale sprawdzi się też w biurze mniejszej firmy.

DeLonghi PrimaDonna Elite
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Taki ekspres jak DeLonghi PrimaDonna Elite to 

przede wszystkim wygoda, szybkość, niezawod-

ność, łatwość obsługi i mnogość możliwości. 

Dzięki niemu możemy sobie stworzyć niemal 

każdą kawę, jaką sobie wymarzymy i to raptem 

w parę chwil. Zajmuje on jednak sporo miejsca 

i kosztuje ponad pięć tysięcy złotych. Musimy 

być więc smakoszami kawy i po prostu z niego 

korzystać. Taki ekspres jest niezastąpiony, gdy 

często podejmujemy gości. Nie powinniśmy się 

też obawiać o aspekt higieniczny czy konserwację. 

Świetne jest to, że ekspres informuje nas o wszyst-

kich procesach, jakie należy wykonać. Czyści 

dysze przy każdym uruchomieniu i zakończeniu 

pracy, podobnie jest ze spieniaczem do mleka.
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Całe sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą 

dużego dotykowego panelu, który możemy spersona-

lizować. Poza tym interesuje nas jeszcze przycisk włą-

czania, miejsce do wysypywania kawy, pojemnik na 

wodę oraz dolna część, gdzie gromadzi się spływająca 

woda i fusy. Kiedy je trzeba wyrzucić – o tym też poin-

formuje nas ekspres.

Na ekranie głównym możemy sobie wybierać różne 

kawy. Jego jedynym minusem względem na przykład 

ekspresu Boscha do zabudowy, któremu się ostatnio 

przyglądałem, jest brak możliwości zrobienia dwóch 

kaw mlecznych jednocześnie. Na raz możemy zrobić 

tylko dwa espresso. To i tak przyśpieszy przyrządzanie 

kawy po obiedzie, na którym gościć będziemy kilka 

osób. Napoje kawowe możemy sobie dopasować do 

naszych preferencji, ustalając ich moc, pojemność czy 

tworzyć własne kompozycje z odpowiednio dobra-

nymi proporcjami.

Jaki jest ekspres, każdy widzi. DeLonghi PrimaDonna 

Elite to wysokiej klasy sprzęt, który mogę śmiało reko-

mendować smakoszom. Dowodem jest to, że przez 

ostatnie trzy tygodnie stał właśnie obok ekspresu La 

Pavoni i ten drugi był nieużywany ze względu na to, 

że ekspres DeLonghi jest wygodniejszy, zwłaszcza gdy 

trzeba zrobić natychmiast trzy, cztery kawy i to różne. 

Choć smak espresso przy wykorzystaniu tych samych 

ziaren kawy jest lepszy jednak z tego manualnego. 

Zastanówmy się jednak, po co ekspresowi do kawy 

Bluetooth.

W DeLonghi PrimaDonna Elite Bluetooth pozwala 

na połączenie się z naszym iPhone'em i skorzystanie 

z aplikacji Coffee Link. Ta pozwala przyrządzić zdalnie 

kawę i zarządzać ustawieniami, przeglądać statystyki. 

DeLonghi PrimaDonna Elite
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Niestety z tym przyrządzaniem zdalnym jest pewien problem. Przez to, że ekspres czyści się 

przy uruchomieniu, nie ma możliwości zrobienia sobie kawy o poranku, nie wstając z łóżka. 

Dlatego aplikacja w gruncie rzeczy jest świetnym rozwiązaniem, ale jedynie do wygodnej 

konfiguracji ekspresu, dostosowania napojów. Nie musimy tego robić, stojąc przy ekspre-

sie, możemy usiąść wygodniej. Aplikacja przyda się też, gdy akurat chcemy przyrządzić inny 

napój niż mamy zdefiniowany. Z telefonu zrobimy to wszystko wygodniej, pozostaje jednak 

kwestia, czy rzeczywiście tak często potrzebujemy dokonywać modyfikacji. Dzisiaj te funkcje 

są gadżetem, fajnym uzupełnieniem, ale daleko im do idei inteligentnego domu i urządzeń 

połączonych za pomocą internetu rzeczy. To wciąż nie jest tak, że ekspres robi nam naszą 

ulubioną kawę w tym czasie, gdy dzwoni budzik i podnoszą się rolety w oknach.

Za to DeLonghi PrimaDonna Elite jako sam ekspres jest godny polecenia ze względu na 

jakość wykonania, łatwość obsługi, bogactwo możliwości. Komunikacja z iPhone'em jest 

tylko kolejnym plusem na długiej liście zalet. Jestem jednak gadżeciarzem, zapewne jak 

wielu z Was, dlatego mnie taki bajer się podoba.

paweloko

DeLonghi PrimaDonna Elite

https://twitter.com/paweloko
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FITBIT CHARGE 2 
NAJLEPSZY Z FITBITÓW

DOMINIK ŁADA

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów

Od jakiegoś czasu testuję najnowszą opaskę fitnesową Fitbita – Charge 2. Najnowszy produkt 

największego producenta tego typu urządzeń na świecie jest naturalnym rozwinięciem 

modelu Charge HR, który testowaliśmy w zeszłym roku. Bardzo dobrym rozwinięciem.
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Jestem fanem Fitbita ze względu na ich roz-

wiązania, genialną aplikację i świetne pomy-

sły na „grywalizację”. Pamiętacie nasz Fitbit 
Challenge z zeszłego roku? Walczyłem wtedy 

z Norbertem, używając jako „miernika” wła-

śnie Charge HR. Prawda jest taka, że globalnie, 

również w Polsce, jest to najpopularniejsze roz-

wiązanie fitness.

Gdy zobaczyłem Charge 2, bardzo byłem go cie-

kaw i nie mogłem doczekać się, kiedy do mnie 

trafi. Wprowadzał w zasadzie wszystkie rzeczy, 

których nie było w Charge HR.

Charge 2 to przede wszystkim większy, bardziej 

czytelny ekran. Mamy, podobnie jak w modelu 

Alta i Blaze, możliwość zmiany cyferblatów – od 

udających analogowe, do cyfrowych, miesz-

czących najważniejsze informacje. Ja wybrałem 

taki, który pokazuje od razu liczbę kroków i puls, 

czyli informacje, które mnie akurat najbardziej 

interesują.

Obsługa Charge 2 jest bardzo podobna do 

obsługi Alty. Z tą różnicą, że prócz „pukania” 

mamy jeszcze do obsługi menu fizyczny przy-

cisk. Menu możemy sobie dostosować i usunąć 

z niego pozycje, które nas nie interesują. Co cie-

kawe, Charge 2 pokazuje coś, co powinno być 

od początku dostępne, czyli poziom baterii. Nie 

rozumiem, dlaczego tyle im to zajęło, ale wresz-

cie jest.

Kolejną nowością jest możliwość zmiany pasków. 

Wymienne paski to strzał w dziesiątkę – idealnie 

wpisuje się to w trendy, jakie nadał Apple Watch. 

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów

https://imagazine.pl/fitbitchallenge/
https://imagazine.pl/fitbitchallenge/
https://imagazine.pl/2015/12/08/fitbit-surge-i-charge-hr/
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Mamy dostępne różne kolory pasków silikono-

wych, a także skórzanych. W internecie można 

znaleźć też mnóstwo innych wzorów, nieorygi-

nalnych, metalowych itp.

Fitbit Charge 2 wprowadza trening oddechowy, 

będący idealną techniką relaksacyjną. Trening 

oddechowy był zaprezentowany wcześniej niż 

w Apple Watch, ale później wprowadzony na 

rynek ze względu na opóźnienie z wejściem 

sprzętu do sprzedaży. Mamy dostępne dwa 

treningi, 2- i 5-minutowy. Niestety, dane po 

przeprowadzonym treningu nie są zapisywane 

w aplikacji.

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów
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Największą nowością wprowadzaną przez Fitbit Charge 2 w ramach informacji o tętnie jest 

tzw. cardio fitness, czyli analiza tego, jak bardzo jesteśmy „fit” w kontekście wieku i płci. 

Są to bardzo ciekawe dane i konkluzje. Cardio fitnes analizuje dane o naszych treningach, 

BMI (jeśli zapisywaliśmy w aplikacji Fitbita informacje o wadze), koreluje to z naszym tęt-

nem i danymi statystycznymi. Dodatkowo Cardio Fitness wykorzystuje parametr V02Max, 

czyli pułap tlenowy – zdolności pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpo-

pularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Mnie 

wyszło, że mam poziom dobry, między 45 a 49. Mogę go poprawić, częściej trenując. Na 

„zachętę” Fitbit poinformował mnie, że najlepszy zbadany parametr Cardio Fitnes ma Ryan 

Hall, amerykański maratończyk, który ma… 81. Nie wiem, czy czuję się zmotywowany…

Teraz muszę wytknąć kilka minusów.
Po pierwsze, Charge 2 ma gorszą baterię niż poprzednik, czy na przykład Alta. Choć pro-

ducent deklaruje pięć dni pracy, ja zazwyczaj osiągam trochę ponad cztery dni. Przy Alcie, 

która wytrzymywała mi około tygodnia, to zdecydowanie gorszy wynik. Dodatkowo Fitbit 

Charge 2 ma… inną ładowarkę niż każdy dotychczasowy Fitbit. Kompletnie nie rozu-

miem tej polityki. W tym momencie mają sześć opasek i sześć różnych kabli do ładowania. 

Dlaczego? Kompletnie nie mam pojęcia.

Po drugie, Fitbit Charge 2 nie jest niestety wodoodporny. Możemy go zmoczyć. Możemy 

być spoceni podczas treningu, ale producent zdecydowanie odradza pływanie w nim. 

Szkoda, bo byłby bardziej wszechstronny. Wodoodporny w tym momencie w ofer-

cie Fitbita jest tylko model Flex 2, który opisywał Paweł Hać w poprzednim numerze 

iMagazine.

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów
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Po trzecie, Charge 2 nie ma wbudowanego GPS-

a. To akurat dla mnie nie jest kluczowe, ale wiem, 

że dla wielu użytkowników jednak jest ważne. 

Na plus trzeba zaznaczyć, że Charge 2 potrafi 

wykorzystać GPS-a z telefonu.

Po czwarte, powiadomienia. Fitbit Charge 2 

pokazuje nam informacje o tym, kto akurat do 

nas dzwoni, o przychodzących SMS-ach czy 

wydarzeniach w kalendarzu, ale tylko chwilowo, 

w momencie zdarzenia. Nie mamy możliwości 

przejrzenia powiadomień, które do nas wcze-

śniej spłynęły. Co więcej, podgląd tych powiado-

mień jest problematyczny, bo przewijają się na 

ekranie w pozycji pionowej i na przykład SMS-y 

są skracane do bliżej nieokreślonej liczby zna-

ków. Co gorsza, nie potrafi poprawnie wyświe-

tlać polskich znaków diakrytycznych.

To są chyba jedyne wady, na 
które zwróciłem uwagę.
W komentarzach na naszej stronie pytaliście 

m.in. o to, czy można zintegrować Fitbit Charge 

2 z Runkeeperem lub Endomondo. Odpowiem, 

że tak, można. Fitbit integruje się z wieloma apli-

kacjami, prócz wspomnianych wcześniej też na 

przykład ze Stravą, MyFitnessPal i kilkunastoma 

innymi, niestety nie integruje się z Nike Running. 

Pytaliście też o możliwość ustawienia inteligent-

nego budzenia zależnego od fazy snu – niestety 

nie ma takiej opcji. Sam liczę, że będzie dodana, 

tym bardziej że Fitbit Charge 2 analizuje sen 

i pokazuje fazy w aplikacji.

Fitbit Charge 2 bardzo mi pasuje jako opaska 

fitnesowa. Jest wygodniejszy od poprzednika, 

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów
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wyimek

bardziej inteligentny, ale niestety bate-

ria trzyma o jeden dzień krócej. Ma 

wymienne paski, ale niestety nie jest 

wodoodporny. Fitbit Charge 2 nie jest 

idealny, ale według mnie to najlep-

sza opaska fitnesowa dostępna w tym 

momencie na rynku i jest idealnym 

dodatkiem dla każdej aktywnej osoby. 

Fitbit Charge 2 właśnie wchodzi na 

rynek polski i niebawem powinien być 

dostępny w sprzedaży w cenie około 

699 złotych.

Fitbit Charge 2              

Plusy: 
• ekran 

• wymienne paski 

• wygodny kształt 

• cardio fitnes

Minusy: 
• bateria na ok. 4 dni 

• brak wodoodporności 

• nieczytelne powiadomienia

• Ocena iMagazine: 5/6 

Cena: ok. 699 PLN
fitbit.com

dominiklada

Fitbit Charge 2 – najlepszy z fitbitów

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.fitbit.com/eu/charge2
http://www.twitter.com/dominiklada
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PAWEŁ HAĆ

Samsung Gear Fit2

Kilka lat temu szczytem możliwości opaski fitness było mierzenie liczby przebytych 

kroków i kalkulowanie na tej podstawie spalonych kalorii. Teraz wygląda to trochę 

inaczej, a wszystkomający monitor aktywności musi oferować znacznie więcej. Ile? A na 

przykład tyle, co Gear Fit2.

SAMSUNG GEAR FIT2
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Samsung wszedł na rynek noszonych akcesoriów 

z nieszczególnie udanym Galaxy Gear, a nieco 

później dodał do tego linię Gear Fit, która ofero-

wała mniej funkcji, ale dzięki wyższej specjalizacji 

była też łatwiejsza w obsłudze. Firma nauczyła się 

dzięki nim wiele o tym, czego oczekują użytkow-

nicy, a co nieszczególnie jest w tych urządzeniach 

potrzebne – widać to zarówno na przykładzie 

Gear S3, jak i Gear Fit2. Wspomnianego smartwat-

cha testowałem w ubiegłym miesiącu i, pomimo 

przejściowych problemów z kompatybilnością 

z iOS, zrobił na mnie wielkie wrażenie. Nie dość, 

że jego interfejs jest spójny i wygodny, to oprócz 

tego ma „to coś”, co sprawia, że nawet obracanie 

bezela ekranu przysparza przyjemności. Gear Fit2 

to zdecydowanie mniej skomplikowane urządze-

nie, skupia się bowiem na sporcie i szeroko rozu-

mianej aktywności fizycznej. Widać to zarówno 

z zewnątrz, jak i w oprogramowaniu. Forma opa-

ski z zakrzywionym ekranem bardzo przypadła 

mi do gustu, nie dość, że przylega do nadgarstka 

lepiej niż ogromny Gear S3, to ponadto ma zdecy-

dowanie bardziej uniwersalną stylistykę. Jest też 

niesamowicie lekka, co jest równie ważne pod-

czas treningu, jak i na co dzień. Gładki, duży ekran 

licujący się z obudową i delikatny wzór na pasku 

zaskakująco dobrze do siebie pasują, a zapięcie 

na zatrzask dodaje konstrukcji lekkości (aczkol-

wiek raz rozpięło się mi zupełnie przypadkiem). 

W komplecie z opaską dostajemy magnetyczną 

ładowarkę biurkową. Urządzenie ładuje się błyska-

wicznie, a na baterii wytrzymuje około cztery dni 

(ze stale włączonym Bluetooth i Wi-Fi).

iPhone może komunikować się z Gear Fit2 od nie-

dawna, służy do tego aplikacja. Daje ona dostęp 

Samsung Gear Fit2
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do S Health, czyli aplikacji fitnessowej Samsunga, sklepu z tarczami i aplikacjami, umożliwia 

też skonfigurowanie urządzenia. Podobnie jak w przypadku Gear S3 możemy pobrać jedy-

nie bezpłatne aplikacje (po sparowaniu z Samsungiem pojawiają się też te płatne), tych jest 

jednak naprawdę dużo. W S Health są natomiast zbierane wszystkie dane aktywności, zaczy-

nając od kroków i spalonych kalorii, przez analizę snu, na treningach kończąc. W programie 

pojawiają się też informacje odnośnie do wypitej wody i kawy, pokonanych pięter i tętna. 

Nieczęsto spotykam się z lepszym sposobem prezentacji danych – jest prosto i czytelnie. 

Niestety, Samsung wciąż nie poprawił błędu w wyświetlaniu szczegółów treningów, które 

sami wywołaliśmy i aplikacja się na nich zawiesza. Aplikacja na iOS umożliwia też uporządko-

wanie zainstalowanych aplikacji, konfigurację wyświetlanych powiadomień (bardzo brakuje 

mi jednak opcji odpowiadania na wiadomości SMS choćby za pomocą predefiniowanych 

zwrotów) oraz znalezienie zgubionej opaski. Sparowanie z telefonem Samsunga daje dostęp 

do znacznie większej liczby trybów treningów (mamy nawet pajacyki czy jazdę konną), płat-

nych aplikacji w Galaxy Apps, odpowiadanie na wiadomości, możliwość konfiguracji tarcz 

z poziomu telefonu i wysyłanie muzyki na opaskę bezpośrednio z telefonu (w przypadku iOS 

jedyną opcją jest transfer przez Wi-Fi i przeglądarkę na komputerze).

Działający na systemie Tizen Gear Fit2 jest, podobnie jak Gear S3, bardzo samodzielnym urzą-

dzeniem. Do komunikacji z siecią wykorzystuje Wi-Fi, nie jest więc uzależniony od smartfona. 

Aplikacje są instalowane w pamięci, możemy też wgrać do niej muzykę, a następnie podpiąć 

słuchawki przez Bluetooth. Na trening nie musimy zabierać telefonu do mierzenia trasy, bo 

urządzenie ma wbudowany GPS. Większość konfiguracji treningów oraz personalizacji urzą-

dzenia można przeprowadzić bezpośrednio na nim, choć z poziomu telefonu jest to wygod-

Samsung Gear Fit2
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niejsze. Niemniej jednak duży ekran i rozsądny interfejs pozwalają obsługiwać Gear Fit2 na 

tyle komfortowo, że telefon służył mi wyłącznie do znajdowania w Galaxy Apps nowych pro-

gramów, a także do przeglądania codziennej aktywności. Główny ekran jest konfigurowalny, 

pokazuje godzinę oraz inne informacje, te dotyczą zazwyczaj aktywności. Tarcze nie oferują 

zbyt wielu możliwości dostosowania ich do swoich wymagań, ale są na tyle różnorodne, że 

zmieniając je co kilka dni, nie miałem wrażenia wtórności. Pokazują głównie dystans, spalone 

kalorie, pozwalają szybko przejść do pomiaru tętna. Po przewinięciu ekranu w lewo wyświe-

tlane są powiadomienia, jednak w przeciwieństwie do Gear S3 nie są pokazywane jako 

osobne ekrany, a zamiast tego zastosowano prosty widok listy. Sprawdza się znacznie lepiej, 

zwłaszcza że urządzenie ma pionowy ekran, stworzony do przeglądania treści w ten właśnie 

sposób. Z góry wysuwa się natomiast menu pozwalające włączyć tryb „nie prze-

szkadzać”, zmienić jasność ekranu oraz przejść do odtwarzacza muzyki.

Po prawej stronie głównego ekranu umieszczono natomiast 

widżety. Te są najważniejszym elementem interfejsu – pro-

wadzą do wszystkich funkcji urządzenia, od szczegóło-

wego podglądu dziennej aktywności i snu, poprzez 

tętno i rywalizację z innymi użytkownikami S Health, 

po tryb treningu, w którym ustalamy rodzaj aktyw-

ności i cel. Aplikacja ta była przeze mnie wykorzy-

stywana regularnie, traktowałem bowiem Gear 

Fit2 przede wszystkim jako sprzęt sportowy. 

Interfejs treningu pokazuje jednocześnie tętno, 

pasek postępu oraz jedną z następujących infor-

macji: czas, dystans, spalone kalorie, bieżące 

tempo i prędkość. Trochę tego mało, nawet 

w zestawieniu z prostymi zegarkami sporto-

wymi. Trening można pauzować i wznawiać za 

pomocą fizycznego przycisku na boku urządzenia 

(jest jeszcze drugi, służący do przechodzenia do 

Samsung Gear Fit2

Samsung wciąż nie poprawił błędu w wyświetlaniu szczegółów 
treningów, które sami wywołaliśmy i aplikacja się na nich zawiesza.
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tarczy lub głównego menu). Po zakończeniu wyświetlane 

jest podsumowanie, a jeśli trenowaliśmy na zewnątrz, 

to pokazywana jest również przebyta trasa. Dane 

synchronizowane są z S Health, tam też mamy 

ich szczegółowy podgląd (przypominam, dzia-

łało mi to tylko po sparowaniu z telefonem 

Samsunga). Niezależnie od wybranego trybu 

treningu, jest możliwe wyłączenie GPS. 

Wolę, gdy jest to bezpośrednio powią-

zane z trybem (trudniej pomylić się i włą-

czyć trening bez GPS, gdy ćwiczymy na 

zewnątrz), ale przy długiej liście dostęp-

nych do mierzenia aktywności takie 

rozwiązanie pozwala łatwiej utrzymać 

porządek.

Wprowadzenie kompatybilności 

urządzeń Gear z iOS przysporzyło 

Apple Watchowi groźnych konkuren-

tów. Wbrew pozorom, Gear Fit2, choć 

nie jest smartwatchem, a opaską fit-

ness, również może z nim konkurować. 

Funkcje związane z monitorowaniem 

aktywności są bardzo przemyślane, a S 

Health jest jednak czytelniejsze od apli-

kacji Apple podsumowującej treningi. 

Wadą jest wciąż niedopracowana apli-

kacja na iOS, która ogranicza możliwo-

ści urządzenia względem tego, gdy jest 

powiązane z Samsungiem. Nie jest to 

jednak tak widoczne, jak w przypadku 

Gear S3, gdzie funkcje fitness były jed-

nym z wielu elementów, tu natomiast 

są tym kluczowym.

Samsung Gear Fit2

Samsung Gear Fit2             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 3,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• długa praca na baterii

• dopracowany interfejs

• przydatne widżety

Minusy:
• aplikacja na iOS z błędami

• mało opcji konfiguracji 
ekranu treningu

Cena: ok. 800 PLNpawelhac

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


   /   SPRZĘT   /   77

MIVIA ESSENTIAL 350

NORBERT CAŁA

MiVia Essential 350 

Mam ostatnio przyjemność testować różne ciekawe opaski treningowe. Takie, które 

poza liczeniem kroków czy monitoringiem snu robią coś więcej. Niedawno testowałem 

TomToma, który potrafi mierzyć skład ciała, teraz zaś przyszła kolej na MiVia Essential 350
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Zatrzymajmy się na chwilę przy firmie. MiTAC to 

tajwański producent elektroniki, który ma w port-

folio kilka marek. Możecie kojarzyć na przykład 

Mio, czyli urządzenia nawigacyjne do samocho-

dów i rowerów. MiVia Essential 350 to debiut firmy 

na nowym dla niej rynku, jakim są urządzenia do 

monitoringu aktywności fizycznej. Robią to od razu 

mocnym uderzeniem, wprowadzając urządzenie, 

jakiego na rynku jeszcze nie było. Opaska ta ma 

bowiem wbudowany czujnik EKG i innowacyjną 

technologię EMD opracowaną przez NASA, która 

podobno pokazuje tętno dokładniej niż jakikol-

wiek pulsometr optyczny. Niestety ma też swoje 

wady, aby poznać pomiar, należy dotknąć czujnika 

78MiVia Essential 350 
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palcem i przytrzymać od 2 do 10 sekund celem 

uzyskania wyniku, nie ma więc mowy o stałym 

monitoringu tętna.

Opaska z wyglądu przypomina inne urządzenia 

tego typu, jest wykonana z plastiku z silikono-

wym paskiem i waży bardzo niewiele, bo jedy-

nie 25 g. Całość jest koloru czarnego, ale sposób 

montażu paska wskazuje na to, że w przyszłości 

pewnie pojawią się inne kolory pasków. Na górze 

urządzenia mamy mały wyświetlacz, na którym 

zobaczymy godzinę, liczbę wykonanych kroków, 

spalone kalorie czy też nasze tętno. Niestety, aby 

uaktywnić wyświetlacz, zawsze trzeba wcisnąć 

przycisk umieszczony na opasce. Pod wyświe-

tlaczem umieszczono sensor EKG, drugi jest pod 

spodem opaski. Pod spodem mamy też magne-

tyczne złącze ładowania. Niestety, to jest znowu 

własny format, jeśli więc zgubicie ładowarkę lub 

jej zapomnicie ją zabrać, to szanse na znalezienie 

kogoś z takim kabelkiem są bliskie zera. Na szczę-

ście opaska potrafi wytrzymać na baterii bardzo 

długo, bo aż 5 dni przy włączonych powiadomie-

niach i 15 przy wyłączonych. Powiadomienia są 

zresztą dość oryginalnie rozwiązane. Nie przy-

chodzą wszystkie, które wysyła iOS, a jedynie 

te z komunikatorów WhatsApp, Line, Facebook, 

Twitter, Skype oraz o przychodzącym połączeniu 

i wiadomościach SMS. Warto też wspomnieć, że 

opaska ma wbudowaną pamięć, w której zmiesz-

czą się dokładne dane o ruchu z 7 dni, minuta 

po minucie, oraz zapis dziennych podsumowań 

z ostatnich 30 dni.

MiVia Essential 350 nie powinniśmy jednak trak-

tować jak każdą inną opaskę fitnessową, bo jej 
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przeznaczenie jest zupełnie inne. 

Ta opaska w założeniu ma moni-

torować nie tyle naszą aktywność 

fizyczną – choć to również robi – ile 

stan naszego organizmu. Właśnie 

ta druga cecha jest jej wyróżnikiem. 

Dzięki wykorzystaniu sensora EKG 

opaska pozwala oszacować fizyczny 

wiek metaboliczny ciała (ANS), energię 

ciała oraz poziom stresu. Oczywiście 

pierwszym, co zrobiłem, było wła-

śnie ustalenie swojego wieku meta-

bolicznego. Procedura pomiaru jest 

dość prosta. Wybieramy odpowiednią 

pozycję w menu aplikacji do obsługi 

opaski, następnie przyciskamy kciuk 

ręki przeciwnej do tej, na której mamy 

opaskę do czujnika na opasce. Drugi 

czujnik mamy na spodzie opaski i na 

stałe styka się on z naszym ciałem. 

Kompletny pomiar stanu naszego 

ciała trwa dwie minuty. Po zakoń-

czeniu pomiaru dostajemy informa-

cję o naszym wieku metabolicznym, 

poziomie energii i poziomie stresu. 

W moim przypadku zazwyczaj mój 

wiek metaboliczny był równy lub do 

10% niższy od wieku prawdziwego, co 

pozwala mi sądzić, że opaska działa 

naprawdę i mierzy to, co ma mie-

rzyć. Oczywiście pojawiło się ziarnko 

niepewności, przecież w profilu, jaki 

podajemy przy rejestracji, wypeł-

niamy też rubrykę z datą urodzenia. 

Postanowiłem więc oszukać aplikację 

i odjąłem sobie na papierze 10 lat. Nie 

MiVia Essential 350 

Pod spodem mamy też 
magnetyczne złącze ładowania. 
Niestety to jest znowu własny 
format, jeśli więc zgubicie ładowarkę 
lub jej zapomnicie ją zabrać, to 
szanse na znalezienie kogoś z takim 
kabelkiem są bliskie zera. 
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wpłynęło to znacząco na jakość pomiarów, co pozwala 

mi sądzić, że ta technologia działa.

Aplikacja i opaska, prócz pomiaru naszego ciała, potrafi 

zaproponować coś, co pozwoli nam poprawić wyniki, 

czyli trening oddechu. Taki trening mamy również 

w Apple Watch, ale w MiVia Essential 350 jest on znacz-

nie bardziej zaawansowany. Mamy trzy programy odde-

chu oparte na wskaźniku ANS (wiek metaboliczny ciała). 

Podobno regularny (5 razy dziennie) trening oddechu 

może znacząco poprawić wewnętrzną energię ciała, 

zredukować stres i uczynić sen bardziej efektywnym 

oraz głębszym. Pomiar jakości snu to kolejna z rzeczy, 

którą potrafi ta opaska. Pomiar ten następuje automa-

tycznie i bez naszej wiedzy. Rano dostajemy raport, 

ile czasu spaliśmy, jak często się budziliśmy oraz jakiej 

jakości był to sen. Te dane są wynikiem analizy informa-

cji z akcelerometru wbudowanego w opaskę. Ten jest 

bardzo dokładny i doskonale wykrywa, kiedy siedzimy, 

a kiedy się ruszamy.

Opaska jest oczywiście też klasycznym monito-

rem ruchu zliczającym nasze kroki. Robi to w bar-

dzo dokładny sposób. Godzina siedzenia przy biurku 

nie nabiła ani jednego kroku. Oczywiście możemy 

sobie ustawić dzienny cel kroków, a aplikacja będzie 

nas motywowała do ruszenia się, jeśli o godzinie 18 

będziemy daleko od celu. W każdej chwili w aplikacji 

oraz na wyświetlaczu opaski można sprawdzić nasze 

ruchowe postępy i zobaczyć, ile minut w ciągu dnia byli-

śmy aktywni. Opaska sama wykrywa naszą aktywność 

i podaje kalorie zużyte na aktywność. Niestety nie robi 

tego dobrze. Dla opaski aktywność to jedynie kroki, 

brak ciągłego działania pomiaru tętna lub ręcznego uru-

chomienia startu aktywności zupełnie dyskwalifikuje 

opaskę do monitorowania chociażby treningu siłowego.

MiVia Essential 350 
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Na koniec zatrzymajmy się chwilę przy samej aplikacji. Robi ona dobre pierwsze wrażenie, jest 

prosta, czytelna i „schludna”. Na tym jednak kończą się plusy i następuje długa lista minusów. 

Po pierwsze, aplikacja nie jest dostosowana do aktualnej rozdzielczości, jaką mamy w iPhone-

'ach. W sumie nie widziałem, że takie aplikacje jeszcze przechodzą przez autoryzację Apple. Po 

drugie, aplikacja nie oferuje absolutnie żadnych możliwości połączenia z zewnętrznymi sys-

temami, czyli nie wyślemy naszej aktywności do aplikacji Zdrowie, nie zsynchronizujemy jej 

z MyFittnesPal, nie zrobimy absolutnie nic. Nawet nie podzielimy się wynikami z badania na 

Facebooku lub Twitterze. Dawno nie wiedziałem tak zamkniętej aplikacji.

MiVia Essential 350 to nowy rodzaj produktu na 

rynku. Jest przeznaczony dla osób, które bar-

dziej niż monitorowanie aktywności interesują 

się zachowaniem własnego ciała. Jego atutem 

jest na pewno wbudowany czujnik EKG, który jest 

zdecydowanie dokładniejszy w pomiarze tętna 

niż czujniki w innych opaskach. Zachęca też cena 

– 449 złotych.

Ocena iMagazine 4/6

Dla opaski aktywność to jedynie kroki, 
brak ciągłego działania pomiaru tętna 
lub ręcznego uruchomienia startu 
aktywności zupełnie dyskwalifikuje 
opaskę do monitorowania chociażby 
treningu siłowego. norbertcala

MiVia Essential 350 

http://www.twitter.com/norbertcala


PAWEŁ HAĆ

Idzie wiosna, mamy coraz więcej energii i chęci do aktywnego spędzania czasu. Każdy chce 

być więc fit. Bardzo fit. VeryFit.
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VERYFIT
VeryFit
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Producent opaski VeryFit potraktował to stwierdze-

nie dosłownie. Bardzo. Ma ona wszystko, czego można 

oczekiwać od tego typu produktu sprzedawanego 

w 2017 roku, a jednocześnie nie kosztuje majątku – okre-

ślenie „chińszczyzna” byłoby jednak krzywdzące, choć 

faktycznie produkowana jest w Chinach. Z wyglądu 

urządzenie jest bliźniaczo podobne do Fitbita Charge 

HR, powielając zalety i wady tej konstrukcji. Gumowy 

pasek jest szeroki i długi, nie ma tu zróżnicowania na 

rozmiary poszczególnych modeli, ale w najgrubszym 

miejscu (czyli tam, gdzie znajduje się ekran), ma zaledwie 

centymetr. Zapięcie na sprzączkę sprawdza się znako-

micie, nie zaczepia się o mankiet koszuli. Guma, z której 

zrobiono opaskę, jest bardzo elastyczna, choć w czarnej 

wersji dość mocno przyciąga brud (z niebieską nie ma 

takiego problemu). Właściwy monitor z czujnikiem tętna, 

pinami ładowania i wyświetlaczem OLED jest natomiast 

plastikowy, mocuje się go wewnątrz opaski. Nie jest 

to trudne, choć elementy nie pasują do siebie idealnie 

– w komplecie dostajemy dwie opaski, w moim zestawie 

jedna odstawała w okolicy ekranu, ale druga łączyła się 

już z nim prawidłowo. Urządzenie jest odporne na wodę, 

ma IP67, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by brać prysz-

nic, nie zdejmując go z nadgarstka.

Lista funkcji VeryFit prezentuje się okazale. Urządzenie 

komunikuje się ze smartfonem przez Bluetooth 4.0, 

może więc pokazywać powiadomienia i informować 

o przychodzących połączeniach. Dzięki temu zużywa też 

mało energii, podłączałem je do ładowarki co tydzień 

(aczkolwiek producent deklaruje nawet 14 dni pracy). 

Wbudowany monochromatyczny ekran OLED potrafi 

pokazać zaskakująco dużo informacji: główny widok 

to godzina, data, wskaźnik baterii i Bluetooth, kolejne 

wciśnięcia bocznego przycisku pozwalają natomiast 

przejść do pomiaru tętna, liczby kroków, spalonych kalo-

Urządzenie jest odporne na 
wodę, ma IP67, nic więc nie stoi na 
przeszkodzie, by brać prysznic, nie 
zdejmując go z nadgarstka.

VeryFit



rii oraz przebytego dystansu. Ponadto przytrzymanie go powoduje włączenie ekranu treningu, 

na którym zawsze pokazywany jest czas, a poniżej możemy wyświetlać informacje dotyczące 

dystansu, tętna i kalorii. Treningu nie można niestety wznowić, nie widać też żadnego podsu-

mowania. Nie doszukałem się go również w aplikacji, aczkolwiek zliczany w ten sposób dystans 

i kalorie są zaliczane do dziennego bilansu. Kalkulowany dystans nie odbiega znacznie od tego, 

który jest mierzony przez Apple Watcha czy Fitbita Flex 2 (oba te urządzenia noszę na co dzień), 

choć za każdym razem wartości wskazywane przez VeryFit są nieco mniejsze. Istotne jednak jest 

to, że wyniki są proporcjonalne, będziemy więc widzieć, gdy zwiększymy bądź zmniejszymy 

aktywność. Trudno nie wspomnieć o optycznym pomiarze tętna, który nie dość, że pokazuje 

prawidłowe wartości, to na dodatek działa znacznie szybciej niż w jakimkolwiek innym urzą-

dzeniu, które testowałem. Wynik pokazuje się niemal natychmiast, a jego wartość jest od razu 

właściwa, nie zmienia się skokowo przez kilka sekund. Opaska mierzy też sen, wykrywając fazę 

głęboką i płytką – ilustrowane jest to na prostym wykresie.

Oprócz typowo fitnessowych funkcji VeryFit oferuje też kilka mniejszych udogodnień przy-

datnych nawet podczas pracy. Pokazuje powiadomienia z kilku aplikacji (Facebook, Twitter, 

Whatsapp, LinkedIn, Instagram, QQ i Wechat), wibruje, gdy nasz telefon dzwoni, a także przy-

pomina, by wstać i przejść parę kroków, gdy zbyt długo jesteśmy w bezruchu. Ma też cichy 

budzik, ustawiany na konkretną godzinę i opcję zdalnego spustu aparatu, z jej pomocą można 
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również znaleźć zgubiony telefon (będzie dzwonił, o ile znajdzie się w zasięgu Bluetooth). Ekran 

opaski podświetla się automatycznie po podniesieniu nadgarstka, choć nie działa to za dobrze 

– wolałem wyłączyć tę opcję z uwagi na to, że z niewiadomych przyczyn włączała dość jaskrawy 

wyświetlacz, gdy zasypiałem. VeryFit ma dedykowaną aplikację, która nie zwraca na siebie uwagi, 

o ile korzystacie z systemu w języku angielskim. Polskie tłumaczenie jest na tyle złe, że lepiej, 

gdyby nikt się nim nie trudził. Sformułowania typu „dzienny przebieg”, „połączenie jabłko zdro-

wia” czy „siedzący przypomina” trafiają się na każdym kroku i choć nie uniemożliwiają używania 

programu, to też w nim szczególnie nie pomagają. Niewątpliwą zaletą jest synchronizacja z sys-

temowym Zdrowiem (ograniczona do kroków, kalorii i snu, ale zawsze to więcej niż w przypadku 

Fitbita). Do podglądu danych nie używałem aplikacji VeryFit, ale programu HealthView, czytają-

cego dane właśnie z systemowej aplikacji – w takiej konfiguracji było to po prostu wygodniejsze.

VeryFit to zaskakujący, choć jednocześnie zabawny produkt. Koślawe tłumaczenie aplikacji jest 

nawet urocze, ale po kilku dniach przestaje zwracać na siebie uwagę. Nieco gorzej jest z odsta-

jącą opaską, psującą estetykę całkiem zgrab-

nego urządzenia. To jednak najpoważniejsze 

wady, trudno mieć bowiem zastrzeżenia 

do tego, jak VeryFit działa. A działa dobrze, 

i to bardzo. Pomiary są powtarzalne, więc 

możemy monitorować postęp, dane trafiają 

natomiast do Zdrowia. Do tego mamy pomiar 

tętna, szybki i dokładny. To aż nadto jak na 

urządzenie w tej cenie.

VeryFit             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 2,5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• szybki czujnik tętna

• powtarzalne pomiary

• bardzo dobra cena

Minusy:
• przeciętne spasowanie elementów 

i jakość materiałów

• fatalnie przetłumaczona aplikacja

Cena: 86 PLN
Dostępne w: CSOP
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pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://sklep.csop.pl/pl/p/Opaska-sportowa-aktywnosci-z-wyswietlaczem-OLED/205
http://www.twitter.com/pawelhac
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OSMO 
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ NA iPADZIE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie

Nie ma się co oszukiwać. Nasze dzieci już od najmłodszych lat zaznajomione są ze 

współczesną techniką i umieją posługiwać się smartfonami i tabletami. Choć otwiera to 

nowe możliwości nauki, trzeba mieć nad tym kontrolę.
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Nie od dziś wiadomo również, że najłatwiej jest nam się nauczyć czegoś, co polubimy. Z kolei 

duży wpływ na polubienie ma sposób przekazywania wiedzy. Dlatego na przykład dzieci naj-

chętniej uczą się poprzez zabawę. Tym tokiem rozumowania kierował się kanadyjski zespół 

Tangible Play Inc., który stworzył zestaw edukacyjnych gier Osmo.

Choć produkty te zostały zaprezentowane już kilka lat temu, to w dystrybucji polskiej pojawiły 

się dopiero niedawno. W sprzedaży dostępnych jest kilka wariantów:

• Osmo Coding Game Kit,

• Osmo Brain Fitness Kit,

• Osmo Genius Kit,

• Osmo Words Kit.

Każdy z tych zestawów zawiera kilka gier. Do mnie trafiła wersja Osmo Genius Kit i to głównie 

na niej skupię się w tym tekście.

W opakowaniu Osmo Genius Kit znajdziemy cztery mniejsze pudełka. Pierwsze, co rzuca się 

w oczy, to całkiem sprytny sposób przechowywania gier. Wspomniane pudełka są zamykane 

na magnesy, dzięki czemu nie wysypiemy niechcący ich zawartości. Oprócz tego po dwa 

magnesy umieszczono również od spodu i od góry przy krótszych krawędziach. W ten sposób, 

gdy przyłożymy jedno pudełko do drugiego, to się razem łączą w jedną całość. Ułatwia to prze-

noszenie poza głównym opakowaniem. Przejdźmy jednak do zawartości.

Base
W tym najgrubszym pudełku z zestawu znajdziemy króciutką instrukcję obsługi oraz dwa 

przedmioty. Pierwszym z nich jest podstawka do umieszczenia iPada. W domyślnej pozycji 

jest kompatybilna z iPadem 2, 3 i 4. Po przestawieniu prowadnic (zgodnie z instrukcją), dosto-

sujemy ją pod iPada Mini, oba modele Air oraz mniejszego iPada Pro. Drugim przedmiotem 

jest peryskop. Ten czerwony, zaokrąglony element ma w środku zamontowane małe lusterko. 

Jest w nim (w peryskopie, nie w lusterku) wykonane również specjalne nacięcie, które umoż-

liwia nałożenie całości na górę iPada – dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się kamera 

FaceTime.

Po zmontowaniu powyższych elementów z naszym tabletem iPad będzie nachylony pod 

odpowiednim kątem dla osoby siedzącej naprzeciw, a peryskop umożliwi rozpoznawanie tego, 

co będzie się działo na powierzchni przed urządzeniem. O tym ostatnim będą już decydować 

poszczególne gry. Aplikacje pomocnicze dla każdej z nich znajdziemy oczywiście w App Store. 

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie
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Zanim jednak je pobierzemy, musimy udać się pod adres www.playosmo.com/start, gdzie 

wskażemy, jakie gry posiadamy, a następnie założymy konto. Jest to niezbędne, gdyż dopiero 

po zarejestrowaniu otrzymamy specjalny kod, dzięki któremu uruchomimy aplikacje pomoc-

nicze. Kod ten wystarczy wprowadzić w jednej z nich, reszta rozpozna już, że został użyty. 

Przejdźmy zatem do meritum, czyli gier.

Tangram
W tej grze, której pierwowzór powstał dawno temu 

w Chinach, mamy do dyspozycji siedem klocków: 

dwa duże trójkąty, jeden średni trójkąt, dwa małe 

trójkąty, spłaszczony romb i kwadrat. Każda z figur 

ma dodatkowo inny kolor. Zadaniem dziecka jest 

ułożenie kształtów w ten sposób, by odzwierciedlić 

rysunek na ekranie tabletu. Aplikacja pomocnicza 

poprzez kamerę sprawdza, czy dobrze ułożyliśmy 

elementy poprzez zakolorowanie już umieszczonych.

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie

http://www.playosmo.com/start
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/tangram-for-osmo/id876510541?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Gra oferuje kilka poziomów trudności. Na najłatwiejszym z nich widzimy obrysy i kolory figur 

na ekranie, a jeśli przez dłuższy czas dziecku nie uda się odpowiednio ułożyć elementów, to 

pojawią się krótkie animacje podpowiadające, co można zrobić. Z kolei na najtrudniejszym 

poziomie figura do ułożenia jest cała czarna i w trakcie jej układania nie pojawią się wypełnione 

obszary przy dobrze ułożonych elementach. Dopiero po prawidłowym zestawieniu klocków 

ekran pokazuje wynik. Na tym poziomie rozgrywka może stanowić wyzwanie nawet dla osoby 

dorosłej.

Przesłaniem gry Tangram jest wykształcenie w dziecku myślenia przestrzennego, gdyż wyma-

gane jest nie tylko obracanie klocków, ale też ich przewracanie na drugą stronę. Z kolei na wyż-

szych poziomach trudności dochodzi także nauka rozwiązywania problemów.

Numbers
W pudełku z tą grą znajdziemy dwa zestawy kafelków – jedne z kropkami, a drugie z liczbami. 

Te pierwsze są przeznaczone dla młodszych odbiorców, którzy nie umieją jeszcze dobrze liczyć.

Założeniem gry Numbers jest nauka wykonywania obliczeń matematycznych w ciekawy spo-

sób. Rozgrywka toczy się w akwarium. Zadaniem gracza jest napełnienie go jak największą 

liczbą rybek i przedmiotów upiększających. Ponad akwarium spadają kule wypełnione przede 

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/tangram-for-osmo/id876510541?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/numbers-for-osmo/id1017627073?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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wszystkim wodą, ale również i wspomnianymi zwierzątkami i przed-

miotami. Gra jest podzielona na cztery poziomy. Pierwszy z nich 

polega na podaniu na kafelkach z kropkami liczby znajdującej się 

wewnątrz kuli stykającej się z górą akwarium. Drugi, podobny, polega 

na dodawaniu liczb do siebie, by uzyskać wynik z kuli. W trzecim 

poziomie można dodatkowo zestawiać liczby ze sobą, na przykład 

kafelek z cyfrą 2 i 5 utworzą 25. Czwarty poziom to mnożenie. Każdy 

z poziomów ma po kilka plansz, których trudność również wzrasta.

Oprócz nauki wykonywania obliczeń Numbers uczy również, że ten 

sam wynik można osiągnąć na kilka sposobów. Ponieważ gra kończy 

się, gdy zapełnimy wodą nasze akwarium, dziecko szybko się nauczy, 

że pewne posunięcia będą lepsze od innych. Na przykład, gdy będzie 

możliwość rozbicia dwóch kul z liczbą 5, lepiej będzie wykorzystać 

kombinację 2+3 niż jeden kafelek, gdyż w ten sposób nie zostanie 

dolana woda, a do tego otrzymamy więcej punktów. Odpowiednia 

ich liczba pozwoli na zdobycie klucza, który odblokuje kolejne plan-

sze lub poziomy.

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie



Words
Zadaniem tej gry jest nauka słówek. Należałoby dodać, 

że angielskich słówek. Dziecko, korzystając z dostęp-

nych literek, musi ułożyć słowo, którego definicję 

przedstawia wyświetlane akurat zdjęcie.

W Words dostępny jest tryb Junior z podstawowymi 

słowami, gdzie należy wypełnić tylko niektóre wyrazy. 

Oprócz tego można współzawodniczyć z innym gra-

czem w trybie Versus, który polega na dostarczeniu 

większej liczby literek składających się na słowo od 

naszego przeciwnika (w tym celu używa się literek 

czerwonych i niebieskich). Ostatni rodzaj rozgrywki 

nazywa się Zen i polega po prostu na układaniu 

słówek.

Gra pozwala na pobieranie dodatkowych zdjęć. Można 

dociągnąć inne wersje językowe. Niestety nie znaj-

dziemy tam naszego języka.
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Masterpiece
Do tej aplikacji nie ma pudełka, ale nie jest ono 

potrzebne. Jest to swojego rodzaju kolorowanka, 

gdzie sami możemy ustalić, co chcemy kolorować. 

Jak? Wystarczy zrobić zdjęcie ulubionemu pluszakowi, 

zabawce czy innemu przedmiotowi, a aplikacja postara 

się wyciągnąć z niego kontury. Wystarczy potem 

położyć przed iPadem kartkę, na którą na ekranie 

zostanie nałożony szkic. Patrząc na ekran, będziemy 

mogli pokolorować poszczególne części przedmiotu 

tak, jakby to była kolorowanka. Poza tym aplikacja 

nagrywa nasze ruchy, dzięki czemu po ukończeniu 

pracy możemy odtworzyć jej przebieg (już bez nanie-

sionych konturów) i zapisać film lub podzielić się nim 

z innymi.

Zadaniem aplikacji Masterpiece jest między innymi 

nauka utrzymywania właściwych proporcji obiektu 

oraz uchwycenie odpowiedniej perspektywy.

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/masterpiece-for-osmo/id947529440?mt=8&uo=4&at=11lHMT


Newton
Kolejna po Masterpiece aplikacja, która 

nie wymaga dodatkowych narzędzi 

prócz kartki i długopisu.

W grze Newton na ekranie iPada zaczną 

spadać małe piłeczki. W którymś miej-

scu znajdą się również elementy doce-

lowe. Naszym zadaniem jest skierowanie 

piłeczek do tych elementów. Newton 

korzysta z podobnego mechanizmu co 

Masterpiece do  rozpoznawania obiek-

tów. W ten sposób narysowana na kartce 

kreska będzie odczytana w grze jako 

powierzchnia, od której odbije się piłka. 

Nie musimy się jednak ograniczać do rze-
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czy rysowanych. Warto wypróbować inne obiekty, jak choćby nasze ręce czy przedmioty znaj-

dujące się koło nas.

Nie będę ukrywał, że sam bardzo dobrze się bawiłem, testując zestaw gier od Osmo. Ponieważ 

jednak jest on stworzony głównie z myślą o dzieciach, pozwoliłem korzystać z niego również 

mojemu pięcioletniemu Bartkowi. Biorąc pod uwagę jego wiek, najbardziej przypadły mu do 

gustu szczególnie dwie gry – Tangram, gdzie mógł układać zadane figury, oraz Numbers na 

pierwszym poziomie, gdzie plansze wymagały odzwierciedlenia kafelkami z kropkami rów-

nowartości wyświetlanych liczb. Dzięki temu praktycznie sam uczy się nowych cyferek, a przy 

okazji dobrze się bawi.

Rozwój technologii przynosi nam nowe metody nauki, które jeszcze łatwiej do nas trafiają. Dla 

naszych dzieci, które urodziły się już w erze wszechobecnych gadżetów, zdobywanie wiedzy 

z ich pomocą jest całkowicie naturalne. Warto więc interesować się dostępnymi rozwiązaniami. 

Dlatego nie sposób nie polecić świetnego zestawu gier Osmo.

Osmo – nauka przez zabawę na iPadzie

mcskrzypczak

Osmo                

Producent: Tangible Play Inc.
Gdzie kupić: Cortland, iSpot
Cena: od 279 do 529 PLN

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.playosmo.com/en/
http://www.cortland.pl/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&search_id=&q=OSMO&dispatch=products.search
http://ispot.pl/produkty.osmo?query=OSMO
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PAWEŁ HAĆ

TRANSCEND SMART 
READER RDA2

Transcend Smart Reader RDA2

Wi-Fi w kamerze czy aparacie powoli staje się standardem, wciąż jednak przenoszenie 

dużej ilości danych jest szybsze za pomocą czytnika kart. Przy obecnych pojemnościach 

urządzeń z iOS mogą one służyć nie tylko do synchronizowania tych plików z chmurą, 

ale i jako magazyny danych. Trzeba owe dane jednak jakoś na nie przenieść.
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Testowałem już kilka czytników kart oraz pamięci USB 

do urządzeń od Apple i przekonałem się, że oprócz niższej 

(względem komputera) prędkości transferu, nie odróżniają się 

praktycznie niczym. Transcend opracował sprzęt, który również nie zostaje technolo-

gicznie w tyle. Czytnik RDA2 obsługuje zarówno karty SD, jak i microSD (aczkolwiek dwie 

karty włożone jednocześnie nie działają) i to o pojemności do 256 GB. Równie istotny 

jest system zapisu plików – działa nie tylko FAT, ale i ExFAT, przydatny zwłaszcza pod-

czas wymiany danych między urządzeniami z różnymi systemami operacyjnymi. RDA2 

jest też całkiem ładny i wytrzymały, a gdyby nie logo, mógłby uchodzić za produkt Apple 

– wzornictwo jest aż tak podobne. Dzięki temu, że nie podpina się go bezpośrednio do 

urządzenia, a znajduje się na krótkim kablu, znacznie wygodniej z niego korzystać, gdy 

chowamy na czas transferu telefon do kieszeni, ponadto większość obudów ochronnych 

nie powinna utrudniać podłączenia go. Wtyczka ma podobne wymiary do tej w standar-

dowym kablu Lightning, jest od niej jedynie nieznacznie większa (pasuje choćby do iPada 

zamkniętego w SmartCase).

Czytniki producentów trzecich dają znacznie więcej możli-

wości niż analogiczne rozwiązanie Apple. Oprócz transferu 

zdjęć i filmów pozwalają bowiem na inne operacje na plikach 

(i to w wielu formatach). Nie inaczej jest w przypadku RDA2, 

który jest obsługiwany za pomocą prostej, ale przemyślanej 

aplikacji. Oprócz standardowego kopiowania danych pomię-

dzy podpiętą kartą a urządzeniem mamy możliwość orga-

Transcend Smart Reader RDA2

Obsługuje zarówno karty 
SD, jak i microSD i to 
o pojemności do 256 GB.



nizowania danych w katalogach, synchronizację ich z Dropboxem i Google Drive, a także 

wykonywanie kopii zapasowych zdjęć i kontaktów (do pliku VCF). Program ma też opcję 

wykonywania zdjęć i nagrań audio, a następnie zapisywania ich bezpośrednio na karcie 

pamięci. Aplikacja potrafi też spakować oraz rozpakować archiwum ZIP, a także zabez-

pieczyć plik bądź katalog hasłem. Zaimplementowano też podgląd plików (obsługiwane 

są wszystkie odczytywane standardowo przez iOS formaty), a odczyt z karty jest na tyle 

szybki, że z powodzeniem można odtwarzać z niej płynnie nawet film w jakości 1080p.

Prędkość działania czytnika przetestowałem 

na karcie microSD XC UHS-I klasy 10 Sandiska 

o pojemności 64 GB. Materiałem testowym był 

plik o wielkości 2 GB oraz katalog z 121 małymi 

plikami o łącznej wielkości 1 GB. Czas trans-

feru dużego pliku z karty na iPada Air 2 wyniósł 

3 minuty i 27 sekund, natomiast zestaw małych 

plików kopiowany był przez 1 minutę i 3 sekundy. 

W drugą stronę (z iPada na kartę pamięci) transfer 
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Odczyt z karty jest na tyle 
szybki, że z powodzeniem 
można odtwarzać 
z niej płynnie nawet film 
w jakości 1080p.
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dużego pliku zajął równe 2 minuty, natomiast kopiowanie małych plików trwało 1 minutę 

i 16 sekund. Nawet przy dużej ilości danych, rzędu kilkunastu gigabajtów, aplikacja nie 

zawieszała się i pokazywała postęp kopiowania, co jest niewątpliwą zaletą RDA2 (a co bar-

dzo zawiodło mnie w pamięci A-DATA).

Czytnik Transcend może być traktowany nie tylko jako urządzenie do transmisji danych. 

Dzięki niezłej aplikacji i doskonałej prędkości działania równie dobrze sprawdza się 

w roli pamięci zewnętrznej, rozszerzającej dostępne na tablecie czy smartfonie miej-

sce. Kompaktowe wymiary i niewielka wtyczka pozwalają zabierać go zawsze ze sobą 

i podłączać nawet z założoną na tablet obudową ochronną – niewiele jest pendrive’ów 

z Lightningiem, które to umożliwiają.

Transcend Smart     
Reader RDA2                

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• kompaktowe wymiary

• duża prędkość transferu danych

• funkcjonalna aplikacja…

Minusy:
• …ale nieszczególnie ładna

Cena:  180 PLN

Transcend Smart Reader RDA2

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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5-PORTOWA 
ŁADOWARKA TP-LINK

MACIEJ SKRZYPCZAK

5-portowa ładowarka TP-LINK

TP-Link już od dłuższego czasu oferuje swoim użytkownikom przenośne akcesoria 

do ładowania urządzeń mobilnych. Ostatnio jednak pojawiły się dwa nowe produkty 

przeznaczone do użytku w domu.
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TP-Link UP540 i UP525 to 5-portowe ładowarki USB o mocy kolejno 40W i 25W. Mocniejsza 

wersja daje większe natężenie na wyjściu (8A) od troszkę słabszej wersji (5A), choć maksy-

malne natężenie na port jest takie samo – 2,4A. Poza tym oba produkty są identyczne. Do 

mnie trafiła wersja UP540.

Zacznijmy jednak od wyglądu samego urządzenia. Ładowarka TP-Link to czarny krążek 

o średnicy nieco mniejszej niż płyta CD i o grubości mniej więcej dwóch pudełek zapałek. 

Obudowa urządzenia jest plastikowa i błyszcząca, ale o dziwo nie zbiera aż tak chętnie 

odcisków palców, jak mogłoby się wydawać.

U góry znajdziemy logo firmy otoczone niebieską obręczą. Zaraz po rozpakowaniu, gdy ją 

zobaczyłem, byłem niemal pewien, że po podłączeniu będzie świecić. Tutaj spotkało mnie 

drugie pozytywne zaskoczenie (zaraz po odciskach) – otóż ładowarka na szczęście nie ma 

żadnego podświetlenia. Oczywiście na szczęście dla mnie, gdyż nie przepadam za takimi 

rozwiązaniami.

Na boku urządzenia, na jego obwodzie, umieszczono pięć portów USB oraz gniazdo do 

podłączenia kabla zasilającego. Na spodzie znajduje się natomiast piankowa podstawka, 

która ma za zadanie uniemożliwić ślizganie się urządzenia na powierzchni, na której stoi. 

W połączeniu ze słuszną wagą produktu wszystko jest stabilne.

Kolejne zaskoczenie i po raz kolejny – pozytywne – to emisja ciepła, jaką wydziela łado-

warka, gdy ładuje urządzenia. Miałem już do czynienia z wieloportową ładowarką innej 

5-portowa ładowarka TP-LINK
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firmy i w jej przypadku już po 

chwili po podłączeniu obojętnie 

jakiego urządzenia samej łado-

warki nie dało się niemal dotknąć 

– tak była gorąca. Tymczasem jeśli 

chodzi o UP540, to wspomnianego 

problemu nie zauważyłem, co 

mnie bardzo cieszy. Z pewnością 

wpłynie to pozytywnie na żywot-

ność i bezpieczeństwo w używa-

niu ładowarki.

TP-Link zapewnia, że dołożył 

wszelkich starań, żebyśmy bez 

obaw ładowali swoje często bar-

dzo drogie urządzenia. W tym celu 

umieścił w ładowarce zabezpie-

czenia chroniące przed zwarciami, 

przepięciami, przetężeniami elek-

trycznymi, nadmiernymi ładowa-

niami i rozładowaniami, a także 

przed przegrzaniem. Poza tym 

produkt jest wyposażony w tech-

nologię inteligentnego ładowania, 

dzięki czemu dostarcza odpo-

wiednią ilość mocy ładowania 

w zależności od podłączonego 

urządzenia.

Podsumowując, ładowarki TP-Link z serii UP5xx to bardzo eleganckie urządzenia, które 

spokojnie można umieścić w salonie. W dobie coraz większej ilości gadżetów każdy port 

ładowania jest mile widziany, a w opisywanym przypadku mamy ich aż pięć. Dodajmy 

do tego stosunkowo niską cenę (model UP525 można znaleźć w kwocie od 90 złotych, 

a UP540 – od 120), a otrzymamy produkt, który bez problemu znajdzie się w kategorii 

must-have!

5-portowa ładowarka TP-LINK

TP-Link UP540 i UP525        

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
Producent: TP-Link
Gdzie kupić: morele.net
Cena: 119 PLN

mcskrzypczak

http://www.tp-link.com.pl/products/details/UP540.html#overview
https://www.morele.net/ladowarka-tp-link-up540-1117841/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


NOWY BOOKARC 
OD TWELVE SOUTH

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

W sierpniu 2015 roku popełniłem recenzję BookArc od TwelveSouth. Używam tego 

urządzenia codziennie – trzymam w nim mojego MacBooka – i spisuje się ono 

absolutnie wzorowo. Nie wyobrażam sobie dzisiaj powrotu do sytuacji, w której 

musiałbym kłaść MacBooka gdzieś na płasko. Bez sensu.
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Gdy dowiedziałem się o nowym BookArc, to szybko 

zerknąłem na jego stronę produktową – poza drob-

nymi zmianami w designie wyglądał praktycznie 

identycznie. Przyznaję, że tylko rzuciłem na niego 

okiem, gdy więc w końcu dojechał do redakcji, 

szybko zabrałem się za rozmontowanie pudełka, 

w którym się znajdował.

Opakowanie jest tradycyjnie świetne, kojarzy mi 

się wyłącznie z produktami Twelve South. Gruby, 

brązowy karton z fakturą przypominającą trochę 

rękojeść pistoletu, włożony w kolorową tekturę 

z ładnymi grafikami i napisami. Szybko wysuną-

łem to pierwsze z tego drugiego i… mało sobie nie 

wybiłem oka podczas wyjmowania nowego wyda-

nia BookArc. Włożyłem go z powrotem do pudełka 

Nowy BookArc od Twelve South
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i dałem Dominikowi dla porównania – nie korzysta z niego (z tego, co wiem), ale też ma sen-

tyment do tej firmy. Dominik otworzył klapę, chwycił mocno nowego BookArca i… mało nie 

wybił sobie oka! Poprzedni model ważył 540 gramów, a nowy jedynie 160, czyli ponad trzy-

krotnie mniej – żaden z nas nie spodziewał się tak znaczącej różnicy i stąd o mały włos nie 

staliśmy się piratami.

Nowy BookArc jest wykonany z aluminium i ma chamfered edges (z ang. fazowane brzegi), 

które żywo przypominają te w iPhone’ach 5 i 5S. Tutaj mają nawiązywać stylistycznie do 

polerowanego logo Apple w nowych MacBookach Pro i MacBookach z 12-calowym ekranem 

i muszę przyznać, że dobrze to razem wygląda. Sam stojak jest też zdecydowanie mniejszy niż 

poprzednik: o 2,1 cm niższy, 2,2 cm węższy i o 4,2 cm krótszy. To może nie za wiele, ale różnica 

jest naprawdę spora.

Obawiałem się, że niższa waga spowoduje, że mój MacBook Pro nie będzie tak stabilny. Może 

miałoby to znaczenie przy takim urządzeniu jak iPad, który waży kilkaset gramów, ale przy 

MacBooku Pro z 2016 roku (1,36 kg) nie ma to żadnego znaczenia.

Nowy BookArc od Twelve South
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BookArc jest kompatybilny z następującymi MacBookami: MacBook 12" (2015 i nowsze), 

MacBook Air 11" i 13" (2010 i nowsze), MacBook Pro 13" i 15" z ekranami Retina (mid 2012 i now-

sze). Oznacza to, że znika kompatybilność dla MacBooków Pro bez Retiny (13", 15" i 17"). Dobrą 

wiadomością dla właścicieli poprzedniego modelu jest fakt, że można dokupić nową siliko-
nową wkładkę (za 10 dolarów), która pasuje do MacBooków Pro 13" i 15" z 2016 roku (modele 

z Thunderbolt 3 i opcjonalnie Touch Barem). Nowy BookArc w zestawie ma trzy silikonowe 

wkładki i należy dobrać odpowiednią, zależnie od posiadanego komputera.

Nowa wersja straciła jedną funkcję swojego poprzednika, a mianowicie uchwyt na kable pod 

silikonową wkładką, dzięki czemu można było poprowadzić kable. W praktyce nigdy z tego 

nie korzystałem i po prostu wkładałem je w otwór pomiędzy nogami – oszczędzało to sporo 

czasu, gdy potrzebowałem spakować ładowarkę na wyjazd. Twelve South tak samo proponuje 

prowadzić kable w nowym modelu – pomiędzy wspomnianymi nóżkami, które są również 

podbite silikonem, aby niczego nam nie porysować.

Podobnie jak półtora roku temu, nie pozostaje mi nic innego, jak gorąco polecić to akceso-

rium, nawet jeśli nie podłączacie MacBooka do zewnętrznego monitora, ale po prostu potrze-

bujecie go gdzieś umieścić, gdy nie jest używany.

Nowy BookArc od Twelve South

BookArc             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

Producent: Twelve South
Cena: ok. 279 PLN
Dystrybucja w Polsce: Alstor, 
dostępność u resellerów

morid1n

https://www.twelvesouth.com/store/product/bookarc-insert-for-macbook-pro-with-thunderbolt-3
https://www.twelvesouth.com/store/product/bookarc-insert-for-macbook-pro-with-thunderbolt-3
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n
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Odkąd mam MacBooki, zawsze nabierały one jakiegoś charak-

teru. Nie miałem nawet przez miesiąc komputera od Apple, 

który nie byłby wzbogacony o chociażby jednego stickera, inną 

naklejkę bądź tak zwany GelaSkin. Kiedy kupowałem swojego 

pierwszego MacBooka Pro, w obudowie rodem z rosyjskiego 

czołgu, z napędem optycznym (to takie coś, co czytało płyty 

DVD i nie pytajcie, dlaczego nadal w macOS jest apka „DVD 

Player”), który ważył tyle, co zakupy ze spożywczaka, Apple Blog 

Pawła i Włodka święcił swoje największe triumfy. Wtedy też 

z jednego z odcinków Apple Blog TV dowiedziałem się o marce 

GelaSkin. Zamysł był prosty: wysokiej jakości skórki, które nakle-

jamy na górną klapę naszego MacBooka, wskutek czego zmienia 

on zupełnie swoje oblicze. Po co i dlaczego o tym piszę właśnie 

w tym numerze? Po pierwsze: uświadomiłem sobie, że GelaSkin 

nadal istnieje. Nie umarł. Nic z tych rzeczy.

Czego chcieć więcej? 
No dobra, może na 
przykład filcowego 
etui z logo marki, 
w którym otrzymamy 
zamówione etui 
na iPhone'a? 
Proszę bardzo! Tak 
właśnie dostarcza je 
DoNiceSky.

DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!
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Mac: Najbardziej osobisty komputer
Maki od zawsze były kojarzone ze stickerami oraz skinnerami. One de facto zapoczątkowały ten 

trend w USA, jeszcze na długo przed hipsterami, Starbucksem i bananowymi użytkownikami 

nadgryzionych sprzętów przesiadującymi w tej sieci kawiarni. Kto pamięta iMaca G3 i jego kwie-

ciście-przeźroczystą obudowę, ten doskonale wie, że komputery Apple miały zadomowić się 

w sercach ich użytkowników. Miały podkreślać, że należą do nich, a nie do wielkiego anonimo-

wego rynku PC.

Stickery to nie to samo co skinnery. Nie każdemu podoba się chaos różnorodnych naklejek, 

ale każdy chciałby mieć wyjątkowy komputer. Tak narodziła się idea oklejania górnej klapy 

MacBooków specjalnymi foliami, na których widniały rozmaite nadruki. Mój pierwszy skin na 

MacBooka Pro przedstawiał – a jakże! – maszynę do pisania legendarnej amerykańskiej marki 

Underwood uwiecznioną okiem obiektywu Colina Thompsona. Był śliczny. Uwielbiałem 

patrzeć na ten komputer. Po nim przyszła pora na obraz Heathera Haynesa „Rooted In Earth” 

– sami rozumiecie, pierwsze lata studiów humanistycznych (hahaha). Gdy kupiłem MacBooka Air, 

DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!

http://donicesky.com/colin-thompson/underworld-g-979
http://donicesky.com/heather-haynes-m-63
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porzuciłem GelaSkiny na rzecz czarnej, winylowej 

naklejki, przedstawiającej lampkę Pixar, której aba-

żur zachodził na połowę świecącego jabłuszka tak, 

że druga jego część wyglądała jak żarówka. Boski 

efekt. Służyła mi do stycznia tego roku, bez naj-

mniejszych zarzutów. Polecam Wam także tę formę 

personalizacji swoich MacBooków.

Dawne GelaSkin działa dziś pod marką DoNiceSky. 

Ekipa produkuje nie tylko świetnej jakości skin-

nery, ale również stickery, kubki, torby, podkładki 

pod myszy i masę innych unikalnych produktów, 

które uczłowieczą niemal każdą elektronikę – nawet 

konsole, laptopy PC czy produkty Samsunga. 

DoNiceSky to także przystań dla artystów pra-

gnących wyrazić swój talent. No dobrze, ale jak to 

wszystko wygląda i przede wszystkim, czy także 

chroni nasze sprzęty?

W dobrym stylu
Przede wszystkim należy wspomnieć, że produkty 

DoNiceSky są wykonywane z dbałością o najmniej-

sze szczegóły. Zacznijmy od materiału, którym jest 

folia ControlTac firmy 3M pełna mikrokanalików 

ułatwiających jej przyklejenie bez pozostawiania 

żadnych wypukłości. Naklejki wykonywane są zaś 

z winylu. Całość o grubości mniejszej niż 0,3 mm. 

Oprócz nieinwazyjnej grubości warto także wspo-

mnieć o dopasowaniu, które zapewnia ten mate-

DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!

Świetny produkt, który nie dość, że 
ochroni nasz komputer, to może 
wyrazić nasz indywidualizm.

http://donicesky.com/
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riał. Skóry na MacBooki są wycinane od krawędzi 

do krawędzi, dzięki czemu nie da się ich przykleić 

nierówno. Zakrzywione brzegi czy owalne profile 

smartfonów także nie stanowią przeszkody dla 

technologii 3M. Wszystko przylega idealnie, nie 

odkleja się, nie reaguje na zmiany temperatury. 

Ślady także trudno dostrzec, gdy zechcemy taką 

skórkę odkleić. Podczas użytkowania wspomnia-

nego skinnera z maszyną Underwood przez ponad 

trzy lata nie uświadczyłem na nim nic więcej niż 

mikrorysy wynikające z normalnej eksploatacji. 

Żadnych przetarć, bąbli, wystającego kleju.

Poprosiłem Norberta, który testował produkty 

DoNiceSky razem ze mną, aby podzielił się swoimi 

spostrzeżeniami na temat samego procesu przykle-

jania folii:

DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!



„Nie uznaję żadnego rodzaju pokrowców, zarówno na telefon, jak i na komputer, ale niestety 

w przypadku komputera, który po prostu wrzucam do torby, jakaś ochrona jest potrzebna. Już 

w pierwszym tygodniu od zakupu aktualnego MacBooka Pro z Touch Bar zaliczył on śliczne 

zarysowanie na górnej klapie. Chwilę potem Krzysiek z redakcji powiedział, że mogę sobie 

wybrać do testów folię z oferty www.donicesky.com. Właśnie wprowadzili do oferty naklejki na 

mój komputer, a mają kilkaset różnych wzorów. W przypadku MacBooka Pro 2016 nie ma w folii 

wyciętego jabłuszka, bo i po co, skoro nie świeci.

Folia, na której nadrukowany jest wzór, ma świetną cechę: łatwo się ją przykleja. Klej jest zgro-

madzony w mikroskopijnych bąbelkach, które pękają i mają pełną siłę klejenia dopiero po doci-

śnięciu. Dzięki temu możemy folię dokładnie ułożyć na komputerze i dopiero wtedy dociskać. To 

bardzo ważne, bo folia jest docięta bez żadnych kompromisów. Tutaj ma znaczenie każdy mili-

metr, musimy się więc trochę pobawić, zanim będzie perfekcyjnie. Po ewentualnym odklejeniu 

folii nie zostanie po niej żaden ślad. Świetny produkt, który nie dość, że ochroni nasz komputer, 

to może wyrazić nasz indywidualizm”.

W przeciwieństwie do Norberta zamó-

wiłem skinnera z wyciętym logo 

nadgryzionego jabłuszka. Gdy rozpo-

czynałem swoją przygodę z dawnym 

GelaSkin Polska, nie było takiej możli-

wości. Byłem więc tym bardziej ciekaw 

jakości tego wycięcia. Nie zawiodłem 

się. Dzięki wspomnianemu wcześniej dopasowaniu wymiaru skórek do konkretnego modelu 

MacBooka (lub laptopa) nie da się przykleić folii krzywo. Dzięki temu wycięcie na jabłuszko jest 

po prostu idealne. Dla mnie ten szczegół jest wart każdej wydanej złotówki. Gdy zamawiamy 

skórkę na naszego iPhone'a, również może mieć ona wycięte logo Apple. Brawo DoNiceSky!

Oprócz skinnera dla mojego MacBooka zamówiłem także skórkę dla iPada Pro 9,7 oraz etui dla 

iPhone'a 6S. Tak, etui! To także nowość w ofercie DoNiceSky. Obudowy HardCase & ToughCase 

mają na celu ochronę smartfona przed uderzeniami, otarciami, a nawet zniszczeniem. Obudowa 

jest dobrze dopasowana do telefonu, a do tego prosta w montażu i demontażu. Zakłada się 

ją, „zatrzaskując” na telefonie tak, aby trzymała się mocno dla maksymalnej ochrony. Model 

ToughCase, który otrzymałem do testów, składa się z dwóch części: czarnej, silikonowej obwo-

luty iPhone’a oraz zakładanych na nią plastikowych plecków pokrytych folią z wybranym przez 
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Wycięcie na jabłuszko jest po prostu 
idealne. Dla mnie ten szczegół jest 
wart każdej wydanej złotówki.
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nas wzorem. Zaskakujące jest spasowanie obu elementów. To czysta synergia. Profile brzegów 

i łączenia obu materiałów są idealnie spasowane, dzięki czemu, trzymając iPhone’a w dłoni, 

wiemy, że jest dobrze chroniony. Ze względu na zastosowaną w procesie druku powłokę 

ochronną sam nadruk sprawia, że telefon nieco ślizga się w dłoni. Nie radzę trzymać go przez 

rękawiczkę! To wada, ale sam jeszcze nie upuściłem przez to telefonu. Według mnie lepiej 

sprawdziłoby się wykorzystanie perforowanego laminatu, takiego, jak w przypadku skórek na 

MacBooki.

Tak czy owak, obudowy i skórki DoNiceSky są pokryte najwyższej klasy powłoką, która chroni 

nadruk przed wycieraniem, blaknięciem i rozmyciem z upływem czasu. Z podobną jakością 

mamy do czynienia w przypadku stickerów, które są wytrzymałe i wodoodporne, a laminat UV 

chroni je przed zarysowaniami, deszczem i słońcem. Jeśli chodzi o mnie, to udało mi się zary-

sować skinnera na MacBooku, przecierając go szmatką z mikrofibry. Być może to mój błąd, ale 

warto również nie traktować tego typu produktów jako kuloodporne. 

Brak kompromisów
Nie dość, że możemy wybierać spośród setek gotowych wzorów, które skatalogowano na stro-

nie w przejrzysty sposób, to jeszcze spora część z nich to dzieła znamienitych artystów, na któ-

rych twórczość stawia załoga DoNiceSky. A co, jeśli sami tworzymy? Na stronie www.donicesky.
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com/dla-firm-i-artystow/ możemy się zarejestrować jako twórcy. Firma załatwia za nas całą pro-

cedurę sprzedaży: „Koordynujemy wszystko od druku i wysyłki, aż do obsługi klienta, co daje 

Ci więcej czasu, aby skoncentrować się na tworzeniu sztuki i grafiki”. Dodatkowo firma dba 

o wygodne, regularne i uczciwe rozliczanie twórców. Przyznam szczerze, że liczba artystów jest 

tam naprawdę spora. Każdy znajdzie coś, co powinno przypaść do jego gustu.

Skoro już wspomniałem o wysyłce, to dodam, że jest ona naprawdę ekspresowa, jeśli chodzi 

o skórki na MacBooki. Na etui na smartfony przyjdzie nam poczekać kilka dni, co jest związane 

z procesem ich produkcji. Gdy już otrzymamy paczkę, możemy z daleka rozpoznać, że nadawcą 

jest DoNiceSky. Ekologiczna koperta, profesjonalnie zapakowane naklejki wraz z przejrzystą 

instrukcją naklejenia. Myślę, że samo Apple nie powstydziłoby się takiej jakości obsługi klienta. 

Czego chcieć więcej? No dobra, może na przykład filcowego etui z logo marki, w którym otrzy-

mamy zamówione etui na iPhone'a? Proszę bardzo! Tak właśnie dostarcza je DoNiceSky.

Na koniec warto wspomnieć o komunikacji z załogą sklepu. Ich konto na Twitterze (@donice-
sky) rzeczywiście działa. Jak zresztą pozostałe kanały społecznościowe. Na odpowiedzi czeka 

się maksymalnie kilkadziesiąt minut, a komunikacja jest kontynuowana, bez urywania wątków, 

podczas całego procesu wyboru produktu, oczekiwania na przesyłkę, aż po końcowe pytania 

o zadowolenie z otrzymanych przedmiotów.

Jeśli chcecie uczynić swoje nadgryzione (bądź nie) sprzęty bardziej osobistymi, gorąco zachę-

cam do odwiedzenia strony: www.donicesky.com.

DoNiceSky: Dodaj charakteru swojemu jabłku!

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/donicesky
https://twitter.com/donicesky
https://twitter.com/donicesky
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


NORBERT CAŁA

Jakość powietrza to nośny temat, od kilku miesięcy absolutnie wszyscy tym żyją, 

począwszy od mediów społecznościowych, skończywszy na głównych stacjach TV 

w kraju. Początkowo byłem do tego szumu nastawiony sceptycznie, przecież tak 

zanieczyszczone powietrze jest od kilku lat, ale z drugiej strony im więcej się o tym 

mówi, tym więcej (może) będzie się robiło, aby poprawić ten stan rzeczy. Postanowiłem 

więc dołączyć do batalii o lepsze powietrze.
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MIERNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 
– LASER EGG I AIRVISUAL NODE 

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 



Mieszkając na wsi blisko Lasu Kabackiego, byłem pewien, że jakość powietrza jest u mnie 

bardzo dobra. W końcu to nie Warszawa. Dokładnych danych jednak nie miałem, do naj-

bliższej stacji monitoringu w Konstancinie-Jeziornie mam bowiem 6 km i jest ona umiesz-

czona w środku terenu będącego tak naprawdę parkiem. Druga najbliższa stacja jest na 

warszawskim Ursynowie. Żadna z tych stacji nie dawała mi absolutnie żadnego wyobraże-

nia o jakości powietrza w moim ogródku, nie mówiąc już o tym, jakie jest w mojej sypialni. 

Postanowiłem więc poszukać jakichś przystępnych cenowo i gadżeciarskich mierników jako-

ści powietrza. Trafiłem na dwa i oba udało mi się zdobyć do testów dzięki sklepowi http://

www.oddechtozycie.pl.

Pierwszy z nich jest prosty i tańszy, nazywa się Laser 

Egg. To dość mały czujnik, przypominający trochę 

kształtem przekrojone w poprzek jajko. Co ciekawe, 

miernik Laser Egg w Chinach można kupić w Apple 

Store, w żadnym innym Apple Store go nie ma. Potrafi 

on łączyć się z siecią Wi-Fi, a aplikacja BreathSpace 

pozwala na zdalny monitoring i przeglądanie historycz-

nych danych. Może być zasilany przez złącze microUSB 

lub bateryjnie, a w pełni naładowana bateria pozwala 
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na 8 godzin pracy przy wyłączonym wyświetlaczu. 

Dzięki temu możemy go zabrać na spacer do parku lub 

po prostu postawić w ogródku czy na balkonie. Jego 

obsługa jest banalnie prosta, bo sam ma tylko dwa 

przyciski i kwadratowy, dość mały wyświetlacz. Jeden 

przycisk służy do włączania, drugi do przełączania 

między trybami pracy wyświetlacza. Na wyświetlaczu 

możemy widzieć jakość powietrza w międzynarodo-

wej skali AQI (Air Quality Index), amerykańskiej i chiń-

skiej (ta druga jest zdecydowanie mniej rygorystyczna, 

sprawdzi się pewnie w Polsce) oraz wyniki dla PM 2,5. 

Sam miernik działa dzięki laserowemu czujnikowi, czyli 

w środku mamy mały wentylator, który zasysa powie-

trze, a następnie przepuszcza przez wiązkę laserową. 

Gdy cząstki powietrza przechodzą przez wiązkę lasera, 

wiązka światła jest załamywana i na tej podstawie 

jest obliczana ilość stałych cząstek w powietrzu. Stałe 

cząstki to właśnie PM10 i PM2,5. Laser Egg, mimo że na 

wyświetlaczu podaje tylko PM2,5, to cały czas mierzy 

też PM10, ale te wyniki możemy zobaczyć tylko w apli-

kacji. Jestem pod ogromnym wrażeniem szybkości 

działania tego miernika, czas oczekiwania na wynik 

według danych producenta to 10–100 ms, w praktyce 

od razu po włączeniu pokazuje wynik i reaguje od ręki 

na wyniesienie na dwór (tak, tak, na pole, na pole – to 

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 

AirVisual Node zbudował zespół 
programistów, developerów, naukowców 
zajmujących się środowiskiem i ekspertów 
meteorologii oraz inżynierów chemii z 6 
krajów i 4 różnych kontynentów. Połączyła 
ich pasja do tematu jakości powietrza.
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wyjaśnienie dla krakusów z dedykacją dla MacAzteka – [krakowska korekta przychyla się 

do wersji „na pole”]). Jak wspomniałem, aplikacja BreathSpace, do której możemy podpiąć 

miernik, pokazuje nie tylko PM2,5, ale również PM10. Ponadto pozwala obejrzeć historię 

pomiarów oraz ustawić alarm przy zadanym progu zanieczyszczenia powietrza. Niestety 

jedyny sposób na podzielenie się wynikami, to wysłanie ich mailem. Celowo nie piszę nic 

o dokładności pomiaru, bo będę chciał do nich wrócić po opisaniu drugiego miernika.

Tym drugim jest AirVisual Node. Zbudował go zespół programistów, developerów, naukow-

ców zajmujących się środowiskiem i ekspertów meteorologii oraz inżynierów chemii z 6 kra-

jów i 4 różnych kontynentów. Połączyła ich pasja do tematu jakości powietrza. Node i aplikacja 

powstały z funduszy zebranych w kampanii crowdfundingowej Indiegogo. Teraz jest w stałej 

sprzedaży, a firma buduje wokół niego fajną społeczność. Już sam jego wygląd jest zdecydo-

wanie nowocześniejszy, jest większy od wcześniej opisywanego, ale ma za to 5-calowy, kolo-

rowy ekran. Tak duży ekran od razu chce się dotykać, niestety tu spotka Was zawód, nie jest 

dotykowy. Sterowanie odbywa się za pomocą czterech przycisków u góry białego pudełka. 

Podobnie jak poprzednik działa na bazie czujnika laserowego. W środku umieszczono kilka 

wentylatorów, które mają dbać o prawidłowy przepływ powietrza przed wiązką lasera. Jest 

również zasilany przez microUSB, a na wbudowanej baterii potrafi pracować przez 5 godzin. 

Podobnie jak Laser Egg mierzy PM2,5 i PM10, ale PM10 też nie można zobaczyć na wyświetla-

czu. Na nim możemy widzieć AQI (Air Quality Index) w wersji amerykańskiej z małą informacją 

o PM2,5. W odróżnieniu od Laser Egg ma jeszcze takie wskazania, jak poziom CO2, tempera-

tura oraz wilgotność. Na konfigurowalnym wyświetlaczu możemy wybrać, aby zamiast CO2 

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 
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widzieć dane z wybranej, publicznej stacji zewnętrznej. Cały czas też widzimy wykres z ostat-

nich 24 godzin. Prezentacja wyników jest zdecydowanie lepsza niż we wcześniej opisywanym 

modelu. Największą wadą Laser Egg było jego zamknięcie, dane zostawały tylko u producen-

tów sprzętu i u nas. W AirVisual Node jest inaczej. Po pierwsze każdą stację możemy oznaczyć 

jako publiczną, wtedy pojawi się na publicznej mapie AirVisual. Producenci zalecają wtedy 

umieszczenie jej na zewnątrz, aby wyniki nie były zaburzane przez oczyszczacze powietrza. 

Samo urządzenie nie jest niestety wodoodporne, należy więc zadbać o daszek. Oprócz ozna-

czenia jako publiczna możemy też wygenerować specjalny kod, który każdy będzie mógł wpi-

sać w aplikacji AirVisual i dodać sobie naszą stację (o ile damy mu kod). Wreszcie każdy ma 

dostęp do API swojej stacji i może dane obrabiać, jak tylko chce.

W przypadku obydwu mierników producenci określają podobną, minimalną granicę błędu 

– około 5–10%. Nie do końca wiedziałem, jak to sprawdzić, nie miałem pod ręką profesjonal-

nego czujnika przenośnego. Warszawska Straż Miejska, która jest w takie wyposażona, nie 

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 

W przypadku obydwu mierników producenci określają podobną, 
minimalną granicę błędu – około 5–10%.
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była zainteresowana testami. Co więc zrobiłem? W internecie są podane dokładne lokalizacje 

różnych stacji mierzących jakość powietrza. Na terenie Warszawy jest ich sześć. Zabierałem 

oba czujniki ze sobą i jeździłem jak najbliżej stacji i za pomocą obu robiłem pomiary. Wyniki, 

jakie uzyskiwały oba czujniki, były dość zbliżone do siebie, ale zazwyczaj AirVisual Node 

pokazywał mniejsze wartości. Laser Egg zaś pokazywał wartości bliższe tym na stacjach 

monitorowania jakości powietrza. Należy więc przyjąć, że bliższe prawdy były wyniki właśnie 

z Laser Egg. Przy czym ten miernik był mniej stabilny, wartości często skakały dość znacząco 

w krótkich okresach. Mam wrażenie, że AirVisual Node je jakoś uśrednia. Jedno jest ważne, 

oba czujniki w bardzo wiarygodny sposób pokazują, czy powietrze, którym oddychamy, 

nadaje się do tego, czy może powinniśmy kupić oczyszczacz powietrza. 10 µm/m3 w jedną 

czy drugą stronę nie robi tu większej różnicy.

Jeszcze raz dziękuję sklepowi oddechtozycie.pl za możliwość przetestowania obydwu 

mierników.

Mierniki jakości powietrza – Laser Egg i AirVisual Node 

AirVisual Node             

Cena: 989 PLN
Precyzja: ±10%
Mierzalna wielkość 
cząsteczek: 0.3µm – 10µm

Laser Egg             

Cena: 649 PLN
Precyzja: ±10%
Mierzalna wielkość 
cząsteczek: 0.3µm – 10µm

norbertcala

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


NIE PODCHODŹ, BO SIĘ GOLĘ… 
SPRYTNA BRZYTWA PHILIPS
NAPOLEON BRYL

Obserwuję odmienne mody równolegle współistniejące. Powracającą cyklicznie modę na retro, 

modę na produkty oraz usługi. Wśród tych ostatnich wyróżniłbym wyrastające jak grzyby po 

deszczu zakłady fryzjerskie ze specjalnością golibrody, ukrywające się najczęściej pod angielską 

nazwą „Barbershop – tam się golą prawdziwi mężczyźni”. Tylko który z nas ma czas na codzienną 

wizytę, żeby dać się dokładnie ogolić brzytwą? Nawet raz w tygodniu też może być trudno. 

   /   SPRZĘT   /   121Nie podchodź, bo się golę… Sprytna brzytwa Philips



Z drugiej strony mamy coraz większy internet rzeczy i wszystko staje się smart: żarówka, eks-

pres do kawy, czajnik, pralka, doniczka itd. Ma być łatwiej, szybciej, dokładniej. Czy tak jest, 

to materiał na długą dyskusję.

Jesteśmy gadżeciarzami, geekami, sam się zaliczam do tej grupy, plasując się gdzieś 

pośrodku, pomiędzy retro a smart. Używam papierowego kalendarza, elektroniczny mnie 

tylko wspomaga, mam słabość do wiecznych piór itd. Długo bym mógł wymieniać. Jestem 

leniwy, ale żyję w biegu, nie lubię marnować energii i jestem śpiochem, co znacznie ograni-

cza mój czas rano. Od kilku lat zazwyczaj Chromolę, używam elektrycznej golarki, z braku 

czasu, lenistwa oraz z powodu wrażliwej skóry. Nadszedł czas na wymianę. Skoro doniczka 

jest smart, to może golarka też – pomyślałem. Kilka klików i znaleziona, moment na zastano-

wienie i obejrzenie podobnego modelu w nie-smart w sklepie. 

Paczka z zamówieniem dotarła dwa dni później. W pudełku ulotka z informacją o aplikacji 

na iOS, ładowarka, trymer i szczoteczka montowane w miejscu głowicy z nożami i golarka 

z podróżnym etui. Smart i od razu smart problemy: bezpłatna aplikacja Philipsa do obsługi 

golarki nie jest dostępna w polskim AppStore. Wiedziałem o tym przed zakupem, wiedzia-

122122   /   SPRZĘT   /   Nie podchodź, bo się golę… Sprytna brzytwa Philips
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łem też, że jest w niemieckim*. Musiałem więc założyć 

konto w AppStore DE – kolejne Apple ID do kolekcji. 

Po uruchomieniu aplikacja wykrywa włączoną golarkę 

i automatycznie się z nią paruje. Na początek dosta-

jemy serię pytań: o nawyki, sposób golenia do tej 

pory, częstotliwość, rodzaj maszynki, na mokro, sucho 

i o wrażliwość i problemy ze skórą. Na tej podstawie 

jest tworzony początkowy plan golenia, który ma ska-

librować nasze nawyki z maszynką, a raczej odwrotnie, 

maszynkę z nami. W moim przypadku aplikacja wyli-

czyła, że na kalibrację mnie potrzebuje 20 dni.

Dalej mamy konfigurację trybów pracy, dostępne są 

trzy – od ekstrawrażliwego do zwykłego. Samo urzą-

dzenie nie ma wyświetlacza, tylko podświetlane ikonki 

informujące o trybie, połączeniu Bluetooth, informa-

cji do odczytania w aplikacji i blokadzie podróżnej. 

Czas na golenie. Jeżeli dysponujemy wodoodpornym 

iPhone’em 7/7+, możemy monitorować czas golenia 

na bieżąco, ale nie jest to warunek działania golarki. 

Wszystkie zebrane informacje: czas, tryb, zmienione 

akcesoria będą przesłane podczas kolejnego połą-

czenia golarki z telefonem. Po goleniu aplikacja pyta 

o stopień podrażnienia skóry, który ustawiamy płyn-

nym suwakiem. W zależności od tego, co zaznaczymy, 

podpowiada, jak uniknąć podrażnień przy następ-

nym goleniu. Aplikacja co kilka dni informuje, w któ-

rym miejscu planu jesteśmy. Dodatkowo pojawiają się 

informacje, jak dbać o skórę twarzy. W zakładce perso-

nalizacja są zebrane dane o czasie golenia, korzysta-

nia z poszczególnych akcesoriów i stanie skóry, jeżeli 

regularnie zaznaczamy w aplikacji. 

W chwili pisania tego tekstu jestem w 14 dniu planu. 

Golarkę po wyjęciu z pudełka naładowałem do tej 

pory raz, według informacji o baterii powinna wystar-

Nie podchodź, bo się golę… Sprytna brzytwa Philips
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czyć na sześć goleń, co uważam za bardzo przyzwoity 

wynik. Tygodniowe wyjazdy obejdą się bez zabiera-

nia ładowarki, jeden kabelek mniej. Ważna uwaga, 

golarka się nie uruchomi, jeżeli będzie podłączona do 

ładowarki – to zabezpieczenie przeciw porażeniu prą-

dem. Samo urządzenie i akcesoria są porządnie wyko-

nane, obudowa dobrze spasowana, nic nie trzeszczy. 

Wygodnie leży w dłoni. Kształt jest identyczny ze 

wszystkimi dostępnymi golarkami Philips z serii 

3000–9000. 

Kupować, nie kupować? Jakbym miał zmienić sprawną 

golarkę tylko dla funkcji smart, to bym tego nie zrobił. 

Moja poprzednia już się wysłużyła, kolejna wymiana 

ostrzy i baterii była nieopłacalna. Jednorazowych 

maszynek nie lubię, na samodzielne golenie brzytwą 

nie mam czasu, a pośpiech przy tej aktywności jest 

bardzo niewskazany. Zatem jeżeli jesteś geekiem, czę-

sto podróżujesz, jesteś trochę leniwy, twoja golarka 

kończy żywot lub chcesz zrezygnować z jednora-

zówek – rozważ sprytną brzytwę Philipsa. Nawet 

jeżeli masz wrażliwą skórę, spełni swoje zadanie: 

goli. Bluetooth i parowanie z iPhone'em, dlaczego 

nie? Ucieszy to każdego geeka. Czy jest niezbędna? 

Nie jest. Jest fajnym dodatkiem. Brzytwę analogową 

naostrzyłem na wypadek zapaści internetu lub/i ataku 

zombie, tylko w takiej sytuacji golenie będzie naj-

mniejszym zmartwieniem. 

Cena: 199 EUR
*Philips oficjalnie nie sprzedaje Smart Shaver 

w Polsce. Pozostaje zamówienie na niemieckim 

Amazonie. 

napoleonbryl

Nie podchodź, bo się golę… Sprytna brzytwa Philips

https://twitter.com/napoleonbryl
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TELEWIZYJNE NOWOŚCI 
PANASONICA

PAWEŁ OKOPIEŃ 

Telewizyjne nowości Panasonica

Po fenomenalnym ekranie DX900 w 2016 roku teraz Panasonic prezentuje EZ1000 

wykorzystujący technologię OLED. To jednak niejedyny telewizor w ofercie tego japońskiego 

producenta. We Frankfurcie mogłem się przekonać, co planuje „Panas” na ten rok.
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Japoński producent po restrukturyzacji wrócił na prostą. Jednym z głównych biznesów 

firmy jest teraz produkcja akumulatorów wspólnie z Teslą. Firma ogólnie mocno angażuje się 

w rynek B2B, co skutkuje odpowiednimi profitami. Na rynku konsumenckim natomiast oferuje 

tylko ograniczoną linię produktową. Jeśli telefony, to prosty model stworzony dla seniorów, 

jeśli maszynki do wypiekania pieczywa, to z designem niezmieniającym się od lat. Jeśli golarki 

do brody, to z ostrzami takimi jak w mieczach samurajskich. Jeśli zaś telewizory, to tylko 23 

warianty podzielone na 8 serii.

EZ1000 to topowy OLED. Firma przynajmniej na razie stosuje dwuletni cykl doprowadza-

nia swoich produktów do perfekcji. W tamtym roku zobaczyliśmy niemal referencyjny 

wyświetlacz LCD, czyli model DX900, będący następcą AX900 prezentowanego w 2014 roku. 

Natomiast w 2015 roku miał premierę CZ950 – pierwszy OLED w historii firmy. Teraz czas 

na drugą generację. Panel tego telewizora został wytworzony tam, gdzie są produkowane 

wszystkie panele telewizorów z organicznych diod, czyli w LG Display. Wedle zapewnień 

przedstawicieli jest to jednak panel zrobiony na specjalne zamówienie i na wyłączność pro-

ducenta. Bardzo możliwe, że EZ1000 będzie przewyższał parametrami LG W7 czy G7. Aby się 

Telewizyjne nowości Panasonica
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o tym przekonać, trzeba poczekać na szerzej 

zakrojone testy. Na razie w porównaniu z zeszło-

rocznym E6 od LG wypada fenomenalnie, oferu-

jąc jeszcze bardziej równomierne kolory, mniej 

szumów i znacznie wyższą jasność. To właśnie 

w jasności przy efektach HDR dokonała się naj-

większa zmiana. Telewizor ten ma oferować ponad 

1000 nitów, co do tej pory było nieosiągalne dla 

ekranów OLED. Warto też zwrócić uwagę na 

soundbar wbudowany w stopkę. Panasonic EZ1000 

trafi do sprzedaży już wkrótce w wersji 65-calo-

wej, a jesienią będzie dostępny także wariant 

77-calowy. Spodziewać się należy astronomicznych 

cen również za ten mniejszy model.

Wygląd EZ1000 i pierwsze informacje o tym ekra-

nie pojawiły się już w styczniu na CES 2017 w Las 

Vegas. Podczas Panasonic Convention miałem 
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okazję przyjrzeć mu się bliżej. Zaskoczeniem imprezy we Frankfurcie był „niższy model” OLED 

EZ950. To płaski, bezpośredni następca CZ950. Tutaj panel OLED jest już inny, nie ma też 

soundbara opracowanego przez inżynierów Technicsa. Wciąż jednak mowa o świetnej czerni, 

szerokiej gamie kolorów. Ten telewizor zobaczymy w wersji 55 i 65 cali.

Moją uwagę przykuwa jednak najwyższy tegoroczny model LCD, czyli EX780. Patrząc po 

dotychczasowej numeracji i specyfikacji tego telewizora, zdecydowanie nie jest on taki naj-

wyższy. W 2016 roku do czynienia mieliśmy również z modelem DX800, który był bardzo desi-

gnerski oraz wspomnianym DX900. EX780 to telewizor z krawędziowymi podświetlaniem, ale 

z bardzo zaawansowanym systemem wygaszania, co ma zaowocować świetną czernią. W tak 

zwanym Dark Roomie efekt rzeczywiście był świetny, zobaczymy, co będzie z egzemplarzami, 

które trafią do sklepów. Telewizor ma niemal wszystko, co w 2017 roku powinien mieć. Czyli 4K, 

poszerzoną paletę kolorów i HDR. Niestety HDR będzie gdzieś na granicy 1000 nitów. EX780 

będzie więc konkurował z Samsungiem MU7000. Telewizor ten zobaczymy w wariantach 58 

i 50 cali, przy czym podstawa będzie też wydłużana, a w wersji 65 cali ekran będzie można 

obracać na boki. Wersja 75-calowa będzie już natomiast stabilna. To pierwszy tak duży telewi-

zor Panasonica od lat. Wcześniej producent oferował jedynie gigantyczne, ponad 100-calowe 

ekrany plazmowe i były to raczej urządzenia niszowe. 
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Poza tym pojawią się jeszcze dwie serie 4K EX700 w rozmiarach 65, 58, 50 i 40 cali oraz EX600 

w wariantach 65, 55, 49 i 40 cali. W obu przypadkach będzie dostępne wsparcie dla HDR, 

seria EX600 nie wspiera jednak poszerzonej palety kolorów. Uzupełnieniem oferty są dwie 

serie ekranów FullHD i HD Ready ES500 w rozmiarach 49, 40, 32 i 24 oraz ES400 49, 49 i 32 cali. 

Modele 32 i 24 cale będą się charakteryzować rozdzielczością 1366 x 768 pikseli, pozostałe 

oczywiście 1920 x 1080 pikseli. Wszystkie telewizory są wyposażone w Wi-Fi.

Panasonic zdecydował się na rozwijanie własnego systemu na tym, co pozostało z Mozilla 

Firefox OS. Nie jest to system idealny, ale też nie brakuje w nim najważniejszych aplikacji. 

W sumie można by powiedzieć tak: jest Netflix, jest dobrze, aczkolwiek to właśnie ubogie 

Smart TV jest dla mnie sporym mankamentem nowych telewizorów Panasonika. Producent 

oferuje solidną jakość wykonania, a przede wszystkim świetną jakość obrazu. Można się o tym 

było przekonać w poprzednich latach, pierwsze chwile z nowymi modelami tylko to potwier-

dzają. Z niecierpliwością sam czekam na możliwość przetestowania EZ1000 i EX780, ES500 

powinien być natomiast przyzwoitym, tanim telewizorem.

paweloko

Telewizyjne nowości Panasonica

https://twitter.com/paweloko


WYMIEŃ SWÓJ STARY 
TELEWIZOR NA NOWY

PAWEŁ OKOPIEŃ

Nie musisz czekać, aż twój stary telewizor odmówi posłuszeństwa, by wymienić go na nowy. 

Technologia idzie do przodu, ostatnie kilka lat to wprowadzenie przełomowych rozwiązań do 

świata telewizji. Nowe ekrany oferują znacznie lepszy obraz, są większe, a do tego posiadają 

świetne rozwiązania multimedialne.
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Wielkość ekranu jest jedną z największych zmian, które dokonały się w tym czasie. Owszem, 

zmiana 26-calowego wielkiego kineskopowego telewizora na płaski 32- lub 40-calowy 

była przełomem w wielu domach. Czas na kolejną. Teraz jednak możemy kupić telewizory 

znacznie większe – 55- czy nawet 65-calowe – w rozsądnych cenach. Powierzchnia obrazu 

w 55-calowym ekranie w porównaniu do 40-calowego jest aż o 89% większa. Duży ekran 

nie oznacza, że musimy mieć olbrzymie luksusowe mieszkanie. Zapewniam, że taki telewi-

zor spokojnie zmieści się w standardowym M3. Obecne technologie wyświetlania sprawiają, 

że obraz jest ładniejszy, bardziej realistyczny, ma więcej szczegółów. Usiądźmy bliżej, aby 

odkryć wszystkie zalety ekranów UHD, od takiego 55-calowego telewizora powinny nas 

dzielić dwa metry.

Czym jest owe UHD, nazywane też 4K? To ultrawysoka rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, czyli 

czterokrotnie więcej niż w przypadku telewizorów FullHD. To właśnie dzięki temu na ekranie 

widzimy więcej detali. Oczywiście oprócz odpowiedniego odbiornika potrzebujemy też tre-

ści w takim formacie. Możemy skorzystać z płyt UltraHD Blu-ray, ale z pomocą przyjdzie nam 

też sam telewizor. Po pierwsze, wykorzystując funkcję Upscalingu, rozdzielczość zostanie 

cyfrowo podniesiona i poprawiona jakość materiałów w FullHD i SD na przykład z płyt DVD 

czy kanałów telewizyjnych. Po drugie, Smart TV jest wyposażone w wiele serwisów z filmami 

i serialami dostępnymi w rozdzielczości UHD.

Wymień swój stary telewizor na nowy
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Lepszy obraz we współczesnych telewizorach to jednak nie tylko samo UHD. Za sprawą 

nowych technologii, jak chociażby kwantowe kropki w ekranach Samsunga, otrzymujemy 

znacznie lepsze kolory. Szersza paleta kolorów to więcej odcieni, niezależnie od tego, czy 

mówimy o koszulce Krychowiaka, murawie boisku czy czerwonej kreacji hollywoodzkiej 

gwiazdy. Wszędzie tam zobaczymy świetne, nasycone i realistyczne kolory. Wyższa jasność 

telewizorów pozwala na bezproblemowe oglądanie w każdych warunkach, dodatkowo 

dzięki HDR (szerokiemu zakresowi tonalnemu) na ekranie pojawiają się prawdziwie natu-

ralne efekty świetlne, na przykład w scenie nocnego pościgu.

Z nowym telewizorem polubicie się od samego początku. Po wyjęciu z pudełka i prostym 

montażu przychodzi czas na pierwsze uruchomienie. Zamiast czarnego ekranu zobaczycie 

ekran powitalny. Następnie w paru prostych krokach ustawicie swój telewizor – wyszukując 

kanały – i podłączycie go do internetu za pomocą Wi-Fi. Nieodłączną częścią nowego tele-

wizora jest Smart TV. W przypadku Samsunga przy każdym uruchomieniu telewizora na dole 

ekranu zobaczymy SmartHub. Jest to przyjemny dla oka pasek nawigacyjny umożliwiający 

szybki dostęp do licznych treści.

Telewizor nie ogranicza nas już tylko do oglądania zwykłych kanałów. Możemy w mgnie-

niu oka przełączyć się z serwisu informacyjnego na najnowszy odcinek „Gry o tron”, 

Wymień swój stary telewizor na nowy
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wyimek

wyimek

a chwilę później oglądać „House of Cards”. W weekend możemy nadrobić wszystkie odcinki 

naszej ulubionej telenoweli z całego tygodnia. Wszystko szybko, wygodnie i w doskona-

łej jakości obrazu. Obok aplikacji takich jak Netflix, player.pl czy HBO GO, znajdziemy też 

YouTube’a i Spotify. Smart TV w telewizorach Samsunga to najnowsze odcinki „Grand Tour” 

z Clarksonem i spółką, polski „Pakt” w UHD, „Gwiezdne wojny VII”, „Avengers”, świetny serial 

„The Crown” i wiele innych pozycji, które możemy oglądać o dowolnej porze dnia i nocy.

Tym, co do tej pory oglądaliśmy na ekranie komputera lub smartfona, możemy cieszyć się 

także na dużym ekranie. Co więcej, nasz telefon również możemy podłączyć bezprzewo-

dowo do telewizora. Dzięki temu na dużym ekranie zobaczymy zrobione przez nas zdjęcia. 

Natomiast na ekranie telefonu możemy zobaczyć to, co na telewizorze, na przykład wtedy, 

gdy będziemy musieli na chwilę wyjść do kuchni.

Współczesny telewizor to prawdziwa wolność wyboru. Oglądamy to, co chcemy i kiedy 

chcemy. Telewizory QLED i inne telewizory UHD to fantastyczna jakość obrazu. Ładniej, 

lepiej, wygodniej i w dodatku na większym ekranie. Warto wymienić stary na nowy, by znów 

cieszyć się telewizją.

paweloko

Wymień swój stary telewizor na nowy

https://twitter.com/paweloko


SONY A7R II 
I MÓJ FOTOGRAFICZNY SETUP

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się kupić aparat „rodzinny”, który będzie używany 

w sytuacjach, kiedy nie będzie chciało mi się nosić swojej lustrzanki z całym zestawem 

obiektywów i akcesoriów. Ta rola przypadła wyjątkowemu Fuji X100T. Niestety, ten „rodzinny” 

aparat w zasadzie wyeliminował moją potrzebę korzystania z DSLR i zdałem sobie sprawę 

z tego, że czas wywrócić mój setup do góry nogami. Zacznę jednak od początku…
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Canon
Swoją cyfrową przygodę fotograficzną rozpocząłem od Canona 300D ze słabym 18–55 mm 

f/3,5–5,6. Za jego pomocą udało mi się zresztą zrobić kilka ciekawych zdjęć, ale bardzo 

szybko zaczęły mi przeszkadzać ograniczenia tego body – miało identyczną matrycę jak ciut 

starszy 10D, ale ograniczoną funkcjonalność, która powodowała, że pewne zdjęcia było po 

prostu trudniej zrobić.

Przez kolejne lata, po przesiadce na 10D, kompletowałem obiektywy. Długo zastanawia-

łem się nad swoimi potrzebami i finalnie korzystałem z zestawu 16–35 mm f/2,8L, 24–70 mm 

f/2,8L i 70–200 mm f/2,8L IS. Trzy obiektywy, ogromny zasięg, od 16 do 200 mm, ale okazało 

się to kompromisem. Zbyt dużym kompromisem. Za czasów analogowych korzystałem ze 

stałek: 24 mm f/2,8, 28 mm f/1.8 i 50 mm f/1.8 (jeśli mnie pamięć nie myli). Miałem też zooma, 

ale rzadko był przypinany do body. Nie chciałem jednak ich zmieniać ze względów finanso-

wych, tym bardziej że czekałem na kolejny krok – pełną klatkę.

Canon przez lata nic ciekawego nie prezentował. Pojawił się co prawda pierwszy 5D, ale 

technicznie było to 20D, z amatorskim modułem AF i włożoną matrycą pełnoklatkową. 

Kosztował wtedy około 12–14 tysięcy złotych…
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A tymczasem…

Nikon
Nikon, za 6 tysięcy złotych, wypuścił w tym samym czasie model D700, który nie dawał mi 

spokoju. Pełna klatka, ich najlepszy w tym czasie moduł AF i wiele innych funkcji, którymi 

całkowicie deklasował Canona. Wahałem się wtedy prawie rok, czy nie zmienić swojego 

zestawu, aż w końcu podjąłem tę decyzję. Sprzedałem cały zestaw Canona i zamieni-

łem go na D700 i następujące Nikkory: 14–24 mm f/2,8, 35 mm f/2, 50 mm f/1,4. Tak, wiem. 

Wróciłem do zooma, pomimo mojej miłości do stałek. Na swoją obronę powiem tylko, że 

14–24 traktowałem jak stałoogniskowe 14 mm. To szkło było doprawdy wyjątkowe, a ostro-

ścią biło wiele kultowych stałek na łeb na szyję. Dzisiaj trochę żałuję, że już go nie mam, 

ale muszę przyznać, że z czasem jego waga w okolicach 1 kilograma przeważyła szalę – nie 

chciało mi się go nosić.

Po paru latach do mojego zbioru trafiło jeszcze jedno szkło. Stałka, ale tym razem manualna. 

Wyjątkowa. To był strzał w dziesiątkę i bardzo szybko się w niej zakochałem. Zeiss 100 mm 

f/2 Makro-Planar T*. Sprowadzony z USA po kursie tak niskim, że powinien być przestęp-

stwem, szybko trafił do mojego podstawowego zestawu, obok 35 f/2. Przez kolejne lata 

coraz rzadziej używałem 14–24 mm i 50 – wrzucałem je do plecaka tylko na dłuższe wyjazdy, 

jak chciałem mieć ze sobą komplet szkieł. Niestety, to właśnie ten arsenał spowodował chęć 

kupienia czegoś lżejszego.

Z plecakiem, akcesoriami i innymi bzdetami na plecach nosiłem około 10 kilogramów. 

Odechciało mi się.

Sony A7R II i mój fotograficzny setup

Nikon D700 – 1085 g

Nikkor 14–24 mm f/2,8G – 1000 g

Nikkor 35 mm f/2D – 215 g

Nikkor 50 mm f/1,4G – 290 g

Zeiss ZF 100 mm f/2 Makro-Planar T* – 660 g

Suma – 3250 g
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Fuji
Na łamach iMagazine pisałem o Fuji X100 

i X100S. Oba aparaty zrobiły na mnie spore wra-

żenie, ale oba miały wady. Dopiero jego trzecia 

generacja – X100T – rozwiązała to, co mi prze-

szkadzało, czyli tylne pokrętło i parę innych 

mniej istotnych rzeczy. Niestety, nawet X100F, 

który niedawno się pojawił, nie rozwiązał pro-

blemu miękkich zdjęć w trybie makro przy f/2 

– trzeba go w takiej sytuacji domknąć do f/4. 

Szkoda.

Niezależnie od powyższego zakochałem się 

w X100T od pierwszej chwili. Zdecydowałem 

się na model czarny – srebrny lakier Fuji zawsze 

wydawał mi się taki… plastikowy – i nie żałowa-

łem decyzji. To pierwszy aparat z matrycą APS-

C, który wypluwał się z siebie zdjęcia o klimacie 

tych z aparatów pełnoklatkowych. Nie potrafię 

tego opisać ani nawet opowiedzieć – zdjęcia 

z niego są po prostu inne i bardzo mi się podo-

bają. To samo zresztą tyczy się pozostałej oferty 

Fuji, korzystającej z ich 16 MP matrycy X-Trans II. 

To wyjątek na rynku i moim zdaniem całkowicie 

rozkłada na łopatki Canona i Nikona z matry-

cami APS-C – nie miałem okazji dłużej pobawić 

się platformą Sony E, ciężko więc mi coś powie-

dzieć na jej temat.

Pół roku później zdałem sobie sprawę z tego, że 

ani razu nie wyjąłem swojego Nikona z torby. 

Leżał w niej i się marnował. Na szczęście nie 

kurzył się, ale nie zmieniło to faktu, że zdecy-

dowałem się go sprzedać, tym bardziej że na 

wakacje już planowałem zabrać ze sobą Fuji 

X100T bez żadnego dodatkowego osprzętu 
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(poza statywem). Spisał się na nich zresztą wzorowo, tym bardziej więc byłem przekonany 

o słuszności swojej decyzji. Niestety, X100T miał swoje ograniczenia w postaci niewymien-

nego obiektywu, co powodowało, że nie mogłem fotografować wszystkiego, co bym chciał. 

Zacząłem się więc rozglądać za kompanem dla X100T i miałem nawet kandydata.

Gdy kilka miesięcy temu w moje ręce wpadł Fuji X-Pro2, z nową matrycą 24 MP X-Trans III, 

to poczułem dreszczyk emocji. Przypomniałem sobie jednak cenę X-Pro1 względem X-T1 

i zdecydowałem się poczekać na X-T2 – liczyłem wtedy, że body będzie kosztowało około 

5 tysięcy złotych. Do kompletu planowałem kupić Fujinony XF 23 mm f/1,4 (odpowiednik 

35 mm), XF 56 mm f/1,2 (odpowiednik 85 mm) i XF 90 mm f/2. Jednocześnie zdawałem sobie 

sprawę z tego, że na APS-C trudniej uzyskać niewielką głębię ostrości, na której tak często mi 

zależy. Tutaj szczególnie brakowało mi w ofercie obiektywu bardziej zbliżonego do mojego 

Zeissa 100 mm f/2. Doczekałem się w końcu premiery X-T2 i jego ceny. Gdyby ta była rzeczy-

wiście na poziomie 5–6 tysięcy, to dzisiaj byłbym już jego posiadaczem. Niestety, X-T2 pra-

wie dorównał X-Pro2 z ceną powyżej 7 tysięcy. Biorąc pod uwagę również ceny Fujinonów, 

które mnie interesowały (oraz ich rozmiar i wagę), zacząłem mocno wątpić w swoją decyzję 

i ponownie przejrzałem ofertę pełnoklatkową.

Jeśli regularnie czytacie iMagazine, to zapewne widzieliście moje recenzje Sony A7R II i Fuji 

X-T2, które pojawiły się odpowiednio w grudniowym i styczniowym wydaniu. Szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności pomogły mi podjąć decyzję o moim własnym wyborze – muszę przy-

znać, że już dawno tak bardzo się nie wahałem.

Sony A7R II i mój fotograficzny setup
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Setup na 2017 rok
Miałem wybrać aparat, który będzie towarzyszył Fuji X100T w moim setupie, ale w ostatniej 

chwili jednak zmieniłem zdanie – z podpiętym obiektywem Sony A7R II jest i tak niewiele 

większy, bez sensu więc byłoby trzymać oba. Dlaczego Sony, a nie Fuji? Bo ma pełnoklat-

kową matrycę oraz większy wybór obiektywów, które razem pozwalają łatwiej uzyskać małą 

głębię ostrości, gdy tego chcę. Niestety, jest też sporo droższy, ale tylko jeśli kompletujemy 

zestaw od nowa. Dla mnie bardzo ważnymi czynnikami stała się waga i gabaryty kompletu, 

a w zestawieniu wygląda to tak…

Z oferty Sony interesuje mnie jeszcze FE 35 mm f/2,8 (120 g), 50 mm f/1,8 (186 g) lub FE 55 mm 

f/1,8 (281 g) i FE 85 mm f/1,8 (371 g). O ile 50 mnie kusi, to bardzo rzadko korzystałem w swoim 

życiu z tej ogniskowej, a 85 jest bardzo blisko mojego Zeissa 100 mm. Ale nawet jakbym kupił 

50, to komplet będzie ważył mniej niż zestaw Fuji. Prawdopodobnie jednak będę polował na 

inne szkło – Venus Optics Laowa 15 mm f/2, którego używałbym do astrofotografii (niestety 

waży 500 g, ale to byłby obiektyw na specjalne okazje).

Nikonowy Zeiss na Sony?!
„Ale jaki Zeiss?! Ten z Nikona?!” – zapytacie. Dokładnie ten. To manualne szkło, bez żad-

nej elektroniki, dzięki czemu wystarczy odpowiednia przejściówka – wybrałem Novoflex 
NEX/NIK – aby podpiąć ją do Sony. W aparacie tylko musiałem ustawić, że ten obiektyw ma 

100 mm. To wszystko. Niestety, to nie byłoby możliwe w przypadku Fuji. To jedyny obiek-

tyw, jaki się ostał po wyprzedaniu moich nikonowych sprzętów i nie bez powodu – jestem 

nim absolutnie urzeczony. Trzymałem go do ostatniej chwili, pomimo że nasz redakcyjny 

Napoleon bardzo chciał go ode mnie odkupić, i niezmiernie cieszę się, że wytrzymałem. 

Pamiętam parę sytuacji, w których byłem już prawie przekonany do Fuji i chciałem się go 

pozbyć, aby ułatwić sobie decyzję.

Fuji XT-2 – 507 g

XF 23 mm f/1,4 – 300 g

XF 56 mm f/1,2 – 405 g

XF 90 mm f/2 – 540 g

Suma – 1752 g

Sony A7R II – 625 g

Sony FE 28 mm f/2 – 200 g

Zeiss ZF 100 mm f/2 Makro-

Planar T* – 660 g

Suma – 1485 g
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https://imagazine.pl/2017/02/08/novoflex-nexnik-przejsciowka-z-bagnetu-nikon-f-na-sony-e/
https://imagazine.pl/2017/02/08/novoflex-nexnik-przejsciowka-z-bagnetu-nikon-f-na-sony-e/


   /   SPRZĘT   /   140

Pozostałe akcesoria
Obecnie do kompletu mam jeszcze kilka akcesoriów, które zabieram ze sobą zależnie od 

potrzeb danego dnia. Należą do nich:

• Cullmann Concept One 622T – przenośny statyw, który idealnie mieści się do bagażu 

podręcznego (składa się do 34 cm i waży ok. 1400 gramów),

• Manfrotto 055NAT3 – duży i ciężki statyw, kiedy ważna jest stabilność i mam pod ręką sa-

mochód do jego transportowania,

• JJC TM-F2 – interwalometr – działa z Sony i ma unikalne funkcje, których firmowe węży-

ki/piloty nie mają,

• Hoya NDx400 49 mm HMC – filtr szary, umożliwiający robienie zdjęć na długich czasach 

przy dużej ilości światła zastanego;

Lżej na plecach
Przypomnę, że obecnym setupem zaoszczędziłem ponad dwukrotnie na wadze wzglę-

dem Nikona. A jeśli nie chcę z jakiegoś powodu brać akcesoriów i innych obiektywów, to 

mogę wziąć sam aparat z 28 – jest na tyle mały, że, podobnie jak Fuji, zarzucę go po prostu 

na ramię. Jeszcze nie jestem przekonany do wyboru obiektywu – pierwszy raz „na poważ-

nie” zdecydowałem się zrobić z 28 mm moją główną ogniskową – i możliwe, że w pewnym 

momencie skuszę się na powrót do 35, ale z drugiej strony… ten aparat robi 42 MP zdjęcia, 

nawet więc jeśli będzie za szeroko, to jest z czego ciąć.

Zobaczymy. Pierwszy duży test dla aparatu rozpocznie się, jak już będziecie czytali te słowa, 

o ewentualnych zmianach (lub ich braku) poinformuję zatem w przyszłości.

Sony A7R II i mój fotograficzny setup
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JAN URBANOWICZ

Dziś niemal każdy liczący się na rynku producent samochodów ma w swojej ofercie 

model z napędem hybrydowym. Do niedawna był on kojarzony przede wszystkim 

z Toyotą i Lexusem, ale ten stan rzeczy jest już nieaktualny.
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BMW X5 XDRIVE40E
HYBRYDOWE MONSTRUM

BMW X5 xDrive40e – hybrydowe monstrum
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Na hybrydowe salony wjechało BMW. Niemiecki 

gigant już wcześniej miał w swojej ofercie elek-

tryczny model i3 oraz hybrydowe i8, niebędące 

jednak autem seryjnym. Teraz ma już trzy hybry-

dowe modele, jednak pierwszym seryjnie pro-

dukowanym autem o takim napędzie było X5 

oznaczone symbolem xDrive40e.

Jest to hybryda typu plug-in, którą możemy 

ładować również ze zwykłego gniazdka elek-

trycznego. Takie rozwiązanie pozwala na dłuższy 

zasięg na akumulatorach niż zwykła hybryda, 

w której baterie są ładowane tylko za pomocą 

odzyskiwania energii podczas jazdy. Dłuższy nie-

koniecznie oznacza długi, ale o tym za chwilę.

W tym momencie na rynku jest obecna trzecia 

generacja modelu x5, dostępna od 2013 roku. 

BMW X5 xDrive40e – hybrydowe monstrum
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BMW na swoją pierwszą hybrydę spoza serii „i” nie zdecydowało się na małe, kompak-

towe auto, ale właśnie na tego wielkiego SUV-a. Osobiście bardzo mi się to spodobało i nie 

mogłem się doczekać jazdy tym modelem. 

Zanim przejdę do konkretów, pozwolę sobie na małą dygresję. Mniej więcej rok temu nie 

byłem jeszcze zupełnie przekonany do napędów hybrydowych. Uważałem je za zbędne 

i całkowicie przereklamowane. Z czasem, kiedy miałem okazję pojeździć sobie takimi autami 

o zróżnicowanych gabarytach i od różnych producentów, zacząłem dostrzegać ich potencjał. 

Podstawową kwestią jest to, że trzeba nieco zmienić nawyki jazdy. Ja sam na co dzień jeż-

dżę dość dynamicznie, gdyż przede wszystkim tak powinno się poruszać po mieście. Napęd 

hybrydowy i eco driving wymuszają na nas nieco inną jazdę. To, czy taki tryb jazdy będzie 

nam odpowiadał, zależy też trochę od modelu auta i kilku rzeczy z nim związanych. Nie 

jestem zwolennikiem skrzyń CVT, na których jazda jest dla mnie czymś w rodzaju małego 

koszmaru, ale gdy auto ma „zwykłą”, stopniową skrzynię, to jazda hybrydą od razu staje się 

przyjemniejsza. Tak właśnie było w przypadku BMW.

X5 to potwór. Bez względu na to, jaki mamy w nim silnik i rodzaj napędu, to wciąż wiel-

kie auto, które na pewno nie jest autkiem miejskim, łatwym do parkowania i nastawionym 

na wyjazdy na zakupy. Jego rozmiar jednak zawsze mnie do siebie przyciągał, gdyż od lat 

jestem zwolennikiem większych samochodów. Czuję się w nich po prostu pewniej, bez-

pieczniej i wygodniej. Byłem bardzo ciekaw tego, jak X5 poradzi sobie jako auto hybrydowe.

BMW X5 xDrive40e – hybrydowe monstrum



   /   SPRZĘT   /   145

Większość samochodów z napędem hybrydowym ma być przede wszystkim oszczędna. 

Tutaj poza zmniejszeniem spalania nacisk położono również na zwiększenie mocy i wspo-

magania silnika spalinowego. 4-cylindrowa, 2-litrowa jednostka benzynowa TwinPower 

Turbo jest wspomagana silnikiem elektrycznym, tworząc napęd o łącznej mocy 313 KM. Jest 

to wartość, przy której nie musimy się obawiać o napędzenie ważącego ponad 2 tony auta. 

Dzięki temu BMW rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,8 s. Znajdziemy tu 8-stopniową auto-

matyczną skrzynię biegów, której nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Biegi zmieniane są 

szybko i sprawnie, bez żadnych opóźnień.

Jak jeździ się BMW z napędem hybrydowym? Gdybym miał okre-

ślić ogólne wrażenia z jazdy, to napisałbym, że czuć to, że jeździmy 

BMW. Jest po prostu bardzo dobrze; czujemy się na drodze pew-

nie i wiemy, że w razie potrzeby mamy odpowiednią moc do dys-

pozycji pod prawą stopą. Samochód i jego napęd mogą pracować 

w trzech trybach: AUTO eDrive, MAX eDrive oraz SAVE Battery.

Ten pierwszy jest bazowy, auto rusza w trybie elektrycznym, 

a później silnik spalinowy jest wspomagany, kiedy potrzebujemy 

Kiedy jeździłem po 
mieście tylko na silniku 
spalinowym, to średnie 
spalanie było na poziomie 
15 litrów/100 km.

BMW X5 xDrive40e – hybrydowe monstrum
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większej mocy. MAX eDrive to z kolei jazda całkowicie w trybie elektrycznym, który według 

producenta ma zasięg 31 kilometrów oraz możemy się w nim poruszać z prędkością do 120 

km/h. Tyle, jeśli chodzi o teorię, bo w praktyce nie udało mi się osiągnąć więcej niż 20–23 kilo-

metry na akumulatorach. Ma na to oczywiście wpływ wiele czynników, jak choćby to, że mamy 

zimę – nagrzewnica jest tu elektryczna i owszem, niemal natychmiast możemy się cieszyć cie-

płym powietrzem z nawiewów, ale działa to niekorzystnie na pojemność baterii. Ostatni tryb 

jazdy – SAVE Battery – to jak nietrudno się domyślić, tryb oszczędzania baterii. Kiedy jesteśmy 

w trasie i mamy w perspektywie wjazd do miasta, to możemy włączyć ten tryb, by zachować 

posiadany aktualnie stan akumulatora. Tryb ten jest również idealny do ładowania baterii.

Auto możemy ładować ze zwykłego gniazdka lub ze stacji ładującej. Pełne naładowanie 

akumulatorów trwa 3–4 godziny. Możemy oczywiście ustawić godziny, w jakich auto ma się 

ładować, co przydaje się na przykład w sytuacji, gdy podłączamy auto do prądu po powro-

cie z pracy, ale chcemy, by ładowanie odbywało się godzinach nocnych, kiedy obowiązuje 

tańsza taryfa za energię elektryczną.

Akumulatory w BMW X5 xDrive40e znajdują się pod podłogą bagażnika. Odbiło się to 

niestety nieco na jego pojemności, która zmniejszyła się do 500 l względem modelu bez 

napędu hybrydowego. Niestety, nie ma również w ofercie opcji 7-osobowej, z małymi 
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fotelami rozkładanymi z podłogi bagażnika. 

Przestrzeń ładunkową możemy po złożeniu oparć 

tylnej kanapy zwiększyć do 1720 l.

Samochód oferuje również znane z innych modeli 

BMW trzy tryby jazdy: Comfort, Sport i Eco Pro. 

Nazwy mówią same za siebie i chyba nie trzeba 

ich zbytnio opisywać. Mnie spodobała się jedna 

rzecz, dostępna w trybach Comfort i Eco, a mia-

nowicie „żeglowanie”. Włącza się ono, gdy zdej-

miemy nogę z gazu i skrzynia biegów wrzuca tryb 

jałowy, dzięki czemu nie odbywa się hamowanie 

silnikiem, a my możemy przejechać dłuższy odci-

nek przy praktycznie zerowym spalaniu, co oczy-

wiście przekłada się na średnie wartości.
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Jak to właściwie jest z tym spalaniem? Czy czuć wielką róż-

nicę? Kiedy jeździłem po mieście tylko na silniku spalinowym, 

to średnie spalanie było na poziomie 15 l/100 km. Można było 

się tego spodziewać, biorąc pod uwagę gabaryty auta. To 

mniej więcej tyle, co dwa średniej wielkości kompaktowe auta. 

W trybie AUTO eDrive średnie spalanie po mieście wynosiło 

około 10 l/100 km. Wynik jak najbardziej pozytywny – wciąż 

dużo, ale chyba nikt nie oczekuje od takiego samochodu spa-

lania na poziomie 3–4 l/100 km. Nikt, oprócz producenta, bo 

on właśnie tyle podaje. Wartość całkowicie absurdalna i niere-

alna do osiągnięcia, choć przyznam, że na pewno pożądana.

Na krótkiej trasie około 60 km od Warszawy, jadąc tylko na 

silniku spalinowym, osiągnąłem wynik 11,6 l/ 100 km, nato-

miast w drodze powrotnej, w trybie hybrydowym, spalanie 

spadło wartości 6,8 l/100 km. To wynik już naprawdę zado-

walający i widać tu różnicę.

Model X5 xDrive40e od BMW będę wspominał naprawdę 

pozytywnie. Zwłaszcza że egzemplarz testowy był bardzo 

dobrze wyposażony i dzięki temu jazda nim była jeszcze przy-

jemniejsza. Oczywiście, wartości spalania paliwa w tym aucie 

mogłyby być mniejsze, ale nie oszukujmy się, nie jest to mały 

miejski samochodzik, który będzie spalał 4 litry. To wciąż wielki 

pojazd, który swoje waży i pewnych rzeczy na razie nie jeste-

śmy w stanie oszukać. Największym minusem są dla mnie aku-

mulatory, które mogą zapewnić (według producenta) tylko 31 

kilometrów jazdy na silniku elektrycznym, co w praktyce jest 

nie do osiągnięcia. Myślę, że hybryda ładowana z gniazdka 

to naprawdę dobra koncepcja, ale będzie jeszcze lepsza, jak 

na akumulatorach będziemy w stanie przejechać około 100 

kilometrów. Wtedy będzie to auto idealne. Cieszy mnie jed-

nak to, że napędy hybrydowe nie są rozwijane w typowych 

samochodach do miasta, ale również w wygodnych SUV-ach. 

Ostatecznie najbardziej mnie w tym rozwiązaniu boli cena.

BMW            
X5 xDrive40e            

Plusy: 
• dodatkowa moc wspomagająca 

silnik spalinowy 

• 3 tryby jazdy 

• 8-biegowa skrzynia biegów 

• wygoda i komfort

Minusy: 
• mały zasięg na akumulatorach 

• mniejszy bagażnik niż w wersji 
bez napędu hybrydowego

Cena: od 315 100 PLN,   
wersja testowa 449 650 PLN

BMW X5 xDrive40e – hybrydowe monstrum

yasiek_

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


http://sarehub.pl
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Uber wchodzi na coraz to nowe pola. Od kliku dni na ternie 

Warszawy działa dostawa jedzenia UberEATS. Wszystko jest tak 

łatwe, jak sam Uber. Aplikacja nas lokalizuje, a wtedy dostajemy 

spis restauracji dostępnych w naszej strefie dostawy. Nie ma ich na 

razie za dużo, w centrum Warszawy dostałem spis około dziesięciu. 

Następnie wybieramy danie i tyle. Cały proces się rozpoczyna, 

a gdy jedzenie przyjedzie pod wskazany adres, dostaniemy 

powiadomienie. Żadnego płacenia gotówką, pokazywania karty 

itp. Prosto szybko i przyjemnie. Czekam na więcej restauracji, a sam 

UberEATS podoba mi się bardziej niż Uber. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

UBEREATS

Jeśli często podróżujecie samolotami, to z pewnością trafiliście na 

lotnisko, na którym wszystko jest źle oznakowane, a macie tylko 

45 minut na przesiadkę. Warto mieć zawsze przy sobie aplikację 

Airport by FLIO. To zbiór map większości lotnisk na świecie. Lotnisko 

możemy wyszukać lub wybrać to najbliżej nas. Mamy tu wszystkie 

informacje o gejtach na danym lotnisku wraz z ich mapą. Możemy 

się dowiedzieć, gdzie znajdziemy restaurację, sklep lub miejsce 

do palenia oraz czy jest darmowe Wi-Fi i czy warto go używać. 

Dodatkową informacją będzie aktualna pogoda na danym lotnisku. 

To świetna aplikacja dla każdego podróżującego. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

AIRPORT BY FLIO 

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ubereats-uber-for-food-delivery/id1058959277?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/airport-by-flio/id963836358?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Tę aplikację zna każdy, kto jeździ samochodem i woli uniknąć kontroli 

policyjnej. Teraz jednak aplikacja idzie dalej i będzie sprawdzała, 

jak jeździsz! Co więcej, będzie to mogło mieć wymierne wartości 

finansowe dla Ciebie. Ergo Hestia wraz z właścicielem aplikacji 

Yanosik udostępnili ofertę YU!. Aplikacja w czasie korzystania z niej 

może zbierać naszą historię drogową. To, jak szybko jeździmy, 

jak przyśpieszamy, czy jest to jazda w nocy, czy w dzień oraz 

czy w terenie zabudowanym, czy nie. Dzięki temu możemy 

zdobywać punkty za bezpieczną jazdę, które pozwolą na tańsze 

ubezpieczenie OC, a w przyszłości też AC. Na razie nie ma zwyżek 

za jazdę niebezpieczną. Z drugiej strony wydaje mi się, że większość 

używających Yanosika nie jeździ przez większość czasu przepisowo. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

YANOSIK

TwIM to nowa aplikacja do obsługi Twittera dla iPhone’a, która 

koncentruje się całkowicie na wiadomościach prywatnych. To 

coś jak aplikacja Messenger od Facebooka. Jeśli rezygnujecie 

z Twittera, ale nie chcecie rezygnować z rozmów prywatnych 

z jego użytkownikami, to aplikacja świetna dla Was. Może być też 

doskonałym uzupełnieniem Tweetbota, który nie obsługuje choćby 

wysyłania zdjęć w wiadomościach prywatnych. TwIM robi to bez 

problemu, a nawet więcej, bo pozwala na proste przesyłanie naszej 

lokalizacji do innej osoby. TwIM posiada także integrację z Siri, 

prywatne wiadomości można więc dyktować. Cena: 0,00 EUR

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

TWIM

http://www.twitter.com/norbertcala
http://payhowyudrive.pl
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/yanosik/id424002753?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/twim/id1130675664?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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W najbliższych latach Apple przeniesie wszystkie swoje platformy — iOS, macOS, tvOS 

i watchOS – na nowy system plików, nazwany Apple File System (APFS).

Od zera
Prace nad APFS rozpoczęto w 2014 roku pod przewodnictwem Dominica Giampaolo, 

który całość stworzył od zera – nie bazował na żadnym istniejącym kodzie. To było 

konieczne, ponieważ HFS został zaprezentowany w 1985 roku, a w 1998 „poprawiony” 

do wersji HFS+, co oznacza, że nie był projektowany pod współczesne nośniki danych, 

w tym w szczególności pamięci flash oraz SSD, nie wspominając nawet o tym, że HDD 

mają zdecydowanie większe pojemności niż kiedyś. Co ciekawe, Dominic Giampaolo 

przyznał w wywiadzie, że nie szukał inspiracji w takich systemach plików jak OpenZFS, 

btrfs czy HAMMER.

Cechy APFS
Szyfrowanie – Można było się domyślić, patrząc na ostatnie potyczki Apple ze wszel-

kimi agencjami jak FBI, że szyfrowanie danych będzie dla nich kluczową kwestią… 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(PRAWIE) WSZYSTKO O APFS
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i jest. AFPS będzie wspierał szyfrowanie danych jednym kluczem lub wieloma klu-

czami, dla metadanych, danych użytkowników, plików itd. Ponadto APFS ma wspie-

rać generowanie tajnego klucza, którego nie można wyciągnąć z systemu i który jest 

odpowiedzialny za szyfrowanie wszystkich danych. Dzięki temu nie będzie potrzeby 

wymazywania i nadpisywania dysku, aby nikt potem tych danych nie odzyskał 

– wystarczy skasować sam klucz.

Snapshoty i backupy – Snapshoty są funkcją pozwalającą zrobić „obraz” dysku 

i jego zawartości w danej chwili. Można potem modyfikować tę zawartość, ale zawsze 

jest opcja wrócenia do wersji z chwili zrobienia snapshota. Ważną kwestią jest to, że 

zmiany w plikach są śledzone przez system, dzięki temu snapshot nie zajmuje dodat-

kowego miejsca – tylko nowe dane zajmują dodatkową przestrzeń. Dzisiaj APFS nie 

jest kompatybilny z Time Machine, ale to się powinno zmienić do czasu jego publicz-

nego debiutu w macOS.

Precyzja – HFS+ potrafi rejestrować zmiany na plikach lub folderach z dokładnością 

do jednej sekundy. APFS poprawia tę wartość i wspiera różnicowanie danych co 1 

nanosekundę. 

Zarządzanie – APFS wspiera tworzenie kontenerów, w których może znajdować się 

wiele woluminów, które z kolei zawierają Namespaces, czyli pliki i foldery. Woluminy 

w ramach jednego kontenera ponadto współdzielą przestrzeń zarezerwowaną dla 

niego. Dla przykładu plik sleepimage, w którym są przechowywane informa-

cje na temat komputera, gdy jest uśpiony, może być na osobnym woluminie, dzięki 

czemu nie będzie częścią danego snapshotu.

Sprawność i kompresja – Pomimo że przestrzeni na dyskach SSD czy pamięciach 

flash mamy coraz więcej, to jednak nadal jesteśmy ograniczeni w wielu sytuacjach. 

To nie będzie tak dużym problemem na Macach, ale na iPhone’ach, Apple Watchach 

czy iPadach już tak. Na temat kompresji jeszcze niewiele wiadomo – rzekomo ma się 

pojawić przed oficjalnym debiutem APFS, ale jest sporo ciekawych informacji na inne 

tematy. Oszczędność można również osiągnąć innymi sposobami. Pod APFS, jeśli na 

przykład macie 10 GB przestrzeni całkowitej, w której znajduje się 1 GB plik, to ozna-

cza, że dany wolumin posiada 9 GB wolnego miejsca. Jeśli zduplikujemy ten plik, to 

możemy się spodziewać, że zajęte będzie 2 GB miejsca, a wolnego pozostanie 8 GB, 

ale nic bardziej mylnego. Dopóki kopia danego pliku jest identyczna z oryginałem, 

(Prawie) Wszystko o APFS
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to duplikat nie zajmuje dodatkowego miejsca. Dopiero jak jego zawartość się w jakiś 

sposób zmieni, to APFS wyznaczy mu osobną przestrzeń. Ciekawostka: obecnie dupli-

katy plików zrobionych za pomocą Findera nie zajmują dodatkowej przestrzeni, ale te 

zrobione za pomocą komendy cp już tak.

Wydajność – Apple powiedziało, że APFS jest optymalizowany dla pamięci flash, do 

której zaliczają się również dyski SSD, przestrzeń w naszych iPhone’ach itd. APFS zapi-

suje dane w sposób przewidywalny dla pamięci flash, aby FTL (Flash Translation Layer) 

nie musiał wykonywać tyle pracy co przy HFS+. APFS oczywiście wspiera TRIM, dzięki 

któremu zostaje zachowana wysoka wydajność i sprawność pamięci flash po dłuższym 

czasie oraz potrafi kolejkować niewielkie operacje We/Wy, aby wykonywać je równo-

cześnie, zwiększając żywotność pamięci w SSD czy w naszych smartfonach i tabletach. 

Wady
Niestety, Apple nie „puściło pary z gęby” na temat dbania o integralność naszych 

danych. O ile APFS wspiera na przykład Copy-on-write (przy jakiejkolwiek zmianie 

danych są one kopiowane w puste miejsce na dysku, a potem miejsce po starych 

danych zostaje zwolnione), to nic nie wiadomo na temat sum kontrolnych, które 

pomogłyby weryfikować, czy z wiekiem dane nie zostały uszkodzone. Bardzo na to 

liczyłem – ma to szczególne dla mnie znaczenie ze względu na liczbę archiwalnych 

zdjęć, jakie przechowuję.

Na koniec
APFS to bardzo ważna nowość w świecie współczesnych komputerów. Szczerze 

przyznam, że spodziewałem się go zobaczyć „na żywo” nie wcześniej niż na WWDC 

2017, a realnie spodziewałem się tego dopiero w 2018 roku, ale ostatnia beta iOS już 

konwertuje dane na ten nowy system plików. To oznacza, że jest szansa na APFS na 

macOS przed końcem 2017 roku. Biorąc pod uwagę, że HFS ma obecnie ponad 30 lat, 

to oczekiwałbym, że Apple włoży więcej pracy w takie funkcje jak wspomniane sumy 

kontrolne, aby można było weryfikować integralność naszych danych (i w razie czego 

odzyskać to, co zostało uszkodzone). Dobrą wiadomością jest to, że inżynierowie, 

w tym szef projektu Dominic Giampaolo, wiedzą o tych potrzebach użytkowników, 

pozostaje więc nam trzymać kciuki, aby zaprezentowali prawdziwie nowoczesny 

i bezpieczny system plików na następne 30 lat (chociaż patrząc, jak szybko technolo-

gia się zmienia, może okazać się, że tylko na 10).

morid1n

(Prawie) Wszystko o APFS

http://www.twitter.com/morid1n


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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TIPS&TRICKS
MACOS I URL 
DO IMESSAGE

MACIEJ SKRZYPCZAK

iMessage to jedno z najlepszych rozwiązań do komunikacji dla użytkowników sprzętu Apple. 

Od dłuższego czasu możemy z niego korzystać nie tylko na iPhone’ach, ale i iPadach czy 

Macach. Czy wiedzieliście, że istnieje możliwość ułatwienia kontaktu poprzez iMessage 

użytkownikom, którzy wejdą na Waszą stronę www lub odbiorcom maili?

Sprowadza się to do użycia specjalnego linku:

iMessage://nr-telefonu

Oczywiście zarówno na stronie, jak i w treści maila ten link musi być zapisany w postaci kodu HTML, 

na przykład:

<a href="iMessage://555555555555">Napisz do mnie</a>

W ten sposób otrzymamy link: Napisz do mnie, który po kliknięciu na Macu, otworzy aplikację 

Wiadomości.

Zamiast numeru telefonu możemy wstawić również adres mailowy powiązany z usługą iMessage.

OS X Daily

Tips&Tricks - macOS i URL do iMessage

mcskrzypczak

iMessage://555555555555
http://osxdaily.com/2016/11/04/start-imessage-sms-from-web-email-url/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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BACKUP DO CHMURY
NAPOLEON BRYL

W poprzednim iMagazine opisałem 

ogólnie swój system kopii zapasowych. 

Czas na szczegóły – na wspomnianą 

kopię do chmury.

Backup do chmury wymaga szybszego łącza i naj-

lepiej się sprawdza przy niezbyt dużej ilości danych. 

Nasze łącza domowe są coraz szybsze, ale przesłanie 

kilkuset GB lub TB danych nadal zajmuje „chwilę”. Nie 

należy także takiego backupu traktować jako głów-

nej i jedynej kopii zapasowej. W przypadku awarii 

łącza będzie kłopot nie tylko z odzyskaniem danych, 

ale również z wykonywaniem regularnych kopii. Nie 

wspomnę nawet o tym, że dostawca usługi może 

zaliczyć ewentualną awarię.... Dużym plusem kopii 

w chmurze jest natomiast to, że dane znajdują się 

poza naszą główną lokalizacją: domem czy biurem. 

W przypadku kataklizmu typu zalanie, pożar, włama-

nie nie tracimy danych. Wywożenie dysków z kopią 

bezpieczeństwa w inne lokalizacje jest niewygodne, 

nie zawsze o tym pamiętamy, trzeba do tego rotować 

dyskami regularnie, żeby kopia była jak najnowsza itd. 

Chmura jest do takich celów wygodniejsza. 

Korzystam z dwóch rozwiązań. Software’u przezna-

czonego do backupu – Acronis True Image – i nielimi-

towango dysku Amazona. 

Acronis jest bardziej znany jako rozwiązanie korpora-

cyjne dla środowiska Windows. Korzystałem z niego 

lata temu, pracując w różnych działach IT. Od jakiegoś 

czasu jest dostępny dla użytkowników macOS i iOS. 

Klient dla macOS umożliwia klon całego dysku lub 

wybrane teczki. Kopie można wykonywać na dowolny 

nośnik lub, jeżeli mamy wykupiony plan z dostępem 
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do chmury, to na serwery dostawcy. 

Korzystam z ostatniej opcji. Mam 500 

GB dostępnych na serwerach Acronis. 

Kopiuję tam partycje macOS i  party-

cje Bootcamp (Win10) z rMBP. Każdą 

osobno za pomocą klienta Acronis dla 

danego systemu. Kopiowanie macOS 

mam automatycznie ustawione na 

co wieczór,  Windows zaś, z racji nie-

zbyt częstych zmian, raz na tydzień. 

Kopiowanie odbywa się w tle, nie 

obciąża więc systemu – przynajmniej 

pod macOS, pod Windows też nie 

zauważyłem większego spowolnie-

nia. Oczywiście pierwsza kopia trwała 

kilka godzin, następne wykonywane 

przyrostowo nie zajmują dużo czasu, 

chyba że mamy bardzo dużo zmian 

w plikach, na przykład dodaliśmy 

150 GB zdjęć. Aplikacja jest na tyle 

sprawna, że bez problemu działała mi 

na hotelowym Wi-Fi (gdzie jak wia-

domo z jakością łącz bywa różnie), 

skąd wysyłała kopię.

Acronis ma również wersję dla iOS, ale ze względu na API iOS nie jest możliwy pełen bac-

kup urządzenia tak jak do iCloud. Możemy skopiować: kontakty, zdjęcia, filmy, kalendarze 

i przypomnienia. Jako dodatkowe zabezpieczenie, szczególnie kontaktów i zdjęć jest wystar-

czający. Ostatnim dodatkiem, który oferuje Acronis, jest backup zawartości konta facebooko-

wego – zdjęć wpisów itd. Większość z nas ma tam dość dużo informacji, może się przydać na 

wypadek nieautoryzowanego dostępu czy awarii Facebooka. 

Za pomocą Acronis kopiuję dane z rMBP i telefonu, co jest ułamkiem tego, co powinno mieć 

kopię zapasową. Większości ze względu na objętość (ponad 8 TB), cenę za powierzchnię na 

serwerach oraz czas wykonywania kopii i dostępu do niej nie mogę w ten sposób zabezpie-

czać. Częściowym rozwiązaniem jest chmura Amazona. Korzystam z niej tylko dla danych 

Backup do chmury
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archiwalnych. Oznacza to, że nie wykonuję kopii codziennie ani nawet raz w tygodniu czy 

w miesiącu. W archiwum znajdują tylko zamknięte projekty, do których nie planuję szybko 

wracać. Archiwum ma swoją teczkę na macierzy TB, kopię na dyskach zewnętrznych, jeden 

dla video, jeden dla foto. Zawartość teczki z macierzy jest kopiowana na Amazona. Jeżeli coś 

dodaję do archiwum, to automatycznie skrypt w Carbon Copy Cloner żąda podłączenia właści-

wego dysku w celu wykonania kopii, po jej wykonaniu, wykonuje kopię również na Amazona. 

Kopia bezpieczeństwa do chmury, będzie dobrym rozwiązaniem dla większości domowych 

użytkowników, zresztą – już z niej korzystamy, używając iCloud dla urządzeń z iOS. iCloud 

dla macOS nie jest kopią bezpieczeństwa: coś, co skasujemy z pulpitu, automatycznie zosta-

nie skasowane z chmury. Jest jedynie ułatwieniem w dostępie do plików, jeżeli używamy 

więcej niż jednego komputera. Na pełne chmurowe rozwiązania kopii bezpieczeństwa, 

szczególnie przy dużych ilościach danych takich jak video i zdjęcia, będziemy musieli jesz-

cze chwilkę poczekać. Obecnie kopie do chmury są na pewno dużym ułatwieniem i dodat-

kowym zabezpieczeniem na wypadek utraty oryginalnych danych i kopii przechowywanej 

lokalnie. O lokalnych kopiach i jak skonfigurować Carbon Copy Cloner za miesiąc. 

napoleonbryl

Backup do chmury

https://twitter.com/napoleonbryl 
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#LIFEHACKER
JAK SIĘ NIE DAĆ LUDZIOM Z INTERNETU

KINGA OCHENDOWSKA

Jakiś czas temu zadałam pytanie w internecie. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że dorosłych nie 

było w domu, a dwa koty i pies nie opanowały jeszcze sztuki wiązania rąk z tyłu na węzeł kapitański.

Kiedyś w internecie zadawało się pytania. Ku ogólnemu zdziwieniu, uzyskiwało się również kon-

kretne odpowiedzi. Za dryf ogólny i wodolejstwo dostawało się po głowie. Taka kultura była tak 

dziwna, że odzywali się ci, którzy mieli coś do powiedzenia i może jakąś wiedzę na zadany temat. 

Od dłuższego czasu nie zadaję pytań szerokiej publiczności, ale raz na jakiś czas każdemu trafia 

się moment słabości. Mój przyszedł w środku nocy i, jak już wspomniałam, nie było obok nikogo, 

kto mógłby mnie powstrzymać. A szkoda.

Pomyślałam sobie, że w sumie ludzie zadają w internecie pytania, więc muszą to robić w nadziei 

na uzyskanie odpowiedzi. Wszyscy teraz są tacy światowi, znają się na każdym temacie, robią 

kariery i znają każdą możliwą szychę. Co sto głów, to nie jedna – pomyślałam. A raczej nie pomy-

ślałam i zrobiłam. Moje ręce zrobiły. Na klawiaturze. I pożałowałam natychmiast.

Śpieszę wyjaśnić – od dłuższego czasu trwałam w martwym zawodowym punkcie. Mój czas, 

zarówno roboczy, jak i prywatny, był zajęty… pracą. Pracowałam, przychodziłam do domu, pra-

cowałam trochę więcej, spałam, wstawałam i szłam do pracy. I tak całymi latami. Nie przekładało 

się to ani na rozwój osobisty, ani na fejm i sławę, ani na status finansowy. W pewnym momencie 

nawet poczucie obowiązku przestało usprawiedliwiać mój oryginalny styl życia. Postanowiłam 

więc to zmienić jak każdy rozsądny człowiek, który zdał sobie sprawę, że biega w kołowrotku 

jak zziajany chomik. Dawno już nie szukałam pracy, a rozglądając się wokół siebie, zauważyłam, 

że zawody i stanowiska jakieś takie dziwne i inne niż przed ostatnim zlodowaceniem, wypa-

dałoby się więc zorientować w sytuacji, czyli zasięgnąć rady mądrych ludzi. Jakiegoś doradcy 

zawodowego czy innego specjalisty od tych dziwnych czasów. W swojej naiwności sądziłam, 
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że taki doradca profesjonalny to patrzy na to, co masz – wykształcenie, umiejętności, potencjał, 

a potem, dzięki swojej szerokiej i rozległej wiedzy, wyciąga wnioski i kieruje Cię w odpowiednią 

stronę. W sumie to on wie, co się dzieje na rynku, jakie są możliwości i perspektywy. 

Jak już wspomniałam, założyłam naiwnie, że gdzieś wśród moich znajomych znajdzie się kilkoro 

takich, co to wiedzą, do kogo iść z sytuacją trudną, chociaż nie beznadziejną. Skracając opo-

wieść – zamiast konkretnych wskazówek, zalała mnie fala motywacyjnego bełkotu, dotyczącego 

podejmowania decyzji, wsłuchiwania się w siebie i niedziałania pod wpływem emocji. Serio? 

Założyłabym, że wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą dokładnie, że nie działam pod wpływem 

emocji. Decyzję już podjęłam, teraz potrzebuję ją tylko zrealizować. A do realizacji potrzebuję 

konkretów, czyli mięsa. Nie baloników i puchatej waty cukrowej. Jedyną osobą, która odczy-

tała pytanie ze zrozumieniem i udzieliła konkretnej odpowiedzi, była koleżanka moja, Madzia 

Witkiewicz, pisarka, która z założenia powinna bujać w obłokach, a nie chodzić po ziemi. Niestety 

w chwili, kiedy dotarła do mnie jej informacja, nie miałam już ochoty gadać z nikim i o niczym. 

Postanowiłam załatwić sprawę po swojemu, czyli jak zwykle – zgodnie z zasadą, że jak chcesz na 

kogoś liczyć, to licz na siebie. No to policzyłam.

I pozbyłam się – wszystkiego. I pracy, i działań pozalekcyjnych. I jeszcze miejsca zamieszkania. Bo 

jak rewolucja, to rewolucja. Nie można zrobić połowy rewolucji, więc trzeba spiąć pośladki, sta-

nąć prosto i zrobić tak, żeby było dobrze.

A co na to ludzie?
Ludzie mają wbudowane określone mechanizmy. Najrzadziej spotykanym jest pozytywne wspar-

cie. Kiedy słyszą o Twojej sytuacji, to oczywiście jest im niezmiernie przykro, że przechodzisz 

trudny okres. Bo wypada uronić łezkę lub dwie. Jeśli zaś chodzi o praktyczne, pozytywne wspar-

cie – no cóż, czapkę na uszy i beret włóż, jak mawialiśmy w szkole podstawowej. Warto więc 

przygotować sobie zestaw odpowiedzi na najbardziej popularne pytania, z którymi możecie się 

spotkać.

1. I co Ty teraz będziesz robić?

Na początku mojego pobytu w UK poznałam kolegę, który miał na to świetną odpowiedź: 

„Żyć. Z jedzenia i picia najpewniej!”.

2. A co, jak Ci się nie uda? 

Słońce nie wstanie rano, roztopią się lodowce, a głos z nieba każe zbudować Arkę i płynąć na 

wschód.

#lifehacker - Jak się nie dać ludziom z internetu
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3. Boisz się, że nie znajdziesz pracy i wylądujesz pod mostem?

Mam dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu i głowę na karku. Wszystko zależy od tego, jakie 

masz oczekiwania. Ja nie mam żadnych, pracę więc znajdę zawsze.

4. A co, jak zmienisz wszystko na gorsze?

Jakby nigdy nie było gorzej, to nie wiadomo byłoby, kiedy jest lepiej. Zmiana jest zawsze na 

lepsze, w najgorszym przypadku nauczysz się, czego nie robić w przyszłości.

5. Nikogo tam nie znasz, kto Ci pomoże?

Tutaj znam sporo ludzi i jakoś nikt nie wyrywał się z pomocną dłonią. Różnica jest wyłącznie 

teoretyczna.

6. Mogę Ci jakoś pomóc? W zasadzie nie mogę pomóc, ale pytam, dla przyzwoitości.

Dla przyzwoitości – nie przeszkadzaj.

7. Mogę Ci jakoś pomóc? Tak naprawdę nie chcę Ci pomóc, najbardziej ucieszyłoby mnie, gdy-

byś wylądowała pod mostem, ale pytam, dla przyzwoitości.

Dla przyzwoitości – nie dzwoń do mnie więcej.

8. Mogę Ci jakoś pomóc? Opowiedziałbym Ci, jak wspaniale daję sobie radę i o wakacjach 

w Mozambiku, i o nowym samochodzie, i jeszcze o złotym słoniu na łańcuchu. 

Jeśli zdecyduję się założyć gabinet terapeutyczny, będę Cię kasować za godzinę, która 

trwa 45 minut.

Zapewniam Was, że użyłam każdej z tych odpowiedzi, walczyłam z informacjami o ciężkich cza-

sach, o tym, że pracy nie ma, że Brexit, że gradobicie i najlepiej siedzieć cichutko, jak mysz pod 

miotłą. Miotła jeszcze by się znalazła, ale myszy nie ma w domu. Jest koza, bardzo uparta. I wła-

śnie dlatego piszę ten artykuł w przerwie pomiędzy pakowaniem pudełek, które naniosłam 

do domu z pobliskiego supermarketu. A kiedy Wy będziecie go czytali, będę bezrobotna i na 

walizkach. Takie kwiatki.

Niniejszym dziękuję dwóm hrabstwom – Oxfordshire i Warwickshire – za to, że były moim 

domem przez ostatnie 11 lat. I witam Dorset – jako nowy dom, inny świat i szeroki potencjał dla 

zmiany. Jak będzie, tak będzie, ale na pewno będzie ciekawie.

Polecam ten styl.

santee76

#lifehacker - Jak się nie dać ludziom z internetu

http://www.twitter.com/santee76
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JAK NIE MIEĆ 
BAŁAGANU W PLIKACH?

MAJA JAWOROWSKA

W poprzednim wydaniu iMaga mieliście okazję znaleźć mój artykuł o podstawach pisania 

maili. Jego powstawaniu towarzyszyła moja zdziwiona mina, ponieważ długo nie mogłam 

przekonać się do pisania na tak basicowy temat. Życie jednak pokazuje, że oczywistości nie 

zawsze są takie oczywiste, dlatego dziś będzie krótko o porządku na komputerze.

Nie uważam, że to, jak segreguję swoje pliki, jest magią. Nie jest ani czasochłonne, ani 

bardzo wymagające intelektualnie, a z pewnością ułatwia mi życie, gdy na ASAP muszę 

znaleźć i wysłać konkretne zdjęcie lub zaginiony plik tekstowy. Z jakiegoś jednak powodu 

wiele osób, które spotykam w swoim życiu zawodowym, ma wieczny problem ze zna-

lezieniem materiałów na swoich komputerach. Ba, czasami, gdy wspólnie patrzymy 

w ich ekrany, mam nawet okazję zobaczyć ten artystyczny nieład, któremu do sztuki 

daleko, a jeszcze dalej do wspierania efektywności. A przecież im efektywniej zaplanuję, 

tym mniej czasu poświęcę później na pracę, co nie? No to Wam powiem, jak to robię. 

Zaczynamy.

Po pierwsze primo – dobry start
Załóżmy, że jesteś w tej komfortowej sytuacji, że właśnie zaczynasz nową pracę. Trwa 

Twój pierwszy dzień, masz już komputer i własne biurko. Kilka spotkań w ciągu tego dnia 

pozwala Ci już mniej więcej zaplanować kolejne dni, przede wszystkim jednak dowiadu-

jesz się dokładnie, co będziesz robić w nowej pracy. Od tego samego zatem zacznij orga-

nizację swoich plików – stwórz im przestrzeń! Na każdy projekt załóż oddzielny folder, 

a każdy folder już teraz podziel na podkatalogi. Co pojawia się najczęściej? Cóż, na pewno 

przyda się folder z podstawowymi materiałami, w którym możesz trzymać umowy, logo-

typy, faktury i inne informacje, do których często wracasz, w zależności od specyfiki pracy.

Jeżeli tak jak ja pracujesz w marketingu, to z pewnością każdy projekt będzie obrastał jak 

kula śniegowa w różnorodne materiały audiowizualne. Uwierz mi, im więcej folderów, 
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tym szybciej znajdziesz po jakimś czasie pliki. Dziel je według sesji zdjęciowych, podmio-

tów, które je produkowały, projektów i kolekcji, których dotyczyły. Więcej znaczy mniej 

– szukania!

Po drugie primo – nazewnictwo
Wdech i wydech. OK. Mogę pisać dalej. Drodzy ludzie, nazywający swoje pliki np. „ash-

skjdfnkams”, lub „maja12345”. O co Wam chodzi? Ile czasu zaoszczędzicie, nazywając plik 

przypadkowym ciągiem znaków, zamiast jak ojcowie przykazali, według jakiegokolwiek 

zrozumiałego klucza? Jak wyobrażacie sobie poszukiwanie tej zbitki literek w przyszłości? 

Przykład pierwszy z brzegu, znów znany szczególnie w mojej w branży: proszę o przygo-

towanie grafiki, etykiety. Oczywiście, że etykieta dotyczy projektu, który się jakoś nazywa. 

Oczywiście, że dotyczy konkretnego produktu. Dajmy na to, oczywiście, niech dotyczy też 

limitowanej wersji tego produktu. No to zlecam. A co dostaję w zamian? Przepiękny plik!... 

Etykieta.pdf. Aha, OK. Zapisuję i oczywiście po cichu zmieniam nazwę pliku na swoim 

komputerze.

Mija miesiąc. Proszę grafika, by podmienił jedną informację na mojej pięknej etykiecie. 

I klops, bo nie może znaleźć, a ja chwilowo nie mam dostępu do komputera i nie mam jak 

zajrzeć na Dropboxa. A wystarczyłoby przecież, by grafik też dobrze opisał plik. Nic to, zda-

rza się. Ale nie powinno.

Po trzecie – sprzątaj po sobie
Folder „Downloads” traktuję jak limbo. Nie zajmuję się plikami, które do niego wpadają, 

do momentu, aż nie rozłożę ich po odpowiednich szufladkach. Czy to oznacza, że ocią-

gam się z zadaniami? Nie, absolutnie nie. To oznacza, że robię to od razu po pobraniu pliku 

na dysk. Wyrobienie nawyku sprzątania plików jest niezbędne – należy robić to minimum 

raz w ciągu doby, na przykład na koniec dnia roboczego. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to 

zacznijcie. Zobaczycie, jak przyjemnie żyje się z uporządkowanym dyskiem i jak pozytyw-

nie wpływa to na planowanie codziennych zadań.

A no właśnie… plan. Bo nic nie działa bez dobrego planu, a nawet jeżeli, to nie warto zda-

wać się na przypadek. Mam nadzieję, że dla wielu z Was ta wiedza jest obraźliwie oczywista. 

A jeżeli nie, to mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu poradnikowi właśnie się taką stała.

jedzonelka

Jak nie mieć bałaganu w plikach?

https://twitter.com/jedzonelka


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu
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W

Potrzeba

POTRZEBA
KINGA OCHENDOWSKA

W czasie przeprowadzki w domu znajdujemy sporo rzeczy. Takich, które kie-

dyś działały, teraz nie działają i trzeba je albo wyrzucić, albo naprawić. Ja znala-

złam dwa iPhone’y – 4 i 5S. W 4 bateria umarła śmiercią naturalną wieki temu, 

5S zarżnęła moja córka – potrafi, zapewniam Was. Bateria spuchła w nim tak, że 

ekran ledwo trzymał się reszty. Niewiele więc myśląc, zamówiłam dwie bate-

rie na eBayu i w sobotni wieczór przystąpiliśmy do wymiany. Mówiąc „zabrali-

śmy się” mam na myśli dzielną asystę Adama, który, jak się okazało, był świetnie 

przygotowany do operacji na nowoczesnych telefonach.

Oczywiście, co wie każdy, kto kiedykolwiek zabierał się za wymianę baterii w 4, 

śrubki okazały się bardzo miękkie i jedną trzeba było rozwiercić. Adam przy-

targał więc taaaaką wielką wiertarkę z taaaakim malutkim wiertełkiem i zaata-

kował niepokorną śrubkę. Bzyk, bzyk i poszło. Poza tym wymiana baterii w 4 

– samo dobro. Klik, klik i zrobione. Resecik, działa. Następnie zabraliśmy się za 

5S. W 5S śrubki trochę lepsze, Adam po męsku doszlifował śrubokręt, żeby znów 

nie narobić problemu. Śrubki odkręcone, ekran zdjęty, bateria zapieczona na 

amen. I święty nie ruszy pasków kleju, na których się trzyma. Jeśli kiedykolwiek 

wymienialiście baterię, to słyszeliście te ostrzeżenia – delikatnie, ostrożnie, bo 

popsujesz. iPhone nie jest taki delikatny, na jakiego wygląda. Adam, przygoto-

wany na wszystko, przyniósł porządną szpachelkę malarską i używając pokaź-

nej siły, wyrwaliśmy zapieczoną baterię z obudowy. Mówiąc „wyrwaliśmy” mam 

na myśli podważanie, wyskrobywanie i wydzieranie. Wyglądało groźnie. Sama 

wymiana – no cóż… Te malutkie, malusieńkie śrubeczki, takie mikroskopijne. 

Sztucznie generowane potrzeby to dzisiaj norma. Przekonałam się o tym, używając szpachelki 

i wiertarki do wymiany baterii.
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Wykręcić jakoś idzie, ale wsadzić z powrotem? A już zwłaszcza że męska część 

duetu postanowiła doradzać nieopatrznie: „Pośliń końcówkę, no pośliń koń-

cówkę!” (śrubokręta, a o czym my tu rozmawiamy?). 15-minutowa salwa śmiechu 

i turlanie się po podłodze nie pomaga w precyzyjnych operacjach. Niemniej jed-

nak kiedy testosteron opuścił pomieszczenie, śrubki się wkręciły, telefon złożył 

i… działa. Uroczo. Młoda oczywiście porwała go natychmiast, bo bez telefonu 

jak bez ręki. I zostaliśmy z uroczą 4 na stole.

Adam ma tradycyjne podejście do telefonu. Używa klawiszowej Nokii, co w jed-

nym z odcinków „Nadgryzionych” Wojtek skomentował uroczo: „Jak zwierzę!”. 

Kazałam mu to wyciąć, bo co mi będzie drugą połowę od zwierząt publicznie 

wyzywał? W sumie taka 4 to też tradycyjne podejście do telefonu, zerknęłam 

więc w stronę testosteronu i zagadnęłam: „No wiesz, może chcesz sobie pouży-

wać? Tak na próbę? Może Ci się spodoba?”. Przełożyliśmy kartę, działa. Miałam 

trochę wątpliwości, bo 4 to model przedpotopowy, nie najlepsze doświadcze-

nie dla początkującego użytkownika smartfona. Bo jak to nie działa i tamto nie 

działa, to nie bardzo się chce przesiadać na coś nowszego. A tu okazuje się, że 

wszystko działa i to nawet dość sprawnie. Poważnie. Większość aplikacji użyt-

kowych krzyknęła, że może zainstalować starsze wersje programu, nie ma pro-

blemu. Kilka się obruszyło, ale w większości opór dało się obejść. Znalazła się 

nawet stara nawigacja Nokii, żeby Adam mógł poczuć się jak w domu.

Przyglądając się, jak działa 4 z nową baterią i czystym systemem, zaczęłam 

się zastanawiać, czy mogłabym używać tak starego telefonu. I wiecie co? 

Chyba mogłabym. Bo ten stareńki telefon śmiga. 

Naprawdę. A zwykłemu użytkownikowi niewiele 

do szczęścia potrzeba. Kurczę, nawet aplikacje 

bankowe działają. I od dostawców usług – prąd, 

gaz, sieć komórkowa. Czemu więc tak uparcie 

wymieniamy telefony na nowe? Czy rzeczywiście 

mamy tak rozbudowane potrzeby, że nie możemy 

żyć bez kilku nowych ficzerów i paru wodotry-

sków? Zastanawiając się nad tym, doszłam do 

wniosku, że podstawowym winowajcą jest bate-

ria. Po roku zaczyna zauważalnie tracić pojem-

ność (dzięki Apple za software’owe postarzanie 

Przyglądając się, jak działa 
4 z nową baterią i czystym 
systemem, zaczęłam 
się zastanawiać, czy 
mogłabym używać tak 
starego telefonu. I wiecie 
co? Chyba mogłabym.

Potrzeba
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baterii!), po dwóch latach bez powerbanku ani rusz. Oczywiście baterię można 

wymienić, ale Apple akurat wprowadza nowego flagowca, czy więc opłaca się 

wymiana baterii, czy też lepiej kupić sobie nowy model, a starszy sprzedać, 

póki jeszcze ma jakąś wartość? Zazwyczaj wybieramy drugą opcję, bo wydaje 

się bardziej ekonomiczna. Co więcej, sami znajdujemy sobie powody, które 

mają usprawiedliwić wyimaginowaną potrzebę. A tymczasem często bateria 

za 50 zł załatwia sprawę. Nie ma czym wzbudzać zainteresowania na Twitterze, 

to prawda (chociaż szpachla i wiertarka wyglądały mega obok maleńkiego 

jabłuszka – aż żałuję, że nie robiłam zdjęć), ale z praktycznego punktu widzenia 

takie DIY to świetna rzecz. No, chyba że jest się super Power Userem przez wiel-

kie P i wielkie U – wtedy wymiana na nowszy model to mus. Czekoladowy.

Póki co w warunkach polowych sprawdzamy, co da się tak naprawdę wyciągnąć 

z tej 4. Realnie, bez naciągania. Od jej pojawienia się na rynku minęło prawie sie-

dem lat, możecie to sobie wyobrazić?! Po niej nastąpiło wiele nowszych modeli 

– 4S, 5, 5S, 5c, 6, 6S, SE oraz 7. iPhone 4 działa pod kontrolą iOS7, aktualnie cie-

szymy się iOS10. A ten stareńki telefon nadal działa, nadal robi to, co powinien. 

Z lekkimi ograniczeniami, ale jednak.

Czy więc nasze potrzeby są sztucznie kreowane? Moim zdaniem w dużej mierze 

tak. Nie tylko przez samych producentów, ale również przez presję otoczenia. 

To stwierdzenie może brzmieć nieco dziwnie, ale jak się nad tym zastanowić, ilu 

z użytkowników wymienia telefon, bo koledzy mają nowszy?

Albo większego?

iPhone’a, oczywiście.

iPhone 4 działa pod kontrolą iOS7, aktualnie cieszymy się 
iOS10. A ten stareńki telefon nadal działa, nadal robi to, co 
powinien. Z lekkimi ograniczeniami, ale jednak.

santee76

Potrzeba

http://www.twitter.com/santee76
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ANNA GABRYŚ

Praca w samolocie, w pociągu, na lotnisku czy dworcu. Praca 

pomiędzy punktem A a punktem B. To nie dla każdego 

– być może tylko dlatego, że jeszcze nie 

znaleźliście swojej metody na 

pracę w podróży. 

Kobieta w delegacji - praca w podróży

KOBIETA W DELEGACJI
PRACA W PODRÓŻY
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LLudzie dzielą się na wiele różnych odmian, ale na lotnisku spotykam dwie główne 

grupy podróżnych. Do pierwszej należą ci, którzy starają się jako pierwsi wejść do 

samolotu. Czasem kombinują, by wejść na pokład wraz z klasą biznes – w epoce 

elektronicznych bramek przeszkoda nie do pokonania. Niekiedy stoją pół godziny 

przed boardingiem, by zająć miejsce na czele kolejki. Druga grupa ociąga się, 

z wyższością patrzy na kolejkowiczów z niskości lotniskowych foteli, prostuje 

nogi, rozgląda się i nonszalancko dłubie w nosie czy drapie po niewypowiedzia-

nym! Słowem korzysta z wolności, podczas gdy czoło peletonu już zapina pasy 

bezpieczeństwa, choć w lotniskowym doku turbulencje nie grożą. Należący do tej 

drugiej grupy z dekadencką nonszalancją wchodzą do samolotu i dziwią się, że 

ich miejsce zajął ktoś inny – zaczyna się irytujące przesiadanie – lub że na półce 

brak już miejsca na ich bagaże. Co z tego? Załoga pomoże znaleźć miejsce na 

walizkę. Mili współpasażerowie będą wciskać pokładówkę pod fotel. Bałagan się 

pogłębi. Mnie to nie dotyczy, bo… 

…ech. Ktokolwiek ze mną leciał, ten wie, że należę do grupy pierwszej, a to z jed-

nej tylko przyczyny. Otóż siadam szybko w samolocie i… zaczynam pracować. 

Wyjmuję laptopa, opieram na kolanach i stukam w klawiaturę. Albo rozpraco-

Kobieta w delegacji - praca w podróży
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wuję całodzienne notatki z tradycyjnego notesu. Czasem tylko włączam ulubioną 

relaksacyjną muzykę i się wyłączam. Szczególnie na porannych lotach, gdy usiłuję 

dwugodzinne żeglowanie w przestworzach wykorzystać na dospanie. 

Praca w samolocie wymaga pewnych przygotowań i jako kobieta w delegacji 

nauczyłam się stosować kilka myków, które znakomicie ułatwiają mi pełne wyko-

rzystanie tego czasu. Wziąć trzeba bowiem pod uwagę kilka drobnych przeszkód, 

które mogą tę pracę utrudnić, jak również parę zalet. 

Prąd
Niech tylko wyłączą prąd w domu 

i od razu jest dramat. Nie działa 

lodówka, nie ma muzyki, nie ugo-

tujesz herbaty, nie ma internetu 

(olaboga), a bateria w laptopie 

i smartfonie dogorywa, bo przecież 

tak fajnie było pracować bez kabla. 

No właśnie. Wiedząc, że czeka mnie 

podróż, pilnuję, by moje e-urzą-

dzenia były podpięte do prądu do 

ostatniej minuty przed wyjazdem. 

W podróży każda chwila może być 

cenna, a nie zawsze w pobliżu znaj-

dzie się wolny kontakt. 

Tak, oczywiście, power bank, ale każdy power bank się kończy. Tak, oczywiście, 

nowoczesne środki komunikacji mają kontakty. No cóż, nowoczesne – pewnie, 

że tak. Ale takie francuskie TGV, które jest nieco starsze niż nasze pendolino, za to 

zasuwa przez Francję nieco szybciej, kontakty ma tylko w niektórych wagonach. 

Pisząc te słowa, siedzę w wagonie TGV w drodze z Paryża do Marsylii i kontakt 

jest, owszem, jeden na sześć iPhone’ów na moim stoliku. Dla ścisłości – sześć na 

cztery osoby. Zgodnie z francuskimi porządkami ustaliliśmy, w jakiej kolejności 

będziemy z kontaktu korzystać. Sprawę ułatwił mój rozgałęziacz do USB (trzy tele-

fony ładują się równocześnie). Panowie nie są przygotowani na wymagania sta-

wiane przez starszej generacji składy super szybkiego pociągu.

Minimalizm jako droga - cz. 2
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W samolotach kontakty bywają, gniazdka USB także, ale nie można liczyć ani 

na pociąg, ani na samolot. Trzeba liczyć na własny instynkt samozachowawczy 

i doładowywać e-sprzęty wszędzie, gdzie tylko się da. Na wielu lotniskach, na któ-

rych oczekuje się na przesiadkę, są stoliki z kontaktami, nawet na dworcach kole-

jowych można je spotkać. 

Moje zalecenie zatem: w podróży ładuj, ile wlezie. 

Praca offline (1)
Jestem offline, jestem analogowa(y) – taka moda od jakiegoś czasu panuje 

(a może panowała, tylko ja tego jeszcze nie zauważyłam?). Praca offline jest super, 

pod warunkiem, że się do niej przygotujesz. Bo co z tego, że pracujesz nie tylko 

unplugged, ale i offline, jeśli nagle potrzeba zrobić szybki research w internecie. 

Ojej. Albo okazuje się, że ten dokument, nad którym planowało się rozmyślać 

w ciągu kilku godzin lotu, jest w… chmurze. Pewnie właśnie obok niego przelatu-

jesz. Zresztą nawet pendolino sprawi, że znienawidzisz ten moment w życiu, gdy 

wszystkie dokumenty zostały przeniesione do clouda. 

Warto przed wejściem na pokład samolotu czy pociągu zadbać o to, żeby mieć 

lokalnie zapisane wersje dokumentów tworzonych online. Moje ulubione narzę-

dzie do pisania – DraftIn – ma na przykład tryb offline, ale muszę pamiętać, by 

się w niego przełączyć. Google Docs też wspiera tryb offline, iCloud i Dropbox to 

wypas, bo lokalnie możemy zarządzać plikami w chmurze, tak samo zresztą, jak 

Amazon Drive, z którego chętnie korzystam. 

Druga kwestia z tym związana to zaplanowanie pracy tak, by nie trzeba było prze-

klinać braku Wi-Fi na pokładzie, tylko zająć się takim czymś, co netu nie wymaga. 

W samolocie często zdarza mi się porządkować mailbox w desktopowym kliencie 

– przenoszę maile do folderów, odpisuję na niektóre zaległe wiadomości itd. To 

Minimalizm jako droga - cz. 2
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idealne zadanie na poranne loty, bo wiem, że niekiedy po kwadransie przy tym 

spokojnie zasnę.

Moja porada: zaplanuj zajęcia tak, żeby były możliwe do wykonania offline 

i zadbaj, by mieć lokalne kopie wszystkich potrzebnych materiałów.

Praca offline (2)
Praca w trybie offline w podróży niesie nie tylko zagrożenia, ale ma też pozy-

tywne strony. Wyobraź sobie świat, w którym nie przychodzi powiadomienie 

o nowej wiadomości w mailboksie, na Slacku, na Skypie, na Whatsappie itd. 

Ten świat naprawdę istnieje, w podróży. Uwielbiam ten moment, gdy przecho-

dzę do trybu samolotowego i wyłączam Wi-Fi. Od tej chwili czeka mnie spokój 

i koncentracja. 

Minimalizm jako droga - cz. 2
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Nic nie potrafi tak wybić z koncentracji, jak plumknięcie nowej wiadomości. 

Nawet wyłączenie powiadomień nie zawsze pomaga – po kwadransie wytężonej 

pracy i tak mnie zawsze korci, by sprawdzić, co tam w mailach i na Slacku. Koniec 

skupienia, bo tu pilne, tam zawał, a gdzie indziej gwałt. Policja, ratunku!

Dlatego wysoko cenię sobie pracę offline – trudno jest mi wywołać ten stan poza 

podróżą, zawsze ktoś czy coś mi przeszkadza. Pracując niekiedy z domu, staram 

się zachowywać, jakbym była w samolocie czy choćby w pendolino, ale w domu 

wiecie, jak jest – jak kotek nie przyjdzie na kolanka, to z kuchni zawoła mnie 

lodówka… Trudno o prawdziwy offline, gdy krzesło nie jest wyposażone w pasy 

bezpieczeństwa. Choć moja efektywność, gdy pracuję z domu, jest znacznie wyż-

sza niż z biura, to do pięt nie dorasta efektywności z samolotu. Może dlatego, że 

w samolocie będąc, mam pięty w chmurach?

Moja opinia: najwyższa z możliwych o pracy offline. 

Ciasnota
Kopnął mnie, więc ja go też kopnę, potem podejmę walkę o podłokietnik, posta-

wię butelkę z wodą na stoliku tak, żeby nie mógł postawić laptopa, no i nic nie 

zrobię w samolocie, bo mam MBP 15". Spieszę wyjaśnić. 

Kopnął mnie, bo w pendolino jest tak mało miejsca, że trudno nie kopać współpa-

sażerów. Chyba po każdej podróży polskimi składami pendolino oraz II klasą TLK 

mam poobijane kostki. Walka o podłokietnik to stały element rozrywki, jeśli przy-

padło Ci środkowe miejsce w samolocie. Butelka z wodą na stoliku to znowu pen-

dolino – tak mało miejsca jest na stolikach, że dwa laptopy 15" czy 17" nie mieszczą 

się, jeśli ich użytkownicy siedzą naprzeciwko siebie. Spróbujcie też wypić kawę 

w samolocie czy pendolino, mając tak duży laptop rozłożony tam, gdzie nazwa 

wskazuje – na łonie. Nawet bez kawy jest z tak dużym laptopem trudno – nie 

otworzy się do końca. 

Widząc takie problemy, uprzejmie poprosiłam o zmianę z 15" na 13" i wygrałam na 

tym. Z małym w torebce czy plecaku jest mi lżej w drodze i wygodniej przy pracy 

w podróży.

Moja porada: mniejszy lepiej robi dobrze. 

Minimalizm jako droga - cz. 2
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Takie refleksje nachodzą mnie kilka razy w tygodniu – na dworcach i na lot-

niskach, a nawet w taksówkach. Pierwsze pytanie, gdy wsiadam do taksówki 

w Paryżu, to zawsze „czy mogę zapłacić kartą?”, a drugie – też zawsze – „czy 

mogę podpiąć telefon do ładowarki?”. Tak, pracuję też w taksówkach. Może to 

i zwariowane, może szkodliwe dla zdrowia? Na pewno, ale jeśli mogę aktywnie 

spędzić godzinę transferu z lotniska do celu, to na pewno tak właśnie zrobię, 

zamiast podziwiać bezmyślnie przedmiejskie pejzaże. Praca, pamiętajcie, to dla 

mnie także pisanie do iMaga i robienie korekty do iMaga. Praca to dla mnie także 

moje własne pisanie, uskuteczniane czasem tu, czasem tam, ale jednak w miarę 

regularnie, dzięki temu, że dbam o zaplanowanie takiej pracy. 

Następna „Kobieta w delegacji” zostanie poświęcona właśnie planowaniu. Jestem 

kierownikiem projektów i żaden plan mi niestraszny.

ania13

http://www.twitter.com/ania13
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Lubicie wszystko planować? Ja 

tak, ale kto czytuje iMagazine, już 

pewno o tym wie. No to dzisiaj 

nie będzie o planowaniu. Będzie 

o gubieniu się. Tak, gubieniu: 

nieplanowanej sytuacji, którą 

charakteryzuje utrata orientacji 

w terenie lub szerzej – w życiu.  

Co ja bredzę?

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

ZGUBIĆ SIĘ
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O
Plan: wróg panny Przygody?
Od razu zaznaczę, że nie istnieje idealne podejście do tematu spontaniczno-

ści, tak samo jak do tematu zarządzania czasem. Wiem, wiem – pisałem coś 

zupełnie innego kilka miesięcy temu. Dlatego właśnie z uporem maniaka będę 

powtarzał i doceniał to, że najwięcej w życiu zdobywa się przez obijanie sobie 

czterech liter. Przez doświadczenia.

Nimi więc nieco zrugany chciałbym Was zachęcić do podjęcia próby. Nie musi 

wyjść. Nie musi się udać. Taka próba może za to Was wiele nauczyć. Pamiętacie 

swój ostatni wyjazd na weekend? Ups, był dawno. Zastanówmy się, dlaczego. 

Być może, podobnie jak ja, próbowałaś zaplanować wszystko od A do Z. Idealny 

ośrodek, z idealną lokalizacją i w idealnej cenie. C'mon! Skończyło się jak zawsze, 

sam przyznasz. Ona wkurzona, on sfrustrowany, one płaczące, bo z weekendu 

w górach nici. Klasyk. A gdyby tak ustalić jedynie trzy kwestie: datę wyjazdu, 

sposób dotarcia na miejsce i datę powrotu. No dobrze, ale na miejscu przecież 

musimy coś robić!

Jasne. Pytanie, co przyniesie większą frajdę. Tak, wiem, każdy wypoczywa ina-

czej. Jasne! Każdy też ma wiele tego swojego „muszę”. Dobrze, zostawmy temat 

wyjazdów – pogadajmy o czymś prostszym. Spacer po mieście. Sobota. Ile razy 

zapytałaś samą siebie: no ale po co, skoro nie mam tam nic do załatwienia? 

Albo: byłam tam wczoraj. Bardzo szybko stutysięczne miasto potrafi się w naszej 

wyobraźni skurczyć do rozmiarów małego ryneczku w podkarpackiej mieści-

nie. Szacunek dla ludzi z Podkarpacia! Spróbuj pójść na spacer. Skręć w uliczkę, 

w którą nigdy nie skręcałeś. Nagraj coś swoją kamerą w iPhonie, skoro już ją 

masz i nagrywa aż w 4K. Poczuj się przez chwilę jak vloger. Spróbuj opowiedzieć 

historię tego spaceru. Rozglądaj się. Zdziw się, że nie wiesz, gdzie jesteś. Odkryj 

stary szyld, który znajduje się na tym czy tamtym murze od prawie stu lat. Tyle 

nowych miejsc, doznań i historii mijamy każdego dnia.

Zgubić się

Chcę natomiast zachęcić Cię do słuchania, a nie tylko słyszenia.
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Przygoda: siostra Nowości
Pamiętasz radość z niespodziewanego prezentu? A gdyby tak samemu go sobie 

zaserwować? Da się. Ba, nawet warto to robić regularnie! Przygoda to starsza 

siostra Nowości. Ostatnio wymienioną metodę zastosowałem na krakowskim 

Kazimierzu. Znam go bardzo dobrze, a przynajmniej tak mi się wydawało do 

momentu, kiedy odkryłem kawiarnię literacką, w której dosłownie każda ściana 

jest pokryta książkami. Lokal z ciekawą historią, pyszną kawą, którą serwuje 

prawdziwy pasjonat – barista, i z doskonałym klimatem. Zgubiłem się i dzięki 

temu odkryłem to miejsce.

Zmieńmy perspektywę po raz kolejny. Internet. W jaki sposób poruszasz się po 

sieci? Ciągle Twitter, Facebook, ten sam gest: góra, dół, nic nowego. Góra, dół. 

I tak kilkadziesiąt razy dziennie. A gdyby tak wpisać w Google hasło, słowo, pro-

blem, który od dawna przewija się przez Twoją głowę? Znaleźć forum sympaty-

ków rysia leśnego, dowiedzieć się o zwyczajach tego ssaka. Poszukać nowego 

przepisu na obiad, ugotować go, zaskoczyć partnerkę. Internet przecież powstał 

po to, aby ułatwić współpracę, a my traktujemy go tak egoistycznie. Mamy nie-

ograniczone możliwości poznawania niemalże każdego zakątka świata, nie 

wychodząc przy tym z domu – skoro tak bardzo nie chcemy – a i tak rzadko 

z tego korzystamy.

Słyszysz? A słuchasz?
Ile tego typu porad już słyszałeś? A ilu z nich posłuchałaś? Nie, nie mówię, że 

mojej warto posłuchać. Chcę natomiast zachęcić Cię do słuchania, a nie tylko 

słyszenia. Słuchania świata, który Cię otacza. Historii, które każdego dnia mijają 

Cię bezpowrotnie. W końcu – drugiego człowieka, ponieważ to przecież on 

współtworzy większość z tych historii.

Rozglądaj się. Zdziw się, że nie wiesz, gdzie jesteś.

Zgubić się

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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#World Press Photo 2017 

#WORLD PRESS PHOTO 2017 
ADALBERT FREEMAN

#World Press Photo 2017 
Konkurs jest specyficzny, ponieważ biorą udział w nim zdjęcia przeznaczone 

lub publikowane w prasie. Często są to zdjęcie z czołówek gazet. Zdjęcie takie 

muszą być bardzo mocne i oddziaływać na uczucia czytelników. Mamy więc 

na nich konflikty, wojny, tragedie. Ogromne plamy krwi. Ciała, z których uszedł 

duch. Patrzymy na te zdjęcia z wygodnych foteli w ciepłych mieszkaniach. Wiemy, 

że wszystko jest daleko od nas. Tragedia ludzi ze zdjęć jest dla nas tylko obraz-

kiem. Niestety, nie o to fotografom chodzi. Gdy ja wysyłałem na konkurs zdjęcie 

ze slumsów czy z Afryki, gdzie biali nadal mają więcej praw, chciałem poruszyć 

bogatą część świata, podobne jak inni fotoreporterzy. Chcemy zmieniać świat. 

Tak jak potrafimy najlepiej. Niestety, przypominam sobie zdjęcia publikowane na 

całym świecie z nazistowskich Niemiec. One nic nie zmieniły. W aktualnej edycji 

udział wzięło 5034 fotografów z 125 krajów. Przesłano 80 408 zdjęć.

W tym roku wygrało zdjęcie tureckiego fotografa Burhana Ozibilicia. Zdjęcie 

chwili zamachu na rosyjskiego ambasadora w Turcji Andrieja Karłowa. 

Zamachowiec, 21-letni policjant, trzymając w dłoni pistolet, drugą unosi w górę 

w geście zwycięstwa. Sprzeciwia się polityce, którą reprezentuje zastrzelony 

ambasador i jego własny kraj. Tłem tych wydarzeń jest galeria sztuki. Miejsce kon-

templacji i zadumy, podobnie jak kościoły. Zamachowiec bez dotychczasowych 

atrybutów walczących rewolucjonistów, bez karabinów, granatów bardziej przy-

pomina pracownika korporacji. To właśnie świadczy o mocy tego zdjęcia. Jest to 

także powrót w tym konkursie do mocnych zdjęć. W kilku ostatnich latach mieli-

Najważniejszy konkurs branżowy fotografii przeznaczonej dla prasy istnieje od 1955 roku. 

W tym czasie sześciu Polaków zdobyło pierwsze miejsce. Jednym z najbardziej znanych – co 

będzie pewnym zaskoczeniem – jest Radek Sikorski, obecnie polityk. W 1987 roku był jedynym 

korespondentem świata zachodniego podczas wojny w Afganistanie.
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śmy delikatniejsze, miękkie i bardziej artystyczne. Moim zdaniem to dobrze. Takie 

zdjęcia są potrzebne. Widzimy też dużą odwagę fotografa. Stanął ze swoim apara-

tem oko w oko z człowiekiem, który mógł strzelać dalej.

W kategorii General News zwraca moją uwagę materiał z Manili, gdzie po przy-

zwoleniu władzy, policja w brutalny sposób rozprawia się z handlem narkotykami. 

To, co się dzieje w tym kraju, znam z relacji z pierwszej ręki, ponieważ mój przyja-

ciel i jeden z najlepszych fotografów polskich Mario Janiszewski obecnie realizuje 

swój projekt, asystując policji w nocnych patrolach. Zdjęcia Daniela Berehulaka 

wyjątkowo mocno pokazują rzeczywistość. Duże plamy krwi i przeludnione wię-

zienia pokazane w pięknym świetle i kolorach z tamtych rejonów świata.

Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kategorie Long-Term Project, gdzie 

wygrywa relacja z Donbasu oraz materiał z Iranu. Szczególnie zdjęcia z Iranu robią 

na mnie spore wrażenie. Być może dlatego, że widzę ten materiał przez własne 

doświadczenia w Iranie (mam nadzieję, że niedługo na łamach iMagazine będzie 

moja relacja z tego pięknego kraju).

W innych kategoriach mamy jak zawsze podsumowanie wszystkich obecnych 

konfliktów zbrojnych. Widzimy tragedie z Syrii, Iraku, Libii. Mamy jak zawsze mate-

riały z zapomnianych miejsc. Tym razem z dalekiej Rosji czy slumsów Brazylii o iro-

nicznym tytule Copacabana Palace.

W konkursie są też działy Nature oraz Sports. W zdjęciach sportowych moją 

uwagę przyciąga materiał Giovanniego Capriotti. Nie jest to typowy cykl zdjęć 

sportowców. Jest to raczej społeczny materiał o mniejszościach seksualnych 

w sporcie.

Obecna edycja WPP 2017 jest powrotem do starej szkoły fotografii prasowej. 

Mamy tu materiały, które pokazują ogromną odwagę fotoreporterów, stojących 

w wielu przypadkach na wprost luf karabinów. Fotoreporterzy giną najczęściej ze 

wszystkich zawodów związanych z prasą. Dlaczego tak się dzieje? Można sobie 

wyobrazić, oglądając zdjęcia z obecnej edycji konkursu.

Link do galerii wszystkich zdjęć.

#World Press Photo 2017 

FreemanAdalbert

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017
https://twitter.com/FreemanAdalbert
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Od backupów nie ma wakacji

OD BACKUPÓW NIE MA WAKACJI
MAREK WOJTASZEK

Od początku pobytu po drugiej stronie globu kręciłem dużo – zawsze wolę odrzucać mate-

riał po powrocie, niż potem żałować, że czegoś nie udało mi się nagrać. Często musiałem 

zatem zgrywać materiał z kart pamięci, które szybko się zapełniały. W tym celu wziąłem ze 

sobą dysk twardy o pojemności 500 GB, na który trafiały surowe pliki video. I tutaj muszę się 

na chwilę zatrzymać.

Do kwestii backupu podchodzę bardzo poważnie. Wszystkie dane z mojego prywatnego 

komputera mam zduplikowane w co najmniej pięciu kopiach na trzech dyskach w dwóch 

lokalizacjach. Utrata komputera w trakcie podróży oznaczałaby jedynie stratę sprzętu, 

ponieważ wszystkie moje pliki były bezpieczne w Polsce. Na tym etapie jedynymi danymi 

bez kopii były filmy, które kręciłem w trakcie wakacji. Ponieważ komputer, którym dyspo-

nowałem, ma jedynie 256 GB (z czego większość już zajęta), postanowiłem filmy zgrywać 

na dysk zewnętrzny z pominięciem komputera. To był ogromny błąd, o czym wkrótce się 

przekonałem.

Była ciepła, styczniowa noc. Jak co parę dni, tak i wtedy zabrałem się z całym „zestawem 

małego filmowca” do zgrywania materiałów. Usiadłem na werandzie, uruchomiłem kom-

puter, przygotowałem karty pamięci i podłączyłem dysk twardy. W tym momencie serce 

stanęło mi na ułamek sekundy. Dysk nie został rozpoznany przez komputer, a z jego wnę-

trza zaczęły wydobywać się głośne i bardzo częste metaliczne stuknięcia. Momentalnie 

przed oczami przeleciały mi wszystkie ujęcia, które utrwaliłem na filmach znajdujących 

się na dysku. Plaże półwyspu Mornington (na południe od Melbourne), Great Ocean Road, 

W grudniu zeszłego roku wybrałem się do Australii na półtoramiesięczne wakacje. Wiedziałem, 

że będzie to najlepszy z moich dotychczasowych wyjazdów, dlatego postanowiłem uwiecznić 

go na filmie. Zabrałem ze sobą laptopa MacBook Air, dysk zewnętrzny, dwie kamery oraz karty 

pamięci. Jeden z elementów tego zestawu spowodował, że zrobiło mi się gorąco i nie było to 

spowodowane 28 stopniami Celsjusza na plusie o 1 w nocy pod australijskim niebem.
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karmienie kangurów, czochranie koali po futrzastych uszach, święta Bożego Narodzenia 

w wersji australijskiej i wiele innych scen, które się ogląda, marząc o tym, żeby być po dru-

giej stronie ekranu.

Po kilku sekundach odłączyłem dysk od komputera w nadziei, że to złącze „nie styka”, co 

już wcześniej mi się zdarzało. Wtedy jednak dysk się nie włączał w ogóle – nigdy nie zda-

rzyło mi się, żeby wydawał podejrzane dźwięki. Po dociśnięciu kabelka do dysku spróbo-

wałem ponownie. To jest drugi błąd (zaraz obok braku kopii zapasowej danych), którego 

nie powinno się popełniać. W momencie, gdy dysk twardy nie zostaje poprawnie wykryty 

przez system, a do tego wydaje „dziwne” dźwięki lub wibracje, nie powinno się go ponow-

nie podłączać do komputera. W przypadku awarii mechanicznej dysku może wtedy dojść 

do zapiłowania talerzy dyskowych, co może doprowadzić do bezpowrotnej utraty danych. 

Ja sam biłem się z myślami: spróbować podłączyć go jeszcze raz w nadziei, że to „tylko” nie-

działające złącze, czy zostawić dysk w spokoju. Po ponownej próbie podłączenia i dokładnie 

takim samym rezultacie odłączyłem dysk. Na tym etapie wiedziałem, że każde moje dzia-

łanie może tylko pogorszyć sytuację. Przypuszczałem, że problem mogą stanowić głowice 

dysku, które zostały zablokowane nad talerzami. Sytuacja taka jest niebezpieczna, ponieważ 

głowice umieszczone nad kręcącymi się talerzami mogą poważnie uszkodzić dysk. Musiałem 

zatem odłożyć go w bezpieczne miejsce i przywieźć do Polski, gdzie planowałem skorzystać 

z pomocy profesjonalnej firmy odzyskującej dane.

Jeszcze nigdy nie przewoziłem z wakacji ładunku tak dobrze zabezpieczonego jak ten dysk 

– owinięty w kilka warstw folii bąbelkowej, a następnie w jedyną bluzę, jaką miałem ze sobą. 

Jechał ze mną w bagażu podręcznym, który podnosiłem, aby nie przejeżdżał przez nawet 

najmniejsze progi na lotniskach. Jak się potem dowiedziałem, moja troska o dysk była prze-

sadzona, ponieważ głowice są na tyle sztywne, że nawet ich blokada nad talerzami nie 

powinna spowodować ich uszkodzenia, o ile dysk będzie wyłączony. Po powrocie udałem 

się z prośbą o pomoc do firmy Kroll Ontrack. Pierwszy kontakt z firmą, gdy opisałem swój 

przypadek, trochę mnie uspokoił. Dowiedziałem się, że jeżeli faktycznie są to uszkodzone 

głowice, to dane powinno dać się odzyskać, ale na 100% będzie to wiadomo dopiero po 

wykonaniu ekspertyzy w laboratorium. Kroll Ontrack wysłał do mnie kuriera, który odebrał 

Dysk nie został rozpoznany przez komputer, a z jego wnętrza zaczęły 
wydobywać się głośne i bardzo częste metaliczne stuknięcia.

Od backupów nie ma wakacji
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paczkę i dostarczył do laboratorium. Na każdym etapie procesu byłem informowany, co 

aktualnie dzieje się z moim dyskiem. Tu muszę pochwalić Kroll Ontrack za bardzo dobry kon-

takt oraz szybkie i profesjonalne odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

Po niecałym tygodniu otrzymałem maila zwrotnego z informacją o stanie dysku. 

Fantastyczna wiadomość – wszystkie dane na dysku są nietknięte! Po wykonaniu ekspertyzy 

okazało się, że wadliwa była kieszeń USB, w której znajdował się dysk, sam dysk natomiast 

nie został uszkodzony. Nie było zatem czego odzyskiwać, ale profilaktycznie zapropono-

wano mi wykonanie kopii wszystkich danych, na co od razu przystałem. Gdy piszę te słowa, 

moje „cyfrowe wspomnienia” z Australii jadą do mnie kurierem na dwóch dyskach (oryginal-

nym oraz kopii) i możecie być pewni, że pierwsze, co zrobię po odebraniu paczki, to kolejna 

kopia na mój dysk backupowy.

Z mojej historii można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, lepiej nauczyć się na cudzych 

błędach i nie znaleźć się nigdy w mojej sytuacji. Pamiętajcie, że prawa Murphy’ego tylko 

czekają, żeby o sobie przypomnieć i zrobią to wtedy, gdy najbardziej zaboli. Róbcie bac-

kupy. Zawsze. Wszystkiego, co ma dla Was nawet najmniejsze znaczenie. Koszt kupna zapa-

sowego dysku będzie wielokrotnie niższy niż nawet najprostsze odzyskiwanie danych, 

a oprócz pieniędzy zaoszczędzicie też masę niepotrzebnego stresu. Jeżeli już znajdziecie się 

w kryzysowej sytuacji – nie panikujcie. Najbezpieczniej jest wtedy odłączyć dysk i z niego 

nie korzystać. Jeżeli usterka jest logiczna (skasowany plik lub błędy w odczycie danych), 

możecie spróbować samodzielnie odzyskać dane, korzystając ze specjalistycznych progra-

mów, musicie jednak wiedzieć, co robicie. Podstawową zasadą jest niezapisywanie absolut-

nie żadnych nowych danych na dysku, aby nie nadpisać tego, co chcemy odzyskać. Jeżeli 

usterka jest mechaniczna, to radzę od razu odłączyć dysk i zgłosić się po pomoc do specjali-

stów. W takim przypadku nie radzę korzystać z usług kogoś, kto zrobi to najtaniej – może się 

okazać, że uszkodzi on tylko dysk i danych już nigdy nie uda się odzyskać. Jeżeli naprawdę 

zależy Wam na swoich plikach, idźcie tam, gdzie pracują prawdziwi fachowcy.

Przy okazji całej tej sytuacji uświadomiłem sobie, jakim błogosławieństwem jest iCloud 

Photo. Dużo zdjęć robiłem telefonem, który każdego dnia sam wysyłał zdjęcia na zdalne 

serwery. Nawet w przypadku utraty samego telefonu – a, powiedzmy sobie szczerze, na 

wakacjach nie jest o to trudno – moje zdjęcia były bezpieczne. Zdjęcia jednak zdecydowanie 

łatwiej jest wrzucić na zdalny serwer niż kilka gigabajtów danych każdego dnia.

Od backupów nie ma wakacji

wojtaszek

https://twitter.com/wojtaszek
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ADALBERT FREEMAN

Kilka lat temu leciałem do Marrakeszu przez Berlin. Czekając na odprawę, siedziałem blisko 

lotniskowej wagi. Wprawiło mnie w zdumienie, gdy dwie pary Polaków po wyszukaniu 2 euro, 

wrzucali walizka po walizce na wagę. Średnio 28 kg, a z tego, co mówili, wynikało, że lecieli na 

tydzień wakacji na Majorkę. Ja leciałem na trzy tygodnie do Maroka z plecakiem 35 l, który ważył 

niecałe 10 kg, z czego sprzęt foto niecałe 4 kg. Co oni mieli w tych walizkach? Totalnie nie 

potrafię sobie tego wyobrazić, zważywszy, że na Majorce przeważnie jest piękna pogoda.

Minimalizm jako droga - cz. 2

MINIMALIZM JAKO DROGA
CZ. 2
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CCo zabieram? Dla mnie najważniejszy jest sprzęt fotograficzny. I to waży najwię-

cej. Mogę nie zabrać majtek, ale aparat i osprzęt zawsze muszę mieć przy sobie.

Zabieram: 

• dwa aparaty fotograficzne i dwa dodatkowe obiektywy (zamieniłem lustrzan-

kę na mały aparat bezlusterkowy. Ważne, by był mały i lekki, ale z jakością 

zdjęć lustrzanki), 

• ładowarkę i dodatkowe akumulatory oraz karty pamięci, 

• paszport, kartę kredytową i potwierdzenie ubezpieczenia, 

• podstawowe artykuły higieniczne, 

• zapasowe spodnie, 

• dwa lub trzy T-shirty, 

• ciepłą bluzę z kapturem, 

• mały notes z ołówkiem, 

• ręcznik z mikrofibry, 

• tablet lub mały komputer, w zależności od tego, gdzie lecę i na jakie zdjęcia li-

czę (specjalnie na wyjazdy mam iPada Mini – mały i lekki), 

• bieliznę, kąpielówki, skarpetki oraz rzeczy do spania.

Gdy pakuję plecak, zawsze zadaję sobie pytanie: „Czy ta rzecz jest warta, bym ją nosił 

na plecach cały dzień?”. Jeśli nie, to wylatuje ze spisu. Gdy się pakuję, rozkładam na 

dywanie wszystkie przedmioty, które chcę zabrać. Łatwo w takim rozłożonym na 

czynniki pierwsze bagażu zweryfikować przydatność poszczególnych rzeczy.
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Od zawsze z podróży przywożę tylko po jednej pamiątce. Najczęściej staram się, 

by była mała. Z Iranu ostatnio przywiozłem tylko jedną kartkę z książki pisanej 

ręcznie z ilustracją. Kupiłem ją w małym antykwariacie.

Nie trafiłem jeszcze nigdy w miejsce, gdzie nie mogłem sobie dokupić koszulki, 

japonek czy spodenek. Jedynie problem jest z rozmiarami, ponieważ na przykład 

w Azji rozmiar XL, to jak u nas chyba M.

Na miejscu najważniejsze jest dobre nastawienie i nierezygnowanie z przyda-

rzających się okazji poznania miejsca, w którym się jest. Wstawaj wcześnie, kładź 

się późno. Znajdź chwilę, by posiedzieć w kawiarni czy restauracji. Chłoń całym 

sobą zapachy i smaki. Wszystkiego i tak nigdy nie uda się zwiedzić. Ja dodatkowo 

wolę przebywać z ludźmi, mimo że rzadko potrafię się z nimi porozumieć. Szczery 

uśmiech jest najlepszym i najbardziej uniwersalnym językiem świata.

Zajrzyjmy teraz do domu. W większości mieszkań szafy to największe meble. Są 

ogromne i wypełnione po brzegi. Do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju 

komody i inne meble, które zawierają ubrania. Znam osoby, które części swoich 

ubrań nigdy nie założyły. Znam osobę, która kupiła buty, mimo że już takie miała, 

ale o nich zapomniała. By znaleźć punkt odniesienia, pomyślmy o sobie, gdy 

wyjeżdżamy na wakacje. Dwa tygodnie jesteśmy w stanie przeżyć z małą ilością 

rzeczy. Dlaczego nie przenieść tego na resztę życia? Przecież nie potrzebujemy na 

każdy dzień roku nowej kreacji. Wiem, kobiety uważają inaczej. Mogę im zapro-

ponować inne podeście. Zamiast tysiąca ubrań z galerii handlowych – jedno od 

znanego projektanta. Czy nie jest kusząca myśl, by w szafie zamiast przemysłowej 

produkcji wisiały 3–4 kreacje z najlepszych salonów mody? Szyte dokładnie na 

Twój rozmiar. Ja mam podobnie jak Steve Jobs, tylko on z golfami, a ja mam jeden 

model T-shirta, do tego marynarka lub bluza. Warto uzmysłowić sobie, w czym 

najlepiej wyglądamy oraz fakt, iż są rzeczy ponadczasowe i klasyczne. Każdego 

roku są różne mody. Przecież sklepy muszą coś sprzedawać, a projektanci czymś 

nas zaskakiwać. Bądźmy ponad to.

Zupełnie czymś innym jest minimalizm w dbaniu o siebie. Używamy kosmety-

ków, by przykryć często braki w dbaniu o siebie. I często to widać. Wystarczy więc 

w łazience mieć podstawowe środki higieny. Nie trzeba mieć małego salonu SPA. 

U kobiet jest trochę inaczej, rozumiem to. Nie warto jednak kupować wszyst-

Minimalizm jako droga - cz. 2



   /   FELIETONY   /   187

kiego, co jest w Douglasie, Seforze czy Rossmannie. Umiar podobny jak w przy-

padku ubrań. Zamiast 100 różnych pomadek – dwie z najlepszych firm. 

W większości miejsc na świecie, w których byłem, nadwaga nie jest takim proble-

mem jak w Polsce. Przyjmujemy za dużo kalorii, a za mało ich spalamy. To takie 

uproszczenie. Aby temu przeciwdziałać, najprościej zacząć od zasad japońskich 

– powinno się jeść tak, by zaspokoić głód w 80%. Nie napychajmy swoich żołąd-

ków na maksa. Nie jedzmy ciężkostrawnych potraw i dużych porcji. W restaura-

cjach, jeśli w nich jadamy, to starajmy się prosić o połowę porcji lub jedną porcję 

dla dwóch osób.

Istotne jest, by jadać produkty w jak najbardziej naturalnej postaci. Ostatnio 

przeczytałem fajny artykuł o posiłkach brudnych i czystych. Te czyste to mało 

przetworzone i dobre. Istotny jest stosunek czystych posiłków do brudnych. Na 

początku samo doprowadzenie do przewagi czystych to nie lada wyzwanie. 

Warto też pamiętać, by jadać kilka posiłków, najlepiej w określonych godzinach. 

Regularność posiłków daje organizmowi komfort poprawnego zarządzania zaso-

bami, ogranicza też odkładanie się tłuszczów. Mamy wbudowany taki moduł ERP 

w organizm.

Minimalizm jako droga - cz. 2
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Gdy już zadbaliśmy o dietę, warto też się zacząć ruszać. Fitness. Minimalistyczny 

fitness jest bardzo prosty. Nie potrzeba rozbudowanej siłowni, wielkich i dro-

gich atlasów. Wystarczy wyjść z domu na dwór i zacząć się ruszać. Spaceruj, bie-

gaj, jeźdź na rowerze. Dodaj do tego trochę ćwiczeń z ciężarkami, skakanką czy 

innymi prostymi przyrządami. Skup się na osiąganiu coraz lepszych czasów, a nie 

na kolekcjonowaniu urządzeń do ćwiczeń. Gdy osiągi są zadowalające, skracaj 

i intensyfikuj treningi. Podobno bardzo minimalistyczny jest CrossFit, niestety 

tego nie doświadczyłem osobiście. 

Minimalizm w finansach to jedno z trudniejszych zagadnień. Przez wiele lat 

moje pokolenie żyło bez dostępu do podstawowych towarów. Teraz wiele osób 

rekompensuje sobie to zbyt wielkim konsumpcjonizmem. Kupujemy swoim dzie-

ciom rzeczy, których sami nie mieliśmy. Tym samym robimy szkodę i sobie, i im. 

Ograniczanie prezentów, a w zamian odpowiedzialność za wykonywaną pracę 

jest najcenniejszym darem, jaki możemy przekazać swoim dzieciom. Trudno także 

oprzeć się reklamom oraz presji otoczenia. Sami co chwilę wymieniamy sprzęty 

Apple. Niestety, tu muszę jeszcze mocno popracować nad sobą.

Warto mieć odłożone pieniądze na „czarną godzinę”. To daje spokój. Powoduje, że 

podejmujemy lepsze decyzje. Przykładem niech będzie mój znajomy, który zre-

zygnował z pracy, gdy urodziła mu się córka. Bez stresu pomagał w domu i gdy 

stwierdził, że już może wrócić do życia zawodowego, spokojnie wyszukał najlep-

szą dla siebie posadę.

Spłać długi oraz kartę kredytową. Ja proponuję, by zrobić to w tej kolejności. 

Najpierw pieniądze awaryjne, potem spłata. Ważne jednak, by środki awaryjne 

nie były finansowane z długów. Pożyczki czy kupno niepotrzebnych przedmio-

tów na raty jest oddaleniem się od celu, jakim jest nasze szczęście. Nie wierzę, że 

można być całkowicie szczęśliwym z posiadania na przykład nowego telewizora 

na raty przed spłatą ich w całości. Kiedyś miałem tak kupiony telewizor. Miałem 

też kota. Kot zrzucił telewizor, który rozpadł się na kawałki, a mnie zostały raty do 

spłaty. To nie jest dobre podejście do finansów. Obecnie, nauczony doświadcze-

niem z kotem, kupuję tylko wtedy, gdy mnie na to stać. Gdy odłożysz na „czarną 

godzinę”, spłacisz długi i nagle kupisz Mac Booka na raty, to wszystkie poprzednie 

zabiegi uzdrawiające finanse tym jednym zabiegiem rujnujesz.

Minimalizm jako droga - cz. 2



Dwa zdania, które mi teraz towarzyszą:

1. Nie kupuj, chyba że naprawdę tego potrzebujesz, tylko nie oszukuj się.

2. Nie kupuj, chyba że masz stosowną kwotę w gotówce.

Prostota, czystość, brak zbędnych rzeczy i opracowany dobrze plan zajęć nie 

zawsze jest łatwy do osiągnięcia. Jednak przy jednym z czynników zewnętrznych 

jest to jeszcze trudniejsze. Dzieci. Każde życie, w którym obecne są dzieci, jest 

skomplikowane – przynajmniej w jakiejś części.

Moi synowie w swoich pokojach mają porządek lub nie, tak jak pewnie większość 

chłopców w tym wieku. Raczej słabo to wygląda. Gdy jednak są u mnie, po pierw-

szych problemach i tłumaczeniach, stosują się do moich standardów. Te same 

dzieciaki, a totalnie różne zachowania. Potwierdza to moją tezę, że z dziećmi 

też można. Jeśli im wytłumaczymy i stosujemy się do przyjętych standardów, to 

zaczną je również stosować. Warto pamiętać, że dzieci to jednak dzieci i powinno 

się pozwolić im nimi być. Dzieci, gdy się bawią, robią bałagan. Akceptujmy to. 

Musimy je uczyć, że każda zabawa kończy się jednak zawsze sprzątaniem. Moim 

pomysłem na porządek były pudła i kartony. W nich były przedmioty (zabawki). 
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Łatwo się je sprząta, a po zamknięciu są bardzo minimalistyczne. Co jakiś czas 

trzeba zrobić przegląd pudeł. Czy są w nich zbędne przedmioty? Jeśli tak, to 

wyrzucamy je lub przekazujemy czy sprzedajemy. Standard, który już omawiałem.

Uczmy dzieci, że jakość jest lepsza niż ilość. Wiem, że to trudne. Prezenty 

i zabawki, które kupujemy, nie powinny być tłumieniem naszych wyrzutów 

sumienia z powodu braku czasu dla swoich pociech. Twoim dzieciom o wiele bar-

dziej potrzeba Twojej obecności niż prezentów.

Jeszcze trudniej jest, gdy nasze minimalistyczne serce pokocha nieminimali-

styczne. Jak sobie wtedy poradzić? Jakie jest najprostsze rozwiązanie? Tu muszę 

Was zmartwić. Bo nie ma takiego. Radzenie sobie i życie z ludźmi, którzy cho-

mikują wszystko, jest trudne. Wszystko może im się przydać. Mieszkanie z bała-

ganiarzami, którzy nigdy nie sprzątają po sobie, nie jest łatwe. O wiele łatwiej 

i przyjemnej jest żyć jako singiel. Niestety, wielu z nas nie ma takiego luksusu. 

Mieszkamy z rodzicami, w akademikach, na stancjach. Nasi partnerzy po zamiesz-

kaniu razem też mogą mieć inne standardy. Tu przypominam sobie, gdy zaprosi-

łem do siebie pierwszy raz moją obecną partnerką. Sprzątałem mieszkanie dwa 

dni przed jej przyjazdem. Tymczasem po tym, jak zamieszkaliśmy razem, wyznała 

mi, że była przerażona. Teraz ona wyznacza standardy czystości. Standard obo-

wiązujący u niej jest wyższy niż na sali operacyjnej w szpitalu.

Gdy jednak nie miałeś tyle szczęścia co ja, to jest kilka strategii, by jakoś 

przetrwać.

1. Skup się na sobie. Realizuj politykę minimalizmu tylko w stosunku do siebie. 

Poczujesz się lepiej, gdy odpuścisz otoczeniu.

2. Dawaj przykład. To działa wyjątkowo skutecznie i często za twoją postawą 

pójdą inni.

3. Edukuj. Pokazuj zalety. Pokaż, ile można zaoszczędzić. Ja pokazałem znajo-

mym, jak dzięki mojej postawie oszczędzam na wyjazdy. To ich w pewnym 

stopniu odmieniło.

4. Ustal granice. Nie pozwalaj, by inni je przekraczali. Czytałem o ludziach, którzy 

dzielili pokoje na dwie części – minimalistyczną i zagraconą.

5. Szukaj kompromisów. Właściwie mieszkanie z innymi to już kompromis. Staraj 

się jednak wszędzie, gdzie to możliwe, znajdować sposób, by wszyscy, choć 

w jakimś stopniu, byli zadowoleni.

Minimalizm jako droga - cz. 2
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6. Akceptacja. Gdy jesteś zupełnie różny niż osoby wokół Ciebie, postaraj się, by 

Cię zaakceptowano, a Ty w zamian akceptuj innych.

Zakończenie
Konsumpcjonizm oraz sztucznie kreowana potrzeba posiadania powodują napę-

dzanie produkcji i tworzenie się nowych gałęzi przemysłu. Są firmy, które dora-

dzają, jak zajmować się organizacją. Generują one dodatkowe narzędzia i usługi. 

Mamy więc aplikacje do planowania i zażądaniem czasem i projektami. Do tego 

potrzebujemy nowych telefonów, tabletów i komputerów. Jednak wszystko to 

nagle się okazuje niepotrzebne, gdy uprościsz swoje życie. Plan dnia, jeśli nie 

będzie przeładowany, będzie łatwy do zapamiętania. W szafach, jak będzie w niej 

niezbędna ilość ubrań i rzeczy, nie będzie wymagała organizerów. Zadania, które 

realizujesz, jeśli ograniczysz do sławnych 80/20, czyli najważniejsze zrealizujesz, 

to i tak jesteś wygrany, a oszczędzasz 80% czasu. Nie musisz mieć wtedy nawet 

skomplikowanych systemów informatycznych.

FreemanAdalbert

Minimalizm jako droga - cz. 2
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MCIMPERIUM
JAN URBANOWICZ

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy to między innymi w „The Social Network” Davida 

Finchera czy w „Steve Jobs” Danny’ego Boyle’a, ale oczywiście tego typu dzieł jest 

znacznie więcej. Dla mnie najciekawsze są te historie, które nie są powszechnie znane. 

Większość osób może bez oglądania filmów (które pamiętajmy, że są jednak fikcją, a nie 

prawdą w 100%) opowiedzieć choć trochę o tym, jak powstały firmy takie jak Facebook 

czy Apple. Ale czy wiemy, bo ja nie wiedziałem, jak do swojej potęgi doszedł McDonald’s? 

To niebywałe, że w sumie niewiele o tym się mówi, bo jeśli część tego, co można zobaczyć 

w filmie, jest prawdą, to okaże się, że powstanie największej na świecie sieci restauracji to 

tak naprawdę wielka kradzież czyjegoś dorobku.

Filmy będące biografiami sławnych ludzi od zawsze dobrze się oglądało. Tak samo, jak 

te, które opowiadały historie powstania wielkich firm. Nie ma co się dziwić, to idealny 

materiał na ciekawą opowieść.

      

https://youtu.be/UyP-3Pd_ogc
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John Lee Hancock, reżyser takich filmów jak „Wielki Mike” czy „Ratując pana 

Banksa”, postanowił opowiedzieć nam historię człowieka imieniem Ray Kroc, 

który był niegdyś zwykłym sprzedawcą, a dzięki swojemu sprytowi i umiejętno-

ści znalezienia się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie stał się jed-

nym z najbogatszych ludzi na świecie.

Restaurację McDonald’s faktycznie założył ktoś o tym nazwisku, a konkretnie 

dwóch braci. Zajmowali się wcześniej różnymi rzeczami, aż w końcu postano-

wili spełnić jedno ze swoich marzeń – o restauracji, która w ciągu 30 sekund 

wydawałaby zamówiony posiłek, który okazywałby się pyszny, świeży i zachę-

cający do powrotu. Bracia mieli jedną restaurację 

i dobrze im z tym było. Pewnego dnia pojawia się 

Ray Kroc i postanawia im pomóc w rozbudowie 

działalności, poprzez stworzenie sieci franczyz. 

Spisują między sobą umowę i szanowny pan Kroc 

zabrał się działania. Nie wszystko szło od początku 

zgodnie z jego planem, ale w końcu urósł w siłę. 

Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia 

i ostatecznie to on doprowadził do światowej 

McImperium

Restaurację McDonald’s 
faktycznie założył 
ktoś o tym nazwisku, 
a konkretnie dwóch braci.
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potęgi markę McDonald’s i do powstania jednej z największych firm na świe-

cie zajmujących się nieruchomościami (w tym tkwił sekret, ale obejrzycie film, 

by dowiedzieć się, o co chodzi), a przy okazji zabierając praktycznie wszystko 

dwóm braciom, którzy nawiązali z nim współpracę.

„McImperium” nie jest ani tak trzymającym w napięciu thrillerem, jak „The Social 

Network”, ani rewelacyjnie napisaną wymianą zdań, jak scenariuszowy maj-

stersztyk „Steve Jobs”, ogląda się go jednak bardzo dobrze. Chociaż wiele w nim 

dziur i niespójności, to wszystko to wynagradza aktorstwo, przede wszystkim 

grającego główną rolę Michaela Keatona wcielającego się w rolę Kroca. Grana 

przez niego postać skonstruowana jest tak, że z początku bardzo ją lubimy, 

momentami nawet jej współczujemy i jest nam jej żal. Szybko jednak przekonu-

jemy się, jak wstrętną i bezwzględną jest kreaturą.

Michael Keaton nie jest jedynym aktorem, na którego powinniśmy zwró-

cić uwagę. Są tu naprawdę dobre drugie plany w osobach Laury Dern, Lindy 

Cardellini czy Johna Carroll Lyncha oraz Nicka Offermana, którzy wcielili się 

w braci McDonald.

McImperium
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Nie jest to film, który na długo 

zapada w pamięć. Nie ma tu rewe-

lacyjnej ścieżki dźwiękowej, nieza-

pomnianych cytatów, ciekawego 

montażu czy napięcia. Nie poja-

wia się on w moich myślach z byle 

powodu, nie zastanawiam się nad 

nim kilka tygodni po premierze. 

Widziałem filmy, które w taki spo-

sób na mnie działały, ten tego nie 

robi. Uważam mimo to, że to dobry film na wolny wieczór. Pomimo sporej liczby 

wad, które mógłbym wymienić, wyszedłem zadowolony z seansu. Niby nic nie-

zwykłego, ale pozostawia po sobie dobre wrażenie. Jest zupełnie jak kanapka 

z sieci restauracji, o której opowiadał – wiemy, że nie ma w niej zbyt dobrych 

jakościowo produktów, ale może nam to smakować i nawet mamy nieraz 

ochotę na więcej.

yasiek_

McImperium

Jest zupełnie jak kanapka z sieci 
restauracji, o której opowiadał – wiemy, 
że nie ma w niej zbyt dobrych jakościowo 
produktów, ale może nam to smakować 
i nawet mamy nieraz ochotę na więcej.

http://www.twitter.com/yasiek_
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 JOHN WICK 2
JAN URBANOWICZ

Nie uważam, że jest to zły aktor. Zawsze go lubiłem, zarówno przed, jak i po występie 

w „Matriksie”, który stał się chyba najważniejszą rolą w jego życiu. Na wiele lat Reeves znik-

nął nieco z ekranów. Mało grał, a jeśli już to w totalnie niszowych produkcjach lub w tych 

kompletnie nieudanych. Trochę niczym Nicholas Cage, choć tamten – przy całej mojej sym-

patii do niego – nieco się zagubił i brakuje mu jedynie reklamy na psie hemoroidy w CV. 

Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby jednak w czymś takim zagrał. Wracając do Keanu, to nagle 

w 2014 nastąpił przełom.

Gdyby trzy lata temu ktoś powiedział mi, że jednym z najbardziej wyczekiwanych 

przeze mnie filmów 2017 roku będzie produkcja z Keanu Reevesem, to ciężko 

byłoby mi w to uwierzyć.

      

 https://youtu.be/WzpuKfWxd50


Na ekrany kin wchodzi film „John Wick”. Już na etapie promocji filmu przed pre-

mierą wiedziałem, że może być dobrze. Głównemu bohaterowi umiera żona, 

która pozostawia mu w prezencie małego psa. Szybko jednak przyjdzie mu roz-

stać się z czworonogiem, gdyż bandyci włamują mu się do domu, nokautują go, 

a psa zabijają i jeszcze na dodatek kradną mu samochód. Całość potrafi wkurzyć. 

Okazuje się, że nasz bohater jest byłym zabójcą działającym na zlecenie mafii. 

Nie byle jakim, bo na dźwięk jego nazwiska drży niemal cały przestępczy światek 

i choć wycofał się ze swojej działalności kilka lat wcześniej, to teraz zmuszony jest 

wrócić, ale na chwilę. Cały film okazał się naprawdę rewelacyjnym kinem akcji, 

na które początkowo szedłem bardziej po to, by zobaczyć absurd fabularny tej 

produkcji. „John Wick” był doskonałym filmem gatunku, który 

pokazał, że można zrobić coś, co niczego nie udaje, nie 

sili się na wyżyny i wciąż może być świeże i zachę-

cające. Sam ten film widziałem już około dziesię-

ciu razy, gdyż jak tylko wyszedł na Blu-ray, od 

razu go kupiłem. Nie trudno się domyślić, że 

gdy zapowiedziano powstanie drugiej części, 

zacząłem odliczanie do dnia premiery.

John Wick ma problem z powrotem na swoją 

emeryturę. Ma nowego psa, odzyskuje auto 

i znów zakopuje przeszłość w swojej piwnicy. 

Ta jednak niemal natychmiastowo mu o sobie 

przypomina w postaci dawnego znajomego, 

który przychodzi z propozycją nie do odrzuce-

nia. Jonathan ją oczywiście odrzuca i zaczyna się 

cała chryja. Musi udać się do Rzymu i stawić czoła 

nowym przeciwnościom losu.

Jeśli podobała Wam się pierwsza część 

filmu, to możecie byś spo-

kojni, bo tym razem 

również będzie-

cie zadowoleni 

z seansu. Nie 

jestem w stanie 

198198   /   FILM   /    John Wick 2



199   /   FILM   /   199

ocenić, czy jest to film lepszy od poprzednika, ale na pewno jest równie dobry. 

Zdecydowanie jest tu wszystkiego więcej. Tym razem twórcy mogli już pominąć 

początkową ekspozycję bohatera i od razu przejść do „mięsa”, którego jest tu 

naprawdę bardzo dużo. Wszystko, co spodobało nam się w filmie z 2014 roku, tu 

również znajdziemy, ale kilka razy więcej i lepszej jakości. Sceny akcji i strzelanin 

są niesamowicie dopracowane, a ich choreografie to istny majstersztyk. Dawno 

nie widziałem filmu, którego wykonanie i dbałość o szczegóły stałyby na tak 

wysokim poziomie. Oglądanie głównego bohatera, który precyzyjnymi strzałami 

wykańcza swoich wrogów, jednego po drugim, naprawdę cieszy oko i daje satys-

fakcję z bycia widzem. 

Film ma także niepowtarzalny klimat. Już w pierwszej części można było zwrócić 

uwagę na ciekawie zarysowany półświatek, a tu wszystko zostało znacznie bar-

dziej rozbudowane. Widzimy struktury tajemniczej organizacji oraz to, jak ona 

funkcjonuje, ale jednocześnie nie dowiadujemy się o niej zbyt wiele. Praktycznie 

wiemy tylko tyle, ile wiedzieć musimy, bo twórcy nie zdradzają nam żadnych 

szczegółów. Kiedy John Wick udaje się do Rzymu i rozpoczyna przygotowania 

do swojej akcji, korzysta z usług wielu osób – od krawców mających mu zapew-

nić odpowiedni strój na akcję, po tych, którzy wyposażą go w broń, a których 

maniery, umiejętności i cała otoczka powodują uśmiech na twarzy.

Na uwagę zasługują również aktorzy i aktorki drugiego planu: Riccardo 

Scamarcio, Ruby Rose, Common czy znani z pierwszej części Lance Reddick 

oraz Ian McShane dopełniają całości i bez nich ten film nie mógłby się udać. 

Zwłaszcza tego ostatniego oglądało się i słuchało z prawdziwą przyjemnością 

– jak zresztą zwykle. Największą niespodzianką dla nas jako widzów jest występ 

Laurence’a Fishburne’a, który to wiele lat temu wcielił się w postać Morfeusza 

w trylogii „Matrix”. Tym samym Fishburne i Reeves po długim czasie znów spo-

tkali się na planie, chociaż ich wspólny występ był dość krótki.

 John Wick 2

Cały film okazał się naprawdę rewelacyjnym kinem akcji, na 
które początkowo szedłem bardziej po to, by zobaczyć absurd 
fabularny tej produkcji.
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„John Wick 2” to świetna kontynuacja znakomitego kina akcji. Choć nie ma tu 

skomplikowanego i błyskotliwego scenariusza, to w całości czuć świeżość i cie-

kawe podejście do kina akcji. Sądzę, że jest to jeden z lepszych sequeli, jakie kie-

dykolwiek wyprodukowano i nie jest on zwykłym skokiem na kasę, ale naprawdę 

przemyślaną produkcją, przez co twórcy nie wpadli we własne sidła i dali nam 

zwyczajnie dobry film. Popisy kaskaderskie, choreografie walk i strzelanin to 

chyba najwyższy możliwy poziom, nie tylko pod względem realizacji i widowisko-

wości, ale także odwzorowania detali. Jak powiedział mi zaprzyjaźniony kaskader, 

tak to powinno w filmie wyglądać. 

Wiele wskazuje na to, że powstanie kolejna część opowiadająca nam historię 

Johna Wicka. Jeżeli twórcy przyłożą się do niej podobnie jak do części drugiej, 

to nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań ku temu. Wyśmienite kino akcji, 

które na dodatek zwraca nam Keanu Reevesa w dobrej formie. Czekam na więcej.

   /   FILM   /   

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MARZEC 2017

JAN URBANOWICZ

Jeden z najciekawszych filmów science fiction 

ostatnich lat, a może nawet coś więcej. Przepiękna 

Amy Adams w roli genialnej lingwistki, która ma 

pomóc w porozumieniu się z istotami w przy-

byłych na Ziemię statkach. Film wyreżyserował 

Denis Villeneuve („Sicario”, „Labirynt”), który w tym 

roku zaprezentuje nam kontynuację „Łowcy 

androidów”. Jestem spokojny o tę produkcję.

Najnowszy film Marvela z Benedictem 

Cumberbatchem w roli tytułowej. Jest to chyba 

najświeższy z filmów MCU i ogląda się go dosko-

nale. Humor, akcja, świetne aktorstwo, a przy 

tym rozmach znany z poprzednich produkcji 

i lekkość, która charakteryzuje się odpoczynkiem 

od doskonale znanych twarzy z reszty filmów 

Marvela. Na mojej półce znajdzie się nie tylko 

dlatego, że chcę uzupełnić kolekcję, ale dlatego, 

że mógłbym go oglądać jeszcze wiele razy.

NOWY POCZĄTEK

DOKTOR STRANGE
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Kolejny w tym miesiącu film z Amy Adams. 

Najnowsze dzieło Toma Forda, w którym 

zagrali również Jake Gyllenhaal, Michael 

Shannon oraz Aaron Taylor-Johnson. Ci dwaj 

ostatni szczególnie znakomici. Jeden za swoją 

rolę otrzymał Złoty Glob, drugi jest nomi-

nowany do Oscara. Atmosfera w filmie jest 

bardzo gęsta, tajemnicza i niepozwalająca 

pozostać obojętnym na to, co dzieje się na 

ekranie. Na pewno jeden z ciekawszych obra-

zów minionego roku, który warto mieć w swo-

jej kolekcji i co jakiś czas do niego wracać.

ZWIERZĘTA NOCY

Głośny film Wojciecha Smarzowskiego z ubie-

głego roku. Historia młodej dziewczyny, która 

zakochuje się w ukraińskim chłopaku. Niestety ich 

miłość trafia na zły czas, gdyż zaraz wybuchają na 

Wołyniu fale nienawiści, morderstw i rzezi. Film 

niezwykle dosłowny i brutalny, szokujący. Ma bar-

dzo wielu przeciwników i można się zastanawiać, 

czy wszystko trzeba było pokazywać w nim tak 

dosadnie, ja jednak uważam, iż czasami nie ma 

innego wyjścia.

WOŁYŃ

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


https://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Doczekaliśmy strasznie dziwnych czasów. Czasów, których 

nikt nigdy by nie przewidział. Sytuacja na rynku muzycz-

nym, delikatnie mówiąc, jest pokręcona, adekwatnie 

wobec tego, co się dzieje na scenie politycznej. Z jednej 

strony muzyczny świat dosłownie w sekundę „przełączył 

się” na muzykę z chmury, a z drugiej strony mamy bum 

na winyle, które nigdy nie sprzedawały się tak dobrze jak 

teraz. Dlatego nic mnie już nie zdziwi – przynajmniej tak 

myślałem. Jak jednak wytłumaczyć fakt, że polski hip-hop 

kupujemy na dziale „prasa”? Na tak ciekawy sposób wydania swojego albumu wpadł 

polski raper Holak. Swój debiutancki krążek „The Introvert” wydał bowiem w formie 

magazynu z wkładką w postaci płyty CD. Taki zestaw stanowi całość przekazu, gdzie 

oprócz muzyki otrzymujemy jej graficzną odsłonę. W magazynie znajdziemy ilustracje 

autorstwa Forina, Beaty Śliwińskiej oraz Oskara Podolskiego. 

Na szczęście Holaka można posłuchać również bez wychodzenia z domu w serwisie 

streamingowym Tidal. „The Introvert” pojawił się bez żadnej zapowiedzi w walentynki 

i w końcu założona na Facebooku grupa o nazwie „Holak, kiedy płyta?” może ode-

tchnąć z ulgą. Oprócz fajnego sposobu na wydanie oraz przy okazji dobrą reklamę 

okazuje się, że Holak ma również świetny patent na to, co najważniejsze, czyli muzykę. 

Od początku czuć luz i świeżość, jaką ma on w sobie. Sorry, nie posłuchacie o ciężkim 

dorastaniu na klatce schodowej wielkiej płyty. Teraz życie dwudziestolatków z dużych 

miast wygląda nieco inaczej i właśnie o takim życiu opowiada nam Holak. Dźwiękowo 

też jest inaczej, co niezwykle cieszy. Jeśli materiału nie można zmieścić w hip-hopo-

wych ramach, to znaczy, że jest OK, a „The Introvert” należy właśnie do takich płyt. 

W tekstach sporo ciekawych i śmiesznych porównań oraz obserwacji z miejskiej dżun-

gli prosto od młodego grafika, który, jak się okazuje, równie dobrze radzi sobie po 

drugiej, muzycznej stronie. Taka teraz młodzież, bystra i bardzo utalentowana. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

HOLAK 
THE INTROVERT

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/the-introvert/id1198592505?mt=1&app=music&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/the-introvert/id1198592505?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Na wstępie proszę o wybaczenie. Nie mam pojęcia, jak 

to się stało, że nie podzieliłem się tym albumem zaraz 

po jego premierze. Chociaż chwilę, tak naprawdę wiem, 

jak to się stało. Byłem po prostu strasznym ignoran-

tem i mimo to, że wszystkie internetowe znaki na moim 

muzycznym niebie zachwycały się nowym Gambino, to ja 

go omijałem. Teraz śmieję się z tej sytuacji, ponieważ nie 

jestem w stanie przeżyć jednego dnia bez tego albumu. 

Childish, a właściwie Donald Glover, raczej nie sypia i nie 

zna takiego słowa jak „weekend”. Boję się pomyśleć, co by było, gdyby zajął się tylko 

muzyką, która jest jedną z wielu jego pasji i talentów. Donald Glover jest komikiem, 

scenarzystą, reżyserem, aktorem, muzykiem, raperem i pewnie jeszcze potrafi czy-

tać od tyłu, do góry nogami wzory matematyczne. Jakimś cudem, gdzieś między 

graniem u Ridleya Scotta i reżyserowaniem świetnie przyjętego serialu „Atlanta”, 

w którym odgrywa główną rolę, znalazł chwilę wolnego czasu. Przybrał muzyczny 

pseudonim Childish Gambino i nagrał genialny album „Awaken, My Love”. 

Trzecie dzieło sporo odbiega od jego wcześniejszych dokonań, co świadczy o gło-

dzie na coś nowego, a taki właśnie jest Childish. Album jest soulowo-funkową 

podróżą do lat siedemdziesiątych, ale przy tych bardzo widocznych wzorcach czuć 

również powiew świeżości i własnej wizji. Cała masa ciekawych pomysłów aranża-

cyjnych, które gwarantują solidną dawkę emocjonalną. Trudno nawet opisać to, co 

się dzieje z naszymi wnętrznościami podczas odsłuchu. Gambino bawi się z nami jak 

człowiek sterujący karuzelą na wesołym miasteczku. Na „Awaken, My Love” przejście 

z melancholii, przez psychodelię, po uśmiech, a wręcz śmiech, zajmuje kilka sekund. 

Podobny efekt uzyskamy, wrzucając jajko w skorupce do blendera. Na największą 

jednak uwagę zasługuje wokalna droga, jaką Childish Gambino pokonał w tak krót-

kim czasie. Zapomnijcie o gęsto rapowanych bezpłciowych linijkach, teraz Childish 

jest połączeniem falsetu Prince’a z ekspresyjnością Jamesa Browna. Oczywiście 

nie ma aż takich umiejętności, ale wiele nadrabia, improwizując i bawiąc się swoim 

wokalem. Efektem jest niezwykle równy, chwytający za serce album, od którego nie 

jestem w stanie się oderwać.

CHILDISH GAMBINO 
AWAKEN, MY LOVE

calamuzyka

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/awaken-my-love/id1171368398?mt=1&app=music&at=11lHMT
http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/awaken-my-love/id1171368398?mt=1&app=music&at=11lHMT
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MAŁGORZATA ŁADA

• 3 papryki – mogą być czerwone 

lub kolorowe

• 1 średnia marchewka

• 1 średnia cebula

• 1 ząbek czosnku

• 1 kwaśne jabłko

• ok. 3/4–1 litra lekkiego bulionu 

drobiowego lub warzywnego

• ocet jabłkowy

• 2–3 łyżki oleju

• prażone pestki z dyni lub mie-

szanka dyniowo-słonecznikowa

• gęsta śmietana lub jogurt 

naturalny

• 1/2 łyżeczki słodkiej papryki

• szczypta ostrej papryki chili

• sól, pieprz

Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Marchewkę obieramy 

i ścieramy na tarce. Papryki myjemy, usuwamy gniazda nasienne 

i kroimy w kostkę. W garnku rozgrzewamy olej i przesmażamy na 

niezbyt dużym ogniu cebulę do momentu, gdy stanie się szklista. 

Następnie dodajemy do niej startą marchewkę i lekko podsma-

żamy przez 2–3 min. Jeżeli jest za gęste, dodajemy trochę wody, 

a następnie dodajemy pokrojoną paprykę i posiekany czosnek, 

wszystko mieszamy i znowu przesmażamy 2–3 min. Dodajemy 

bulion i gotujemy na małym ogniu ok. 10 min, aż papryka zmięk-

nie. Całość solimy, dodajemy przyprawy i dokładnie miksujemy 

na jedwabisty krem. Jabłko obieramy, usuwamy gniazda nasienne 

i kroimy w kostkę. Zupę ponownie wstawiamy na kuchenkę i deli-

katnie podgrzewamy, dodajemy jabłka i delikatnie mieszamy. Na 

końcu dodajemy trochę octu jabłkowego do smaku. Na suchej roz-

grzanej patelni prażymy pestki. 

Podajemy z kleksem ze śmietany lub jogurtu i prażonymi pestkami.

Smacznego!
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