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Rozpocznij muzyczną przygodę
Muzyka z czarnych płyt ma niepowtarzalny klimat i wyjątkowe 
brzmienie. To zupełnie nowe dźwiękowe doznania. Przenieś się 
w nowy wymiar twojej muzyki. Wstrzymaj oddech, opuść igłę 
i wejdź do świata analogowego audio. 

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

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=171031&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi
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CASHBACK
ZWRACAMY 10%
NA ZAKUPY DOWOLNEGO PRODUKTU HEOS 
PRZY ZAKUPIE AMPLITUNERA AV 
Z FUNKCJONALNOŚCIĄ HEOS

10 %CASHBACKna HEOS www.soundunited.com/cashback

Szczegóły promocji i rejestracja na www.soundunited.com/cashback 
Promocja obowiązuje od 1 listopada 2017 do 31 grudnia 2017
Wejdź na www.denon.pl i poznaj produkty HEOS

http://www.soundunited.com/cashback/PL.html


6   /   SPIS TREŚCI   /   

65

74

70

141

Aktualności
 13 Aktualności

Podróże
36 Dlaczego warto polecieć do Australii?   /      

Tomasz Szykulski

41 Broń na Spitsbergenie   /    Rafał Nebelski

48 Bodrum All-Inclusive   /    Wojtek Pietrusiewicz

54 Nocny strach   /    Adalbert Freeman

Lifestyle MacUsera
 61 Lifestyle MacUsera    /    Norbert Cała

Sprzęt
65 iPhone 8 – KRUL w tym roku jest tylko jeden   /   

Norbert Cała

70 Znowu to zrobiłam. Kupiłam nowego iPhone’a   
(8 Plus).   /   Patrycja Rudnicka

 74 House of Marley – Bag of Riddim 2.0 głośnik ku 
chwale Boba Marleya   /   Jarosław Cała

80 Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie 
oszczędności   /   Norbert Cała

 85 Bose – SoundLink Micro – wzorzec głośnika 
przenośnego    /   Jarosław Cała

91 BOSE QC30 – podwójna kontrola   /   Dominik Łada 

 97 Samsung Galaxy Note8   /   Paweł Hać

 107 Garmin Forerunner 935   /   Paweł Hać

 113 Logitech MX Ergo   /   Paweł Hać

 119 SanDisk iXpand Base   /   Paweł Hać

124 Skóra, klawa i myszula   /   Krzysztof Sebastian Kołacz

 128 GearMax Blade Flap Case – podstawowa ochrona 
komputera   /   Jan Urbanowicz

 131 Mophie Charge Force Case – doładuj się bez kabli   /   
Jan Urbanowicz

135 SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 256 GB, bo moje 
zdjęcia są tego warte   /   Wojtek Pietrusiewicz

138 Bluelounge Quick Peek   /   Maciej Skrzypczak

141 Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu   /   
Norbert Cała

147 Smart AGD niekoniecznie oznacza Connected   /   
Paweł Okopień 

150 Świetlny OLED od Philipsa   /   Paweł Okopień 

154 Mini Countryman Cooper D All4 – maluch na 
sterydzie   /   Jan Urbanowicz



7   /   SPIS TREŚCI   /   

91

154204

191

41

Programy
160 Gry i Programy iOS   /  Norbert Cała 

162 IKEA Place   /   Maciej Skrzypczak

Porady
164 Funkcje mobilnego Safari uruchamiane długim 

przytrzymaniem przycisków   /  Maciej Skrzypczak

Felietony
169 Heheszki   /   Kinga Ochendowska

172 Opowieści z Dorset - Wykończą nas zwykłe zarazki   /   
Kinga Ochendowska

176 Kobieta w delegacji - O językach obcych   /     
Anna Gabryś

180 Teledomy   /   Krzysztof Sebastian Kołacz

183 Blockchain, ojciec chrzestny kryptorewolucji   /   
Krzysztof Morawski

Film
191 Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po 

prostu… dzieło?   /   Jan Urbanowicz

198 Premiery DVD i Blu-ray   /   Jan Urbanowicz

Muzyka
 201 Cała muzyka   /   Jarosław Cała

Makowa kuchnia
 204 Golonki z indyka   /   Małgorzata Łada



http://www.zgsklep.pl/firm-pol-1509009754-Patchworks.html


   /   WSTĘPNIAK   /   9

Premiera iPhone'a X już za trzy 

dni. Udało się złożyć Wam „pre-

ordery”? Ciekawe, ile realnie 

sztuk trafi na rynek w pierw-

szym rzucie i kiedy „uspokoi 

się” jego dostępność. Ja obsta-

wiam, że dopiero po Nowym 

Roku. Tymczasem mamy dla Was 

w numerze recenzje iPhone 8 

i 8 Plus, które, poza wyglądem 

odziedziczonym po poprzedni-

kach, niewiele odbiegają od X. 

Może to jest opcja dla Was?

W listopadowym iMagazine 

mamy też dla Was mnóstwo 

innego sprzętu – między innymi 

głośnik House of Marley, słu-

chawki Bose, Samsung Galaxy 

Note 8, Garmin 935, Fibaro 

z HomeKit, MINI Countryman 

i wiele, wiele innych. Poza sprzę-

tem oczywiście zapraszamy do 

ciekawych artykułów podróżni-

czych oraz felietonów.

Zapraszam – jak zwykle jest 
co u nas poczytać.

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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WiFi 
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z wbudowanym antywirusem
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przez aplikację

AntywirusAutomatyczna 
optymalizacja 

sieci
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bezpieczeństwa 
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http://tp-link.com
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HOME CONNECT OD 
SIEMENSA W PEŁNI 
WKRACZA DO POLSKI
Siemens właśnie oficjalnie debiutuje w Polsce z linią 

urządzeń AGD Home Connect. Owszem na rynku były 

już sprzęty domowe podłączone do sieci, ale w tej 

chwili to właśnie grupa BSH jako jedyna oferuje cały 

ekosystem, który może integrować się z resztą naszego 

domu. Czas na prawdziwie inteligentne AGD.

Czytaj dalej...

APLIKACJE 
KORZYSTAJĄCE 
Z APARATU MOGĄ 
NAS ŚLEDZIĆ
Każda aplikacja mobilna na iOS, która 

chce mieć dostęp do aparatu, musi 

zapytać użytkownika o przyznanie 

zgody. Niesie to jednak za sobą pewne 

konsekwencje.

Czytaj dalej...

MICROSOFT KOŃCZY 
Z KINECTEM
To musiało się tak skończyć – Microsoft wła-

śnie zakończył projekt Kinect po 7 latach od 

premiery. Firma kończy sprzedaż Kinecta dla 

platformy Xbox. Wystarczy trochę pocze-

kać, a podobne informacje będziemy czytać 

także o urządzeniach VR dla graczy.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/28/home-connect-od-siemensa-w-pelni-wkracza-do-polski/
https://imagazine.pl/2017/10/26/aplikacje-korzystajace-z-aparatu-moga-nas-sledzic/
https://imagazine.pl/2017/10/26/microsoft-konczy-z-kinectem/
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LISTA SAMOCHODÓW 
W KTÓRYCH 
BEZPRZEWODOWO 
NAŁADUJEMY NOWE 
IPHONE’Y
Apple na stronach Supportu opublikowało listę 

producentów samochodowych, którzy oferują 

modele z ładowarkami indukcyjnymi zgodnymi 

z iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X. Takie 

samochody, kupimy w Polsce, nie wszędzie 

jednak iPhone’y się zmieszczą.Lista jest dość 

obszerna i zawiera większość popularnych pro-

ducentów. Generalnie chodzi o zgodność z naj-

nowszym wariantem Qi Wireless.

Czytaj dalej...

APPLE PRZEJMUJE FIRMĘ 
SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ 
W BEZPRZEWODOWYM 
ŁADOWANIU
Apple zakupiło Nowozelandzką firmę 

PowebyProxi specjalizującą się w modułach 

do bezprzewodowego ładowania. Jak zwykle 

niewiele wiadomo o tej transakcji, pewne jest 

jednak, że prace nad rozwojem tej funkcji będą 

dalej postępować.

Czytaj dalej...

APPLE AUTOMAGICZNIE 
WYMIENIA WATCH SERIES 0 
NA SERIES 1
W zeszłym tygodniu, bodajże w środę, Iwona próbowała 

zdjąć swojego Apple Watcha Series 0 (38 mm) z ładowarki…

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/25/lista-samochodow-w-ktorych-bezprzewodowo-naladujemy-nowe-iphoney/
https://imagazine.pl/2017/10/25/apple-przejmuje-firme-specjalizujaca-sie-w-bezprzewodowym-ladowaniu/
https://imagazine.pl/2017/10/25/apple-automagicznie-wymienia-watch-series-0-na-series-1/
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TL-WA820RE swoim rozmiarem przypomina klasyczny pendrive. Mimo niewielkich gabary-

tów, urządzenie zostało wyposażone w dwie anteny, które są odpowiedzialne za zwiększenie 

zasięgu i stabilną pracę. Dzięki wzmacniaczowi sieć osiąga prędkości do 300Mb/s w miej-

scach, do których wcześniej nie docierała. TL-WA820RE to pierwszy wzmacniacz sygnału 

Zasięg sieci WiFi w naszych domach nie zawsze jest wystarczający. Najczęściej 

stawiamy router tam, gdzie znajdują się gniazda umożliwiające jego podłączenie. 

Oczywiście można zdecydować się na poprowadzenie kabli po mieszkaniu, ale 

większość osób rezygnuje z tego rozwiązania ze względu na estetykę. W rezultacie 

sygnał WiFi w niektórych częściach domu jest bardzo słaby lub nawet zanika. 

Idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce uniknąć plątaniny kabli ciągnących się 

od gniazda do routera, a jednocześnie chce cieszyć się doskonałym zasięgiem sieci, 

będzie bezprzewodowy wzmacniacz WiFi, który jest zasilany za pomącą portu USB. 

TP-LINK TL-WA820RE 
– KOMPAKTOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU WIFI 
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zasilany poprzez port USB. Zapewnia to większą elastyczność w znalezieniu odpowiedniej 

lokalizacji dla urządzenia. Można je podłączyć bezpośrednio do komputera, banku energii, 

huba USB czy do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza. 

W określeniu odpowiedniego miejsca, w którym powinien znaleźć się wzmacniacz sygnału, 

pomaga dioda umieszczona na obudowie: kolor niebieski oznacza odpowiednią moc 

sygnału z routera, czerwony – moc jest zbyt słaba. Dalsza konfiguracja urządzenia jest łatwa 

i szybka. Jeśli nasz router posiada przycisk WPS, należy najpierw wcisnąć go na routerze 

a następnie na wzmacniaczu. Drugim sposobem jest konfiguracja za pomocą smartfonu 

z zainstalowaną aplikacją TP-Link Tether. Aplikacja jest intuicyjna i pozwala również monito-

rować stan wzmacniacza. 

Więcej informacji na temat wzmacniacza TL-WA820RE dostępne jest na stronie. 

Wzmacniacz jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 53 zł brutto. Produkt objęty 

zostały 36-miesięczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-10_TL-WA820RE.html
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WOZ NIE PLANUJE KUPOWAĆ 
IPHONE X
Steve Wozniak, współzałożyciel Apple, jest znany 

z tego, że przy każdej premierze kolejnego iPhone’a stał 

w kolejce przed sklepem z fanami i razem z nimi kupo-

wał nowy model.

Czytaj dalej...

APPLE PAY JESZCZE 
NIE DLA NAS…
I cały misterny plan w p… Apple Pay jesz-

cze nie dla nas, potwierdziły się jednak 

wcześniejsze informacje. Usługa została 

uruchomiona w krajach skandynawskich 

oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

To jednak nie oznacza, że Apple Pay nie 

zadebiutuje w Polsce jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej...

APPLE DOSTARCZY TYLKO 
20 MILIONÓW IPHONE’ÓW X DO KOŃCA 
2017, ALE BĘDZIE OGRANICZONA 
LICZBA DOSTĘPNA W SKLEPACH DLA 
KLIENTÓW „Z ULICY” 
Kotaro Hosokawa, Debby Wu i Emi Okada, na łamach Nikkei, 

opublikowali artykuł, w którym twierdzą, że Apple w tym roku 

będzie miał „jedynie” 20 milionów sztuk iPhone’ów X na stanie, 

gotowych do sprzedaży. To bardzo mało.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/24/woz-nie-planuje-kupowac-iphone-x/
https://imagazine.pl/2017/10/24/apple-pay-jeszcze-nie-dla-nas/
https://imagazine.pl/2017/10/25/apple-dostarczy-tylko-20-milionow-iphoneow-x-do-konca-2017-ale-bedzie-ograniczona-liczba-dostepna-w-sklepach-dla-klientow-z-ulicy/
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NOWA OFERTA DROPBOX
Wczoraj Dropbox na swoim blogu zaprezen-

tował nową ofertę skierowaną do profesjonali-

stów, a w szczególności do freelancerów.

Czytaj dalej...

KARTY 
PODARUNKOWA OD 
NETFLIXA DOSTĘPNE 
W POLSCE
Jeszcze parę dni i sklepy zaczną kusić 

nas świątecznymi propozycjami. Zanim 

nadjedzie ciężarówka Coca-Coli, do tego 

najgorętszego okresu sprzedażowego 

przygotował się także Netflix Polska. Na 

sklepowe półki właśnie trafiły karty poda-

runkowe Netflixa.

Czytaj dalej...

POWSTANIE POLSKA 
EDYCJA SATURDAY NIGHT 
LIVE 
Rynek telewizyjny, a właściwie powinniśmy rzecz 

„contentu wideo” w Polsce nabiera rozpędu i staje 

się coraz ciekawszy. Głównie za sprawą serwisów 

streamingowych, które zmieniają oblicze gry. Od 2 

grudnia startuje Polska edycja legendarnego show 

– Saturday Night Live.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/19/nowa-oferta-dropbox/
https://imagazine.pl/2017/10/20/karty-podarunkowa-od-netflixa-dostepne-w-polsce/
https://imagazine.pl/2017/10/19/powstanie-polska-edycja-saturday-night-live/
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JBL E65 BT NC to połączenie przykuwającego uwagę designu z najwyższej klasy materia-

łami oraz sławnym i rozpoznawalnym brzmieniem JBL. To wygoda rozwiązania bezprzewo-

dowego oraz aktywnego tłumienia hałasów zewnętrznych (ANC) na niezwykle wysokim 

poziomie. Słuchawki JBL E65 BT NC wyposażono w bardzo wygodny materiałowy pałąk, 

który można złożyć. Nausznice dopasowują się do kształtu ucha, co pozwala na dłuż-

sze i bardziej wciągające słuchanie muzyki. W połączeniu z aktywną redukcją hałasów 

z zewnątrz (zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym) stawia to model JBL 

JBL E65 BT NC to bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów. Możliwość 

odcięcia się od świata zewnętrznego i zanurzenia w ulubionej muzyce. Zupełnie 

nowy model w ramach sprawdzonej serii JBL E. 

JBL E65 BT NC



E65 BT NC w bardzo korzystnym położeniu na tle 

konkurencji. 

Warto również wspomnieć, że najnowszy model 

słuchawek serii JBL E wyposażono w akumulator 

zapewniający do 24 godzin pracy w trybie bez-

przewodowym (15 godzin pracy w trybie bez-

przewodowym z włączoną aktywną redukcją 

hałasu), a jego pełne naładowanie zajmuje jedy-

nie 2 godziny. Do słuchawek JBL E65 BT NC pod-

łączyć można dwa źródła dźwięku, które można 

płynnie zmieniać między sobą. Dodatkowo ze 

słuchawek korzystać można w trybie pasywnym 

wykorzystując dołączony do zestawu nieplączący 

się materiałowy przewód z jednoprzyciskowym 

pilotem z mikrofonem. JBL E65 BT NC dostępne 
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są w trzech wersjach kolorystycznych. Można 

je również składać na płasko, co jest bardzo 

wygodnym rozwiązaniem w czasie transportu. 

Wspomniana już aktywna redukcja hałasu 

zewnętrznego multiplikuje doznania audio 

i pozwala stworzyć prywatną strefę komfortu. 

Bezprzewodowe brzmienie Bluetooth zapewnia 

wygodę użytkowania bez zbędnych przewo-

dów oraz krystalicznie czyste brzmienie do 24 

godzin (do 15 godzin z włączoną funkcją ANC). 

To świetny wybór dla nowoczesnych użytkow-

ników, którzy od swoich słuchawek wymagają 

czegoś więcej! 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przetworniki: 40 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Czułość: 95 dB
Maksymalny SPL: 108 dB
Czułość mikrofonu @1 kHz dB v/pa: -42
Impedancja: 32 Ω
Moc transmitera Bluetooth: 0-4 dbm
Modulacja transmitera Bluetooth: GFSK, π/4 
DQPSK, 8 DPSK
Częstotliwość Bluetooth: 2.402 GHz – 2.48 GHz
Profile Bluetooth: HFP v 1.6, HSP v 1.2, A2DP v 1.2, 
AVRCP v 1.4
Wersja Bluetooth: V 4.1
Typ akumulatora: Polimerowy Li-ion (3.7V, 610mAh)
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy z włączonymi BT i ANC: do 15 godzin
Czas pracy z wyłączonym BT i włączonym ANC: 
do 30 godzin
Czas pracy z włączonym BT i wyłączonym ANC: 
do 24 godzin
Czas rozmów z włączonym BT: do 24 godzin
Waga: 258 g
Sugerowana cena detaliczna: 799 zł
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NIESAMOWITY 
ROZMACH NETFLIXA 
– 80 WŁASNYCH 
PRODUKCJI 
W 2018 ROKU
Netflix ogłosił swoje wyniki finansowe za 

trzeci kwartał 2017 roku, są one rekordowe, 

a firma pozyskała kolejne 5 milionów abo-

nentów. Niesamowite są jednak plany firmy. 

Netflix staje się niemal niezależny, samowy-

starczalny i kompletnie zmienia układ rynku.

Czytaj dalej...

STARUSZEK MAC MINI 
MUSI ODEJŚĆ NA 
EMERYTURĘ
Czy Mac mini ma dziś jeszcze rację bytu? 

Nad tym pytaniem, chyba najbardziej 

zastanawiają się pracownicy Apple. Mijają 

trzy lata od ostatniego odświeżenia kom-

putera i brakuje wieści o jego kolejnej 

generacji. Wydaje się, że jest to celowe 

działanie firmy.

Czytaj dalej...

MICROSOFT 
W 2013 PRZEMILCZAŁ 
WŁAMANIE DO 
WŁASNEGO 
BUGTRACKERA 
Jak podał Reuters, w 2013 roku grupa hac-

kerów dokonała włamania do wewnętrz-

nej sieci Microsoftu i wykradła informacje 

o wszystkich błędach w produktach tej firmy. 

W tym informacji o lukach bezpieczeństwa.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/17/niesamowity-rozmach-netflixa-80-wlasnych-produkcji-w-2018-roku/
https://imagazine.pl/2017/10/17/staruszek-mac-mini-musi-odejsc-na-emeryture/
https://imagazine.pl/2017/10/18/microsoft-w-2013-przemilczal-wlamanie-do-wlasnego-bugtrackera/
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FITBIT IONIC – PIERWSZE 
WRAŻENIA
W ostatni piątek trafił do mnie najnowszy smar-

twatch Fitbita – Fitbit Ionic. Został on zaprezento-

wany pod koniec sierpnia, tuż przed targami IFA. 

Niebawem trafia do sprzedaży, również w Polsce. 

Chciałem podzielić się z Wami moimi pierwszymi 

wrażeniami.

Czytaj dalej...

APPLE BEZPIECZNY 
WOBEC KRACKA
Jak donosi Cult of Mac za AppleInsider, 

najnowsze wersje beta iOS oraz macOS są 

zabezpieczone przed exploitem KRACK.

Czytaj dalej...

WOZ U – STEVE WOZNIAK 
ZAKŁADA PLATFORMĘ 
EDUKACYJNĄ 
Steve Wozniak postanowił uruchomić własną plat-

formę edukacyjną. Współzałożyciel Apple’a, twórca 

pierwszych komputerów Apple rusza z Woz U. Ma 

to być rozwiązanie pozwalające na edukację tech-

niczną przez sieć.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/16/fitbit-ionic-pierwsze-wrazenia/
https://imagazine.pl/2017/10/16/apple-bezpieczny-wobec-kracka/
https://imagazine.pl/2017/10/16/woz-u-steve-wozniak-zaklada-platforme-edukacyjna/
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W czasie targów stoiska z czarnymi pytami znajdą się w salach warszawskiego hotelu 

Radisson Blu Sobieski i stadionu PGE Narodowy. Melomani i fani dobrego dźwięku będą 

mieli do wyboru kilkanaście tysięcy tytułów, z oferty ponad trzydziestu czołowych sklepów 

płytowych z całej Polski. Dodatkowym atutem strefy jest szeroki przekrój dostępnej muzyki: 

od klasycznego rocka i muzyki alternatywnej, soulu, elektroniki, nowego i klasycznego jazzu, 

po world music i muzykę eksperymentalną.

Podczas trwania największych w Polsce targów sprzętu audio-video – Audio 

Video Show – odwiedzający w dniach 17-19 listopada będą mieli niepowtarzalną 

możliwość nabycia najlepszych płyt winylowych w niezwykle atrakcyjnych cenach. 

Wszystko za sprawą największej strefy winylowej w Polsce, która rozciągnie się na 

dwa obiekty – stadion PGE Narodowy oraz hotel Radisson Blu Sobieski.

AUDIO VIDEO SHOW 2017 – MILIONY WINYLI
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– Płyty analogowe to mini dzieła sztuki, które sprzyjają koncentracji na tym, co za chwilę ukoi 

nasz słuch. Nawet trzask winyla to analogowa, przyjazna uchu pieszczota, jakże inna od cyfrowej 

martwej ciszy. Słuchanie muzyki nie tylko łagodzi obyczaje – słuchajmy płyt winylowych, z ich 

duszą, historią, trzaskami – to czyi nas lepszymi. – powiedział Piotr Metz, szef muzyczny Trójki, 

który podczas Audio Video Show od lat prowadzi autorskie spotkania z muzyką.

– Sprzęt audio to tylko narzędzie do odtwarzania muzyki. Od wielu lat staramy się, aby targi były 

także doskonałą okazją do wzbogacenia domowej płytoteki, dlatego stale rozbudowujemy naszą 

strefę płytową. W swoim obecnym kształcie, jest to prawdopodobnie największa giełda płytowa 

w Polsce. – podsumował Adam Mokrzycki.

Patronem tegorocznej Wielkiej Strefy Winylowej jest popularny magazyn „High Fidelity” 

– w tym roku będzie to już drugi raz.

Więcej informacji na stronie Audio Video Show 2017

iMagazine jest patronem medialnym Audio Video Show 2017

http://www.audioshow.pl/
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POLSKI SMART HOME 
FIBARO W APPLE STORE 
ONLINE
Produkty FIBARO zgodne z HomeKit są dostępne 

w Apple Store Online. Początkowo produkty Fibaro 

dostępne będą w 19 krajach: Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, 

Szwecji, Holandii, Belgii, Polsce, Portugalii, 

Norwegii, Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Irlandii, 

Luxemburgu oraz na Węgrzech.

Czytaj dalej...

TOUCH ID ZNIKNIE 
Z IPHONE’ÓW 
W 2018 ROKU
Wedle analityków z KGI Securities Apple 

już w przyszłym roku porzuci Touch ID 

w iPhone’ach na rzecz Face ID. Trudno się 

nie zgodzić z tymi przewidywaniami, mam 

nadzieje, że nowy sposób autoryzacji 

szybko stanie się standardem we wszyst-

kich rozwiązaniach firmy.

Czytaj dalej...

APPLE PODEJMUJE 
WSPÓŁPRACĘ 
Z LG NAD GIĘTKIM 
IPHONEM 
Wbrew wcześniejszym informacją ekran 

OLED do iPhone’a X nie pochodzi od LG, ale 

od Samsunga. Pojawiają się jednak plotki, że 

Apple zacieśnia swoją współpracę z drugą 

koreańską firmą. Według najnowszych donie-

sień, firmy mają pracować nad wyginającym 

się iPhone’m.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/13/polski-smart-home-fibaro-w-apple-store-online/
https://imagazine.pl/2017/10/13/touch-id-zniknie-z-iphoneow-w-2018-roku/
https://imagazine.pl/2017/10/13/apple-podejmuje-wspolprace-z-lg-nad-gietkim-iphonem/
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APPLE I SPIELBERG 
ŁĄCZĄ SIŁY – POWSTANIE 
KONTYNUACJA AMAZING 
STORIES
Wciąż strategia Apple dotycząca rynku telewizyjnego, 

czy raczej produkcji wideo, nie jest jasna. Wiadomo jed-

nak, że firma stara się angażować w niego coraz moc-

niej. Właśnie ujawniono informacje o porozumieniu ze 

Stevenem Spielbergiem oraz NBC. Dzięki temu postanie 

kontynuacja serialu sprzed lat.

Czytaj dalej...

NIEMAL DOSKONAŁY 
PHISHING 
SKIEROWANY 
W UŻYTKOWNIKÓW 
IURZĄDZEŃ
Sprzęt od Apple w większości uważamy za 

bardzo bezpieczny. Nie oznacza to jednak, 

że nie mamy się czego obawiać.

Czytaj dalej...

MICROSOFT KOŃCZY 
WSPARCIE DLA OFFICE 
2011 FOR MAC 
Po zainstalowaniu macOS High Sierra z przy-

krością zauważyłem, że Office 2011 for Mac, 

którego codziennie używam od paru lat, 

przestał się stabilnie zachowywać.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/11/apple-i-spielberg-lacza-sily-powstanie-kontynuacja-amazing-stories/
https://imagazine.pl/2017/10/12/niemal-doskonay-phishing-skierowany-do-uzytkownikow-iurzadzen/
https://imagazine.pl/2017/10/09/microsoft-konczy-wsparcie-dla-office-2011-for-mac/
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AKCESORIA PHILIPS HUE ZGODNE Z HOMEKIT 
Wiem, że jestem nudny, ale będę to podkreślał – to jest rok HomeKit. Co więcej, okazuje się, że urzą-

dzenia, które nie miały wcześniej wsparcia dla tego systemu, jednak go otrzymują. Jedną z pierwszych 

firm, które weszły w HomeKita był Philips i ich system oświetlenia Hue. Jednak Hue to nie tylko źró-

dła światła, ale też włączniki oraz czujniku ruchu. Dziś te akcesoria również dostały, zapowiedziane we 

Wrześniu na IFA, wsparcie HomeKit.

Czytaj dalej...

APPLE DYSKRETNIE UDOSTĘPNIŁO 
STARSZĄ WERSJĘ ITUNES Z APP STORE 
Jak wiecie, ostatnia aktualizacja iTunes do wersji 12.7 usunęła App Store. 

Spotkało się to zarówno z aprobatą części osób i niezadowoleniem innych.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/03/akcesoria-philips-hue-od-dzis-zgodne-z-homekit/
https://imagazine.pl/2017/10/09/apple-dyskretnie-udostepnio-starsza-wersje-itunes-z-app-store/
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PAŹDZIERNIKOWE 
NOWOŚCI MADE BY 
GOOGLE
Siadając do konferencji Made by Google, która 

właśnie się skończyła, pomyślałem  „kolejna 

nudna konferencja”. Po raz kolejny wszystko było 

wiadomo przed: Pixel 2, PixelBook i nowy Home 

Mini. Okazało się, że jednak nie było tak nudno.

Czytaj dalej...

EDGE W KOŃCU NA 
IOS I ANDROID
Piekło zamarzło, a właściwie Microsoft pró-

buje przyciągnąć kolejną grupę użytkow-

ników do swojej przeglądarki. Dzisiaj na 

firmowym blogu ogłoszono wersję preview 

Microsoft Edge na iOS i Androida.

Czytaj dalej...

UWAŻAJCIE 
Z SZYFROWANIEM 
WOLUMINÓW HFS+ 
POD MACOS HIGH 
SIERRA
Jeden z użytkowników popularnego 

Carbon Copy Cloner znalazł niepoko-

jącą prawidłowość podczas szyfrowania 

dysku sformatowanego jako HFS+ pod 

kontrolą macOS High Sierra.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/05/pazdziernikowe-nowosci-made-by-google/
https://imagazine.pl/2017/10/05/edge-w-koncu-na-ios-i-android/
https://imagazine.pl/2017/10/04/uwazajcie-z-szyfrowaniem-woluminow-hfs-pod-macos-high-sierra/
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KOMISJA EUROPEJSKA 
POZYWA IRLANDIĘ, 
ZA BRAK 13 MLD EURO 
PODATKÓW OD APPLE
Irlandia została pozwana przez Komisję 

Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej za nielegalną pomoc publiczną 

dla Apple. Chodzi o nie odzyskanie przez rząd 

Irlandii od Apple około 13 miliardów euro nieza-

płaconego podatku.

Czytaj dalej...

GŁOŚNIKI SONOS Z AIRPLAY 2 DOPIERO W PRZYSZŁYM ROKU
Tak jak coraz więcej firm wchodzi w Applowy system HomeKit, tak nowa wersja protokołu bezprzewodowego 

przesyłania muzyki AirPlay 2 nie cieszy się wielką popularnością. Mimo pochwalenia się przez Apple na WWDC 

2017 długą listą producentów.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2017/10/04/komisja-europejska-pozywa-irlandie-za-brak-13-mld-euro-podatkow-od-apple/
https://imagazine.pl/2017/10/04/glosniki-sonos-z-airplay-2-dopiero-w-przyszlym-roku/
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Wiedza i doświadczenie – to cała idea Mobiconf
Mobiconf to konferencja o międzynarodowym charakterze nastawiona na dzielenie się uni-

kalną wiedzą z zakresu developmentu na platformy iOS oraz Android, a także projektowania 

UX i wykorzystania mobile w biznesie. 

Nie tak dawno Microsoft i Google zorganizowali w Polsce jedne z najważniejszych 

konferencji branży IT na świecie. Branża mobile także spotyka się w tej części 

Europy. To nie jest przypadek. Do Krakowa przybyło ponad 400 prawdziwych 

geeków pochłoniętych aplikacjami mobilnymi, kodowaniem i design. Pojawili się 

prelegenci z Apple, Zalando, Facebook, Pinterest, Asos, Miquido i wielu innych 

genialnych firm. Było dużo praktycznej wiedzy i jedna epicka impreza – tak 

w skrócie można podsumować czwartą edycję Mobiconf.

MOBICONF CONFERENCE – NAKRĘCA MOBILNĄ 
EWOLUCJĘ W EUROPIE ŚRODKOWEJ

http://2017.mobiconf.org
http://goo.gl/p9K3zp
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Zdobycie nowych doświadczeń oraz networking - to najczęściej wskazywana motywacja 

do udziału w Mobiconf. Tegoroczni prelegenci wysoko podnieśli poprzeczkę. Twórczo o UI 

i UX mówił Raymond Ho (Visual Lead w Zalando) oraz Johan Adda, który przez wiele lat two-

rzył projekty dla Apple. Pierwszy z nich uczył jak tworzyć UX we właściwy sposób i czym 

on naprawdę jest dla użytkownika. Z kolei Adda skupił się na przyszłości mobile, zmianach 

i trendach jakie pojawiają się w tym obszarze, jak chociażby: projektowanie biometryczne, 

zmiana pojmowania i roli projektów tylko responsywnych, innowacje w tworzeniu zabezpie-

czeń i haseł czy siła i oddziaływanie video oraz social mediów. 

Ścieżka iOS oceniona na 5+
Ze ścieżki iOS warto wspomnieć o prezentacjach m.in. Johna Sundella (Hyper) i Rahula 

Malika (Pinterest), tym bardziej, że obydwaj otrzymali nagrodę Top Speaker Award przy-

znawaną przez uczestników. John skupił się na projektowaniu API w Swift, przekazał zbiór 

dobrych praktyk, które mogą pomóc każdemu programiście w tworzeniu lepszych roz-
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wiązań, przy mniejszym nakładzie pracy. Temat okazał się być na tyle pożądany, że pośród 

uczestników padały głosy o zastosowaniu tego podejścia także w innych językach progra-

mowania. Z kolei Rahul Malik swoją prezentację oparł na doświadczeniach i problemach 

w pracy developerów w Pinterest. Dzięki temu było ciekawie i konkretnie. 

Android z coraz większą publicznością
Nowości na platformie Android przyciągały pełną salę uczestników. Świetne recenzje zebrały 

prezentacje m.in. „Migrating a mature code base to Kotlin”, którą przygotował Savvas Dalkitsis 

(Principal Software Engineer at ASOS) oraz „Building UI Consistent Android Apps” autorstwa 

Nicola Corti - programisty z Yelp. Jak wskazywali uczestnicy, migrowanie dojrzałego kodu 

zawsze stanowi wyzwanie, dlatego poznanie doświadczeń Savvasa było bezcenne. 

Integracja & networking
Bez nich konferencje nie mają większego sensu. Organizator konferencji Miquido przygoto-

wał się całkiem dobrze, by zrelaksować uczestników. W przerwach czekało stoisko z retro grami 

i komputerami, a wieczorem Mobiconf przejął kontrolę nad klubem B4 w samym sercu Krakowa. 

Dla zainteresowanych: kilka prezentacji będzie 

wkrótce udostępnionych dla wszystkich w formie 

nagrania video, stąd też warto śledzić te profile:

Facebook / mobiconf

Twitter / mobiconf

Czy warto wybrać się na Mobiconf w 2018? Użyj 

#mobiconf2017 a sam się przekonasz, że jeśli 

jesteś developerem mobile, web, projektujesz UX 

to nie tego przegapić. Na pewno będzie czekać 

mnóstwo międzynarodowych znajomości, inspi-

racje, know-how i przede wszystkim poczucie, że 

IT nie ma granic. 

Sponsorzy & Partnerzy
Sponsorzy: Samsung Electronics Polska, Grand 

Parade, Insider, G2A, JetBrains, Dawne Gry 

https://www.miquido.com
https://www.facebook.com/mobiconf
https://twitter.com/mobiconf
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i Komputery, FilmCloud, IBIS Kraków Stare Miasto, 

kontakt.io, Networkers, Yelp, Qubit;

Media: iMagazine, Android Weekly, Business 

of Apps, Challenge Rocket, Crossweb, Marketer 

+, Mobile Click, ProgramistaMag, Smashing 

Magazine, Spotkania-IT, ThinkApple, What’s up 

Magazine, Word of Mobile Apps;

Community: ADDC, CocoaHeads Kraków, Polish 

JUG, KID, WarszawaJUG.

Organizator: Miquido
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Targi Audio Video

17719 LISTOPADA
Warszawa

520 prezentowanych marek  _  160 wystawców  _  3 dni czystego szaleństwa 

www.avshow.pl

http://www.audioshow.pl
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DLACZEGO WARTO 
POLECIEĆ DO AUSTRALII?

TOMASZ SZYKULSKI 

Minęło kilka miesięcy od mojego powrotu do Europy po roku spędzonym w Australii. Przez 

ten czas udało mi się uporządkować wiele wrażeń i przemyśleń na temat tego kraju; jednak 

pomimo biegu kolejnych tygodni, jedna rzecz pozostaje niezmienna – Australia to miejsce, 

które każdy powinien zobaczyć, a być może pozostać tam na dłużej. Dlaczego? 



Powodów jest co najmniej kilka. Przed wylotem 

na Antypody moje wyobrażenie tego zakątka 

świata bazowało na elementach, które zoba-

czyłem w innych, ale jednak w pewien sposób 

podobnych państwach: przede wszystkim mam 

tutaj na myśli Stany Zjednoczone oraz Wielką 

Brytanię. Istotnie, dziś dzięki doświadczeniom 

ostatnich miesięcy mogę śmiało napisać, że 

Australijczycy czerpią pełnymi garściami zarówno 

z wyluzowanego trybu życia Amerykanów 

(a szczególnie mieszkańców słonecznej Kalifornii), 

jak i bardziej tradycyjnych cech i historii społe-

czeństwa brytyjskiego. Jednakże te dwa ele-

menty stanowią jedynie ułamek większej całości; 

niewielki fragment fascynującego miksu, w któ-

rym istotną rolę odgrywa także niepowtarzalna 

struktura społeczeństwa, geograficzna izolacja, 

a nawet… czynniki pogodowe.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli ludzi. Biorąc 

pod uwagę rozmiary Australii, która powierzch-

niowo jest jedynie o 1/4 mniejsza od Stanów 

Zjednoczonych, początkowo może zaskakiwać, 

że zamieszkują ją jedynie… 24 miliony osób. Dla 

łatwiejszego wyobrażenia: to niecałe 2/3 popula-

cji Polski na terenie niemal 25-krotnie większym 

od naszego kraju. Mając w pamięci lokalizację 

wyspy oraz fakt, iż jej znaczną część zajmują 

pustynie oraz inne tereny niesprzyjające osad-

nictwu, liczby te bardzo szybko nabierają sensu 

– tak samo, jak fakt skupienia większości ludno-

ści w kilku aglomeracjach. Dla przykładu popu-

lacja dwóch największych miast, a więc Sydney 

i Melbourne, to niemal połowa wszystkich osób 

zamieszkujących Australię.
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Z punktu widzenia osoby odwiedzającej te strony od samej liczebności istotniejsza będzie 

jednak struktura tego społeczeństwa; według najnowszych danych, około 26% obecnych 

mieszkańców przyszło na świat poza granicami Australii. Istotnie, wrażenie, jakie odniosłem 

na miejscu, to wizja nadal formującej się społeczności, którą zasilają kolejne fale imigracji; 

z racji dystansu i wymagań wizowych, w wielu wypadkach mówimy tutaj o wykwalifikowa-

nych osobach, które szukają dla siebie nowego miejsca do życia czy szans rozwoju. A tych 

w Australii nie brakuje, o czym przekonałem się, gdy, zabiegając o znalezienie pracy, w krót-

kim czasie byłem w stanie wybierać z kilku naprawdę atrakcyjnych ofert.

Zasadne będzie zatem pytanie – kogo przyciąga Australia? Pytanie to nie ma prostej, jed-

noznacznej odpowiedzi. Z jednej strony w Australii spotkamy wspomnianych wcześniej 

przybyszów z Europy czy Ameryki, których na Antypody sprowadziła chęć wykorzystania 

umiejętności i doświadczenia w nowym miejscu. Innych, szczególnie Brytyjczyków, wie-

dzie tam chęć zmiany otoczenia. Ci, za sprawą statusu brytyjskiego paszportu, mogą bez 

większych formalności osiedlić się i pracować na wyspie należącej do Wspólnoty i uznają-

cej zwierzchnictwo królowej Elżbiety II. Z drugiej strony Australia stanowi również punkt 

docelowy wielu imigrantów z Azji i Ameryki Południowej, a także studentów i pracowników 

tymczasowych z całego świata. Każda z tych grup, przywożąc cząstkę swojej rodzimej tożsa-

mości, dokłada cegiełkę w ciągle trwającym procesie budowy nowoczesnego, zróżnicowa-

nego i unikatowego społeczeństwa. Czasem cegiełką tą jest język, czasem – kultywowanie 

tradycji wywiezionych z rodzinnych stron, a w innych przypadkach – otwarcie oryginalnego 

Dlaczego warto polecieć do Australii?



sklepu czy lokalu, który przyciągnie lokalną społeczność. Efekt ten potęgują pro-

porcje – biorąc pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców kraju, można odnieść 

wrażenie, że przybycie tysiąca nowych osób jest tutaj znacznie bardziej widoczne 

i znaczące niż w przypadku gęściej zaludnionych rejonów świata.

Kluczową cechą, która w moich oczach kształtuje niezwykły charakter Australii, 

jest również jej… izolacja. Zacznijmy od tego, że zamieszkując jedną z metropo-

lii położonych na mocniej uczęszczanym wschodnim wybrzeżu, od najważniej-

szych miast Azji dzieli nas co najmniej 8 godzin lotu, od zachodniego wybrzeża 

USA – kilkanaście godzin, a od Europy – przynajmniej doba. Efekty takiego stanu 

rzeczy odnajdziemy w wielu różnorodnych aspektach, z których pierwszym 

może być wspomniana wyżej, unikatowa struktura społeczeństwa. Geograficzny 

dystans wpływał również na postrzeganie innych elementów: Australia zdawała 

się odcięta od wielu problemów nękających współczesny świat, a w szczególności 

Europę. Mimo typowego wielkomiejskiego zgiełku życie płynęło tam w znacznie 

spokojniejszym tempie, również za sprawą przyjaznego nastawienia otaczających 

nas ludzi oraz… doskonałej pogody. A jeżeli o izolacji mowa, pewnym zaskocze-
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niem (chociaż z całą pewnością pozytywnym) był fakt, że pomimo postępującej 

globalizacji i potęgi internetu w Australii udawało mi się odnajdywać muzykę, 

zjawiska czy trendy, których próżno szukać w Europie. Aspekt ten potęgował wra-

żenie, że na pewien czas znalazłem się w prawdziwie unikatowym środowisku, 

zachęcając do wykorzystania go do maksimum.

Na koniec postanowiłem zostawić słowo wyjaśnienia. Spoglądając na tytuł tego 

artykułu, z pewnością można było spodziewać się kolejnego tekstu, który w pro-

sty i przystępny sposób przedstawi najciekawsze atrakcje czy miejsca warte 

odwiedzenia podczas pobytu na Antypodach. Stało się jednak inaczej. Nie ujmu-

jąc niczego eksplorowaniu australijskiego Outbacku, nurkowaniu na rafie kora-

lowej w Queensland, czy zwiedzaniu Sydney, z perspektywy czasu to aspekty 

społeczno-kulturowe stanowią dla mnie o wartości każdej podróży. Przemyślenie 

i uporządkowanie spostrzeżeń z pobytu (szczególnie dłuższego) w nowym miej-

scu pozwala bowiem utrwalić nasze doświadczenia w formie emocji, których 

waga znacząco przewyższa zdjęcia, pamiątki czy jakiekolwiek inne namacalne 

dowody naszej obecności. Dlatego w moich oczach to właśnie możliwość obco-

wania z niezwykłym społeczeństwem i otoczeniem Australii stanowi jeden pod-

stawowy powód, dla którego każdy powinien odwiedzić ten kraj.

Dlaczego warto polecieć do Australii?

https://twitter.com/t_szykulski
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W zeszłym miesiącu wspominałem, że zajmę się sprawą broni na Svalbardzie. Od razu zazna-

czam, że to, co opiszę poniżej, wynika z moich osobistych doświadczeń oraz z informacji 

zgromadzonych podczas przygotowywania wyprawy. Dodatkowym impulsem do napisania 

artykułu jest również fakt, że w zasadzie nie ma osoby, która nie pytałaby mnie, jak to jest 

z tą bronią.

No więc jak to jest? Czy jest konieczna i nieodzowna? Jak można się domyślić – odpowiedź 

nie jest jednoznaczna. Przede wszystkim osoby, które jadą na Spitsbergen czysto turystycz-

nie i w zorganizowanej grupie, mają albo powinny mieć zapewnioną opiekę przewodników 

z bronią. I jeżeli jesteś taką osobą, to nie musisz już czytać dalej. 

Druga skrajna grupa, to ludzie chcący udać się na trekking po archipelagu. W takim przy-

padku, jeżeli decydujecie się na wyprawę, prawdopodobnie już wszystko wiecie. Nie 

wyobrażam sobie wędrowania po tak skrajnie trudnym terenie bez przygotowania, 

doświadczenia. Bez obycia z bronią. Również to nie jest przypadek, o którym chcę napisać. 
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Ten artykuł jest skierowany do osób podobnych 

do mnie – do ludzi, którzy przede wszystkim 

nastawiają się na zdjęcia. I to jest prawdziwy cel 

ich wypraw. Uff, po tym wstępie, mogę w końcu 

napisać, jak wygląda zagadnienie broni na Szpicu.

Niedźwiedź polarny
Otóż karabin nosi się na Svalbardzie w jednym 

celu. W celu obrony przed największym lądowym 

drapieżnikiem świata – niedźwiedziem polarnym 

(tak, tak, żaden lew czy grizzly). I należy wyzbyć 

się myślenia, że niedźwiedź to słodki biały miś. 

Ów miś waży około 800 kg, biega z prędkością 

5 m/s, świetnie pływa i… atakuje bez ostrzeże-

nia! O czym skwapliwie informuje wiele tabliczek 

w Longyearbyen. Co więcej, populacja niedź-

wiedzi polarnych na archipelagu jest większa niż 

populacja ludzka! Różne źródła szacują liczebność 

niedźwiedzia polarnego na 3000–3500 osobni-

ków. Wydaje mi się, że te powody są wystarcza-

jące, aby mieć możliwość wypożyczenia karabinu. 

Czy jednak istnieje obowiązek noszenia broni? 

Nie do końca. Broń jest wymagana, jeżeli opusz-

cza się tak zwaną strefę administracyjną nr 10 

(Management Area 10). We wnętrzu tej strefy, 

która obejmuje mniej więcej cały Isfjorden, czyli 

drugi pod względem długości fiord znajdujący się 

w zachodniej części wyspy, nie ma obowiązku jej 

noszenia. Wydaje mi się jednak, że opuszczanie 

osad ludzkich bez flinty na ramieniu raczej świad-

czy o głupocie. Z drugiej strony, gdy rozmawia-

łem z mieszkańcami Longyear, niektórzy mówili, 

że nacisk na chodzenie z bronią w strefie 10 to 

raczej legenda niż konieczność. No cóż, ja się jed-

nak po prostu bałem. I zdecydowałem się broń 

wypożyczyć. 
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No dobrze, zakładam, że przekonałem Was do konieczności posiadania broni. 

Jak ją zdobyć? Podstawą ubiegania się o możliwość wypożyczenia karabinu jest 

uzyskanie zgody sysselmanna, czyli gubernatora Svalbardu na noszenie broni. 

Aby taką zgodę uzyskać, należy otrzymać zaświadczenie o niekaralności, które 

można zdobyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Nasze sądy wydają 

je od ręki (trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 30 złotych). Zaświadczenie 

należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język angielski (taniej) lub nor-

weski (drożej). Tak przygotowane dokumenty przesyłamy do biura gubernatora 

drogą mailową, wypełniając wcześniej specjalny formularz. Całą procedurę wraz 

z linkiem do formularza można odnaleźć tu. W formularzu podajemy cel wizyty, 

zasięg poruszania się i okres, na jaki chcemy wypożyczyć broń. Zwykle zgoda 

przychodzi po dwóch tygodniach i wygląda tak:

„Hei

Approved appplication attached.

Have a nice trip

Vennlig hilsen/Best regards”.

Broń na Spitsbergenie

https://www.sysselmannen.no/en/Shortcuts/Firearms/Renting-firearms/
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Ale zdarza się i dłużej. Jacek, mój towarzysz podróży, czekał na nią około dwóch 

miesięcy. Polecam więc zająć się tą sprawą z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Co dalej?
OK. Mamy już wszelkie zgody, co dalej? W Longyearbyen, w samym centrum mia-

steczka jest informacja turystyczna. Można się tam dowiedzieć niemal wszyst-

kiego, kupić mapy firmowane przez Norweski Instytut Polarny i oczywiście dostać 

adresy miejsc, gdzie wypożyczymy karabin. W zasadzie są dwa takie miejsca. My 

korzystaliśmy z Longyear78 Outdoor & Expeditions. Jest to świetnie wyposażony 

sklep sportowy. Kupicie tam wszystko, czego potrzeba, nawet na wielodniową 

wędrówkę. Ceny są zbliżone do polskich (bezcłówka).

Ze względu na procedurę użycia broni w razie spotkania z drapieżnikiem (o czym 

później), obsługa sklepu najpierw Was wylegitymuje, sprawdzi pozwolenie od 

sysselmanna, a następnie zaproponuje uzbrojenie. Prawie na 100% będzie to nie-

miecki mauser z czasów II wojny światowej z wybitą hitlerowską gapą! Następnie 

odbędziecie krótkie szkolenie z używania karabinu i otrzymacie sugestię udania 

się na strzelnicę w celu potrenowania. I tu mała dygresja – naprawdę warto przed 

wyjazdem na Svalbard pochodzić na lokalną strzelnicę i obyć się z tego rodzaju 

bronią. W przypadku zagrożenia nie będzie czasu na zastanawianie się, jak to 

działa. My braliśmy sprzęt na siedem dni i ceny kształtowały się następująco:

Mauser + pistolet sygnałowy, 10 naboi, 2 flary – 1430 NOK (ok. 658 złotych) 

– w przypadku krótszego okresu cena jednostkowa będzie wyższa. 

Chodząc z bronią po mieście, musicie pamiętać, aby komora zamka karabinu była 

otwarta, tak aby każdy widział, że broń nie jest naładowana. Ponadto wchodząc 

do sklepów, barów itp. sprzęt zostawiamy w specjalnych szafkach. Paradowanie 

z flintą na ramieniu powoduje również śmieszne sytuacje. Napadła mnie chińska 

wycieczka i każdy jej uczestnik koniecznie chciał sobie zrobić ze mną zdjęcie na 

pamiątkę. Widocznie wyglądałem wystarczająco rasowo.

Procedura postępowania w razie spotkania z niedźwiedziem
Nikomu nie życzę znalezienia się w sytuacji zagrożenia życia, ale warto wiedzieć, 

jak się zachować w przypadku takiego spotkania. 

Broń na Spitsbergenie
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Prawie cały Svalbard to obszary będące pod ochroną. Jest tam kilka rezerwatów 

przyrody, parków narodowych, kilkanaście rezerwatów ptactwa oraz obszar-

-pomnik przyrody. Przepisy dotyczące ochrony środowiska są tu bardzo wyśrubo-

wane. Zabronione jest zrywanie kwiatów czy roślin. Jak i jeżdżenie jakimkolwiek 

sprzętem mechanicznym poza drogami utwardzonymi. Szczególnie w okre-

sie wegetacyjnym. Mnie ostrzeżono, abym nawet jadąc rowerem, nie zjeżdżał 

z drogi, ponieważ grożą za to naprawdę srogie mandaty. 

Teren ten znajduje się pod jurysdykcją sysselmanna i jest bardzo restrykcyjnie 

chroniony. Niedźwiedź polarny również znajduje się pod ścisłą ochroną i od roku 

1973 obowiązuje całkowity zakaz polowań. Zastrzelić tego drapieżnika można 

jedynie w obronie własnej lub w przypadku, kiedy plądruje zabudowania ludz-

kie. Gdy dojdzie do bliskiego kontaktu, należy zachować zimną krew (co oczywi-

ste, prawda?), próbować odstraszyć zwierzę za pomocą pistoletu sygnałowego. 

Trzeba przy tym pamiętać, żeby flara nie spadła za niedźwiedziem, ponieważ 

ruszy na nas ze zdwojoną siłą, a nie zacznie uciekać! W przypadku, gdy próba 

odstraszenia nie powiedzie się, a drapieżnik znajduje się w odległości 50 m od 

nas, trzeba strzelać. I to tak, żeby zabić, czyli w korpus. 

Broń na Spitsbergenie
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Jeszcze raz uczulam – to piękne, ale i groźne zwierzę. Bądźmy odpowiedzialni 

– nie podchodźmy zbyt blisko, nie straszmy, nie drażnijmy. Strzelanie to ostatecz-

ność dopuszczalna wyłącznie w przypadku samoobrony!

Każdy przypadek zastrzelenia niedźwiedzia jest skrupulatnie badany. Natychmiast 

trzeba zawiadomić gubernatora, który przeprowadza szczegółowe śledztwo. Na 

miejsce zdarzenia przylatuje helikopter z policją z biura gubernatora, aby zebrać 

dowody oraz przeprowadzić przesłuchanie. Przy stwierdzeniu niezasadności uży-

cia broni delikwent jest karany niebotycznym mandatem.

I to mniej więcej tyle. Pamiętajcie – temat jest szerszy i zaledwie go dotknąłem. 

Ale ponieważ trudno znaleźć w jednym miejscu wszelkie potrzebne informacje, 

uznałem, że warto o tym napisać, żebyście mieli chociaż punkt zaczepienia do 

dalszych poszukiwań. Jeżeli artykuł nie wyczerpał Waszej ciekawości – piszcie. 

W miarę możliwości i wiedzy będę starał się odpowiedzieć.

A czy spotkałem niedźwiedzia polarnego? Tak!!! Podczas rejsu do poradzieckiego 

miasta Piramida mieliśmy okazję zobaczyć mamę z dwoma małymi. Niestety były tak 

daleko, że mogliśmy je obserwować jedynie przez lornetkę. Posiadane obiektywy 

okazały się za krótkie, żeby sfotografować te zwierzęta. Może następnym razem?

Broń na Spitsbergenie

fot. Jacek Tryc (tryc.pl)

http://tryc.pl


BODRUM 
ALL-INCLUSIVE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jeśli śledziliście nasze podróże przez ostatnich kilka lat, to zapewne zauważyliście, że 

preferujemy wyjazdy organizowane przez nas samych. Od A do Z. Są jednak kierunku 

i sytuacje, w których warto wybrać tak zwanego „all-a”.
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Dlaczego Turcja
Turcja miała być prezentem z okazji okrągłej rocznicy dla jednego z członków naszej 

rodziny. Kierunek ten wybraliśmy z kilku powodów. Po pierwsze, obecnie ceny w tym kraju 

są bardzo niskie. Po drugie, jest sporo dostępnych terminów i można było całość dopaso-

wać do potrzeb i wymagań czterech osób. Po trzecie… nigdy nie byłem w tym kraju, nie 

licząc Stambułu. Po czwarte dziewczyny wymagały, aby temperatura nie przekraczała 30°C 

(w październiku).

Turecka Riviera
Turecka Riviera, inaczej znana jako Turkusowe Wybrzeże, ciągnie się od Antalyi na wscho-

dzie aż do Çeşme na zachodzie. To ponad tysiąc kilometrów wybrzeża, na którym znajduje 

się mnóstwo wspaniałych plaż oraz innych atrakcji dla osób, które odważą się opuścić swój 

hotel. Na szczęście nie ma się czego obawiać i gorąco zachęcam do podróżowania po tym 

rejonie. Oferta jest szalenie bogata i wystarczy wynająć auto (co polecam) lub skorzystać 

z wycieczki zorganizowanej (czego nie polecam, oprócz tych łódką po morzu) i ruszyć 

przed siebie.
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My zdecydowaliśmy się na Bodrum, bo nie dość, że w tamtym kierunku znaleźliśmy intere-

sujące nas oferty w biurach turystycznych, to samo miasto zapowiadało się na tyle intere-

sująco, że wiedziałem, że przynajmniej jeden dzień spędzę na robieniu zdjęć. Doprecyzuję 

jeszcze, że celem naszego wyjazdu, niekoniecznie dla mnie i mojej drugiej połowy, było 

„doświadczenie all-a” oraz LB (leżenie brzuchem [do góry]).

Znalezienie pięciogwiazdkowego hotelu nie jest problematyczne. Ceny też powinny być 

akceptowalne przez większość. Pamiętajcie tylko, że turecka gwiazdka jest różna od euro-

pejskiej, a wartość gwiazdek rozróżnia się ceną. Nasz hotel – WoW Bodrum Resort – oceniam 

na europejskie solidne trzy gwiazdki, pomimo że do dyspozycji gości były posiłki przez 22 

godziny na dobę, tenis, łódki (wymagany patent), rowery wodne, baza nurkowa, baseny, 

ping-pong, rzutki, morze alkoholu (oczywiście przez 24 h) i wiele więcej. Jeśli chcecie więcej 

w takich samych pięciu gwiazdkach, to należy patrzeć już tylko na ceny. W Bodrum i wielu 

innych miejscowościach w rejonie, znajdziemy hotele, gdzie szczękę trudno podnieść z pod-

łogi – rzekomo korzysta często z nich Cristiano Ronaldo. Nie potwierdzam, nie widziałem, 

chociaż być może któreś z tych Ferrari, co nas mijało, należało do niego.

Ludzie i ceny
Ceny w mieście Bodrum można bez większych problemów przyrównać do warszawskich. 

Pełny posiłek na mieście to koszt około 35 złotych (kebab z dodatkami, na talerzu), a pełna 
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kolacja w restauracji to 50–60 złotych (świeża ryba). Kawa turecka waha się od 

3 do 10 złotych, zależnie od miejsca (i widoku), a bilet na autobus to koszt około 

3 złotych. Przypomnę, że obecnie 1 lira to mniej więcej 1 złoty, przy czym „wszy-

scy” podają ceny w euro. Często możecie się też spotkać z tym, że jeśli poprosi-

cie o cenę w lirach, to zostanie ona przeliczona ze wspomnianego euro. Ogólnie 

polecam wziąć ze sobą liry lub kartę wielowalutową typu Revolut, aby niepo-

trzebnie nie tracić 10–30% na przewalutowaniu.

Sami ludzie są tutaj przemili i nadzwyczajnie starają się o nasze zadowolenie. To 

nie dziwi – ostatnio Turcja ma problemy polityczne, które czynią turystów bar-

dziej ostrożnymi (niepotrzebnie w tych rejonach), a należy pamiętać, że turystyka 

to ich największy przemysł.

Zamek w Bodrum
Jeśli jednak zdecydujecie się na poświęcenie jednego dnia na wycieczkę, to 

gorąco polecamy wzięcie busika (zwanego dolmuş) do centrum miasta, bo 

zapewnia on znakomity widok na okolicę. Z PKS-u w centrum miasta jest już 

tylko krótki spacer do mariny, gdzie znajduje się zamek z XV wieku, zbudowany 

przez Zakon Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy. Do hotelu możecie wrócić 

taksówką, szczególnie jeśli już będzie za późno na busa – w pobliżu mariny jest 

kilka przystanków. Ceny są niższe niż w Polsce, a my za pięciokilometrową podróż 

zapłaciliśmy około 20 złotych.
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Zegarki
W Bodrum możecie kupić zegarek każdej marki – od Panerai po Patek Phillippe. 

Ceny są bardzo przystępne, bo wynoszą od 100 do 1000 lir (czyli mniej więcej od 

100 do 1000 złotych). Podpowiem jedynie, że to są zegarki podrabiane, najczęściej 

oparte o mechanizmy ETA lub Miyota, a cała reszta jest produkowana na miejscu, 

w Turcji. Jakość ich wykonania oscyluje między „tragiczną” a „o mój Boże!”, ostrze-

gam więc z góry – nie dajcie się nabrać. Tym bardziej, że sprzedawcy będą wci-

skali Wam produkt kosztujący 100 zł za dziesięciokrotnie wyższą cenę.

Hammam
Jest jedna obowiązkowa pozycja, którą powinniście zaliczyć, a jest nią turecki 

hammam. W Bodrum jest tradycyjny lokal, który stosuje się do pradawnych zasad, 

ale większość hoteli również je oferuje, często w cenie. Zaleca się z niego skorzy-

stać, zanim spieczecie się na słońcu, bo potem będzie bolało!

All czy nie
Osobiście nie przepadam za ofertami all-inclusive, z wielu powodów. Po pierw-

sze, zazwyczaj preferuję codziennie chodzić do innej knajpy, aby spróbować naj-

przeróżniejszego jedzenia danego regionu. Po drugie, jedzenie w restauracjach 

zazwyczaj jest zdecydowanie smaczniejsze niż hotelowe. Trzecim powodem jest 
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fakt, że generalnie wolę zwiedzać niż leżeć plackiem na basenie, chociaż przy-

znaję, że w WoW Bodrum Resort nie można było się nudzić – każdy mógł znaleźć 

jakieś zajęcie dla siebie, od okupowania hokera przy barze, przez granie w tenisa 

lub piłkę nożną, do żeglowania lub nurkowania po okolicach. Kolejnym minusem 

„all-a” jest ten żal, który się ma, jak opuszcza się hotel na cały dzień – przecież 

zapłaciłem za to wszystko, więc szkoda tego nie wykorzystać. Dlatego właśnie 

preferuję mały hotelik lub najlepiej wynajęte mieszkanie czy domek, bo cały 

dzień i tak jestem poza nim, a służy mi on jedynie do spania.

All-inclusive ma jednak swoje zalety. Przede wszystkim można naprawdę 

wypocząć, nie przeciążając czterech liter poprzez nadmierne ich podnosze-

nie. Dodatkowo wszystko jest w zasięgu ręki – alkohol, jedzenie, basen, morze 

i plaża… Żyć nie umierać.

Warto?
Już wiem, że zabiorę Iwonę ponownie w te rejony, ale tym razem zorganizujemy 

sobie całą wycieczkę sami, wraz z samochodem, aby zwiedzić całą okolicę, bo 

jest tam co zwiedzać. Przy tej okazji spędziliśmy tylko jeden dzień poza hotelem, 

w sercu Bodrum, ale co odpocząłem, to moje. No i przy okazji ponownie przeczy-

tałem wspaniałą trylogię Z mgły zrodzony, którą gorąco wszystkim polecam.

Warto jednak jechać teraz, jeśli cena ma dla Was znaczenie. Pomimo że jest to 

bezpieczny region, to spadło nim obecnie zainteresowanie turystów i ceny są 

śmiesznie niskie – często znajdziecie przeceny sięgające nawet 50%.

Bodrum All-Inclusive

morid1n

http://www.twitter.com/morid1n
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Obudziłem się zlany potem. Jest duszno. Wielki wiatrak pod sufitem powoli mie-

sza powietrze. Za małym okienkiem wychodzącym na kuchnie hoteli słychać 

pierwsze odgłosy przygotowywania posiłków dla gości. W powietrzu czuć curry 

i przyprawy. Słodkawy smak Indii. Będę często marzył, by w zimnej Polsce czuć to 

samo. Jest 4 rano. Napiłbym się kawy. Niestety Bombaj o tej godzinie śpi. Odgłosy 

zaczynają dochodzić jedynie z kuchni czy jadłodajni hotelowej.

Wielkie miasto. Olbrzymie. Nikt nawet nie zdaje sobie sprawy jak wielkie. Liczba 

ludzi, którzy tu żyją, już dawno wymknęła się spod kontroli. Na powierzchni 

podobnej do Warszawy żyje według statystyk dziesięć razy więcej ludzi. Jest ich 

jednak dużo, dużo więcej. Każdego dnia przybywają nowi. Już nie tylko z pobli-

skich wiosek, ale z najdalszych rejonów kraju. Gdy przyjadę tu znowu po kilku 

latach, to tam, gdzie jeszcze nie było slumsów, teraz są tętniące życiem osady.

Dzisiaj chce odwiedzić stare doki. Bombaj leży na półwyspie. Z trzech stron jest 

oblany morzem. Chcę zobaczyć małe kutry, które przybijają do nabrzeża z noc-

nego połowu ryb. Gdzieś to wyczytałem. Nie widziałem nigdy relacji z tego – ide-

alna sytuacja dla mnie. Za każdym razem, gdy robię coś takiego, boję się, ale 

czuję się najprzyjemniej, gdy mogę przełamywać wszystkie swoje strachy.
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Zwlekam się z łóżka. Szybko oblewam się wodą z wiaderka. To obowiązkowe 

wyposażenie każdej łazienki. Wiadro i mały plastikowy kubek. W porze suchej 

zdarzają się przerwy w dostawie wody. Wychodzę z pokoju. W torbie mam aparat 

Ikon Zeiss i kilka klisz do niego. Na korytarzu śpi obsługa hostelu. Pracują w nim 

24 godziny na dobę. Do domu jadą raz na pół roku. Niewielu z nich mieszka 

w Bombaju. Zresztą spanie na łóżku polowym w hostelu jest lepsze niż spanie na 

chodniku pod plandeką.

Na ulicy cisza. Bardzo dziwnie się czuję. Za kilka godzin trudno będzie tu spokoj-

nie przejść. Liczba ludzi może przytłaczać w ciągu dnia. Choć ja, ten, który lubi 

samotność, czuję się nadzwyczaj dobrze w tym tłumie. Jestem częścią tej spo-

łeczności. Co prawda nigdy tu nie pracowałem, realizowałem zlecenia dla kilku 

fundacji, ale z Indiami byłem związany emocjonalnie. 

Jest przyjemnie rześko. To koniec pory suchej. Każdy wyczekuje deszczu. Tak 

jakby rośliny i ziemia nie mogły się go doczekać i cierpią. Ja też. Choć lubię ciepło. 

W Bombaju i tak jest nieźle, dzięki morzu z każdej strony miasta. Rozglądam się 

i szukam taksówki czy tuk-tuka. Na poboczu kilkadziesiąt metrów dalej śpi kierowca 

w swoim Ambasadorze. Wypierane są przez nowe taksówki. Ja jednak bardzo lubię 

ten kształt i symbol motoryzacji Indii. Pytam, czy zawiezie mnie do doków? Nie 

rozumie, jest zaspany. Mój angielski nie jest idealny, a ich jeszcze gorszy, kierowca 

nie ma dwóch przednich zębów i ma w ustach wielki kawał paanu. Zrozumiał, ale 

zastrzegł, że dowiezie mnie tylko do ulicy w pobliżu, bo dalej się boi. OK.

<!--Zdjęcie fort.jpg-->

Jedziemy dzielnicą Ford, potem Colaba. Uwielbiam te dzielnice. Szczególnie 

pierwszą z nich. To postkolonialna, dobrze zaprojektowana urbanistycznie część 

miasta. Zostawiona kiedyś przez angielską arystokrację, opiera się teraz roślin-

ności, która zmieniają ją w upadający symbol dawnych Indii. Jestem w dokach. 

Nietrudno się tego domyślić, odór ryb zatyka nos. Drażni i odrzuca. Oświetlona 

jest tylko brama. Dalej ciemności skrywają magazyny, garaże, jakieś urządzenia 

i pojazdy. Już wiem, dlaczego kierowca nie chciał mi pomóc. Bał się. Wokół mnie 

czuję ruch. Coś mi przemyka pod nogami. Jakieś zwierzęta piszczą, nagle olśnie-

Nocny strach
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nie! Szczury. Ogromne, wielkości małych kotów. Całe armie szczurów. W Indiach 

jest wiele opowieści, jak szczury, szczególnie w Bombaju, napadają na ludzi. Są 

specjalne służby miejskie, które zajmują się łapaniem i zabijaniem tych zwierząt. 

Każdego dnia jeden szczurołap zabija około 100–120 szczurów. Posługują się dłu-

gimi kijami. Tu w dokach szczury są bezkarne, zakładają swoje gniazda, a odpady 

z kutrów stanowią ich pożywienie.

Ja sam proszę się o guza. Każde ugryzienie może być dla mnie groźne. Nie 

wychowałem się tu i flora tego miejsca może zabić. Udaje mi się przebrnąć przez 

zabudowania gospodarcze rybaków. Coraz większa intensywność rybiego odoru 

mówi mi, że jestem już blisko. Wszędzie tablice ostrzegające, by nikt obcy się tu 

nie zbliżał. Idę, nie zważając na te tablice.

Miejsce, do którego przybijają kutry, to betonowe nabrzeże, częściowo zada-

szone. Jest już sporo ludzi. Gdy do nich się zbliżyłem, ucichli. Byli przestraszeni. 

Chyba byłem pierwszym białym, który tu przyszedł i nie wiedzieli, co to oznacza. 

Dodatkowo robiłem im zdjęcia. Pierwsze kutry już przypłynęły. Ich połów nie 

był imponujący. Kilkadziesiąt koszy z rybami. Rybacy najpierw sortowali ryby na 

kutrze. Potem w małych koszyczkach wielkości misek podawali na nabrzeże. Tam 

czekały na nich ich żony, córki. Kobiety w swoich kolorowych sari czekały na ryba-

ków, siedząc w miskach lub koszach. 
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Beton był przesiąknięty rybim olejem 

i trzeba było uważać, by się nie pośli-

zgnąć i nie wpaść do wody. Dlatego 

wszyscy, by nie stać na nogach, siadali 

do czystych jeszcze misek. Ja nie mia-

łem swojej. Pojawił się już sprzedawca 

paanu. Bardzo zabawnie to wyglądało. 

Połów był podzielony na ten dla 

potrzeb własnych rodzin rybaków, 

na taki zamówiony przez restauracje 

i teraz tylko odbierany i ten na sprze-

daż. Przed wejściem na nabrzeże 

utworzył się momentalnie targ rybny. 

Słychać było nawoływania sprzedaw-
t_szykulski
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ców i licytacje co lepszych sztuk. Przejaśniało się i coraz więcej przedstawicieli 

hoteli i restauracji w liberiach i służbowych ubraniach zapełniało targ. Tak samo 

szybko, jak powstał, tak samo zniknął. 

Rybacy opuszczali powoli swoje statki – umyte już i czekające na wieczór kutry, 

by znowu zapuścić się w Morze Indyjskie. Tylko szczury ciągle podniecone zapa-

chem ryb przemykały pomiędzy odpadkami. Zmęczony powlokłem się odespać 

do hostelu. 

FreemanAdalbert
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STOLIK KAWOWY TOM-CRAFT SUPERTON 60
CENA 1980 PLN
Uwielbiam wyjątkowe meble, a te produko-

wane przez Tom-Craft takie są. Ta manufaktura 

tworzy meble nietypowe, idealnie skrojone 

pod właściciela. Ale sztandarowym produk-

tem jest stolik kawowy w kształcie kasety 

magnetofonowej SUPERTON 60 produkowa-

nej w szczecińskich zakładach włókienniczych 

Chemitex-Wiskord na przełomie lat siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych. Stolik ten jest drew-

nianą repliką kasety magnetofonowej w skali 

10:1. Idealnie wpisze się we wnętrze audiofila lub 

hipstera zakochanego w PRL. Blat i inne drew-

niane elementy stolika są sosnowe i dębowe, 

wybarwione bejcą i polakierowane natryskowo. 

Nóżki typu hairpin powstały z zespawania pręta 

14 mm i są teraz bardzo popularne w meblar-

stwie retro. Na blacie znajduje się tafla szkła 

z naniesioną grafiką kasety SUPERTON 60 lub 

jakiejkolwiek innej według wizji klienta. Stolik 

posiada schowek na pilota bądź gazetę.

KLOCKI LEGO STAR WARS KALENDARZ ADWENTOWY
CENA 139 PLN 
Zapewne kojarzycie kalendarze adwentowe, 

w których z poszczególnych przegródek wyjmuje 

się każdego dnia czekoladkę. Mam dla Waszych 

dzieci (i dla Was) lepszą wersję. Kalendarz 

Adwentowy LEGO Star. Każdego dnia, otwierając 

jedną z 24 przegródek, znajdziemy w niej minifi-

gurkę, statek, pojazd lub inny prezent związany 

z serią LEGO® Star Wars. W zestawie jest też roz-

kładana plansza z rysunkami Jakku, bazy Starkiller 

i przestrzeni kosmicznej, na której można rozgry-

wać gwiezdne przygody. W zestawie jest siedem 

minifigurek oraz figurka BB-8. Pojazdy Ghost, 

Phantom, transportowiec szturmowców, śmigacz 

Rey, Sokół Millennium, śmigacz śnieżny, wahadło-

wiec dowodzenia Kylo Rena, Y-wing, TIE Striker, 

czołg poduszkowy, AT-ST, działko blasterowe, 

odśnieżarka i sanie z dopalaczami!
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HOTEL INDIGO KRAKOW – OLD TOWN
CENA ZA DOBĘ OD 600 PLN
Jeśli często korzystacie z hoteli, to wie-

cie, że czasem ciężko odróżnić jeden od 

drugiego. Tego problemu nie będziecie 

mieli w hotelach butikowych, w których 

każdy pokój jest inny. Moim zdaniem jeden 

z najlepszych takich hoteli w Polsce jest 

w Krakowie. Nazywa się Indigo. Znajdziecie 

go w świetnym miejscu, w zabytkowym 

budynku z 1836 roku, przy ulicy św. Filipa 18, 

w artystycznym sercu Krakowa, nieopodal 

Akademii Sztuk Pięknych, Bramy Floriańskiej 

i Głównego Dworca Kolejowego. Składa 

się z 56 ekskluzywnych pokoi urządzonych 

w indywidualnym stylu. Ich wystrój zain-

spirowany jest twórczością takich artystów 

jak Matejko, Wyspiański czy Nowosielski. 

Hotelowa restauracja Filipa 18 zaprasza na 

nowoczesne dania kuchni polskiej. Hotel 

ma bardzo wysokie oceny na booking.com 

– „Wyjątkowy 9,5”.

MEBLE BIUROWE BALMA 
CENY RÓŻNE 
Meble biurowe to jeszcze jakiś czas temu był 

najnudniejszy temat na świecie. Na szczę-

ście to się mocno zmienia. Jeśli meblujecie 

swoje biuro, zobaczcie, co oferuje polska 

firma Balma. Ich motto to: „Wszystko zaczyna 

się w biurze”. Działają zgodnie z ich autorską, 

wypracowaną przez lata doświadczeń filo-

zofią Think Pro. Przyjmuje ona perspektywę 

inwestora – PRO BIZNES, użytkownika – PRO 

KLIENT i przestrzeni – PRO DESIGN. Efektem 

są produkty zupełnie inne niż typowe kor-

poracyjne biurka. Mnie zachwyciła seria 

BALMA i NOTI Soundroom. To nowy system 

mebli akustycznych stworzony przez Tomka 

Rygalika. Meble są obite miękkimi tkaninami 

i izolują nas od dźwięków biura. Pozwalają 

w środku dużej przestrzeni stworzyć oazę, 

w której można się wyciszyć.

http://indigokrakow.com 
http://balma.pl 
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FIRMA BOOGIE
CENY RÓŻNE 
Z wiekiem coraz mocniej szukam produktów indy-

widualnych, stworzonych zupełnie inaczej niż 

te z sieciówek. Jedną z takich firm jest BOOGIE. 

To polska firma zarządzana przez Agnieszkę 

Pastuszak. Specjalizuje się w wytwarzaniu wyro-

bów z filcu. Misją BOOGIE jest tworzenie dobrze 

zaprojektowanych przedmiotów, łączących funk-

cjonalność z ekologią. Produkty BOOGIE są swo-

istym połączeniem sztuki i rękodzieła. Powstają 

we współpracy ze zdolnymi młodymi projek-

tantami, a wytwarzane są pod okiem doświad-

czonych rzemieślników. W portfolio produktów 

znajdziemy bardzo dużo produktów codziennego 

użytku. Torby, plecaki, paski do aparatów, etui do 

telefonów, piórniki. Nie zabrakło też wyposażenia 

domu, takiego jak dywany czy poduszki. Wszystko 

wykonane z filcu i wyglądające lepiej niż dobrze, 

a przede wszystkim niepowtarzalne.

ŚRUBOKRĘT XIAOMI MIJIA WIHA
CENA OKOŁO 100 PLN
Firmę Xiaomi kojarzycie raczej z elektronicz-

nych gadżetów. Tym razem będzie to jednak 

gadżet do rozkręcania elektroniki. Śrubokręt 

precyzyjny Xiaomi Mijia Wiha to połącze-

nie sił Xiaomi oraz Wiha, uznanego produ-

centa narzędzi. Produkt ten został doceniony 

i dostał nagrodę za design – RedDot 2017. 

Co więcej, uważam, że całkowicie zasłuże-

nie. Wygląda bowiem genialnie. W szarym 

pudełku znajdziemy wykonany z aluminium 

wkrętak w kształcie ołówka oraz 24 bity ze 

stali S2 o twardości 60 HRC. Bity to Phillips 

(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2), Hex (H1.5/H2.0 

), Torx (T2/ T3/T4/TR5/TR6/TR8/TR10/TR15), 

Slotted (1.5/2.0/3.0/4.0), Spanner U2.6, Tri-wing 

3, Pozi (P2/P5), Triangle 2.3. To pierwszy śru-

bokręt, który jest „jakiś”.

http://boogie-design.pl 
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iPHONE 8
KRUL W TYM ROKU JEST TYLKO JEDEN

NORBERT CAŁA

Apple namieszało w tym roku, zdecydowanie namieszało i to z najważniejszym swoim 

produktem czyli iPhone!
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W momencie, gdy każdy, kto nie czyta plotek, spodziewał się następcy siódemki, czyli siedem 

„es”, oni nagle pokazują model osiem. Co więcej, równolegle pokazują model X, czyli dziesięć. 

Brak w tym jakiejkolwiek logiki. Jedynie X, jako dziesięć, broni się tym, że to dziesiąta rocznica 

prezentacji iPhone’a. Reszta nie ma absolutnie żadnego sensu. Prawdopodobnie reszta tekstu 

byłaby zupełnie inna, gdyby Apple nie nazwało ósemki „ósemką” oraz nie pokazało dziesiątki. 

Nie od dziś jednak wiemy, że punkt patrzenia zależy od miejsca siedzenia. Moją ocenę iPho-

ne’a 8 pokazuję więc z mojego siedzenia. I od razu mówię, że nie wygląda to dobrze.

Moim podstawowym telefonem jest iPhone 7 w wersji 

RED. Po przygodach z wersją Plus wróciłem do mniej-

szego i bardziej używalnego telefonu „mini”. Zrobiłem 

więc to, co bym zrobił każdego roku po prezentacji 

nowego modelu. Przesiadłem się z 7 na 7S, wróć… na 

iPhone 8. Już w tym momencie mam jakiś zgrzyt. Od 

nowego numerka po koronnej nazwie oczekuję cze-

goś WOW, a tymczasem otrzymuję odgrzewanego 

6666

Prawdopodobnie reszta tekstu 
była by zupełnie inna gdyby Apple 
nie nazwało ósemki ósemką oraz 
nie pokazało dziesiątki.
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kotleta. Pewnie bym tak nie myślał, gdybym dostał tylko 7S, gdyby nie byłoby zmiany modelu 

na 8 oraz gdyby nie było modelu X. Ale wszystko to się stało faktem, jak więc zaznaczyłem, 

oceniam z mojego punktu siedzenia.

Przesiadałem się na dwa tygodnie z iPhone’a 7 na iPhone’a 8. Pewnie można te dwa tygodnie 

podsumować w dwóch zdaniach i mocno mnie kusi, by to zrobić już teraz, ale jednak zatrzy-

mam to na koniec.

Nie będę wnikał w technikalia, bo tabelki na stronach Apple może przeczytać każdy. Opiszę 

tylko moje odczucia po tej przesiadce, skupiając się na różnicach i podobieństwach tych 

modeli. Na początek podobieństwa.

Podobieńststwa 
Wiem, że iPhone 8 ma nowy procesor A11, zamiast A10, jak w iPhonie 7. Wiem, że jest on pie-

kielnie szybki, ale obie generacje telefonu mają tyle samo RAM i obie generacje działają tak 

samo. Jestem pewien, że w ślepym teście nie zauważycie różnicy szybkości między 7 a 8. 

Myślę, że iOS w dowolnej jego wersji jest już zbyt mało wydajny jak na potrzeby nowych 

iPhone 8 – KRUL w tym roku jest tylko jeden
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procesorów. Przez dwa tygodnie nie zauważyłem żadnych różnic w pracy systemu i aplikacji. 

Bez zmian pozostaje też aparat, obie kamery mają praktycznie takie sam kamery i znów idę 

o zakład, że w ślepym teście będą dla większości z Was nierozpoznawalne. Znów tu mamy 

pewien problem. Bez sztuczek, zdjęcia z topowych smartfonów są na tyle dobre, że trudno 

się do nich przyczepić. Różnicę będzie widać przy modelu 7 Plus i 8 Plus. Tam po prze-

siadce zyskacie nowe tryby portretowe, tylko po co komu telefon wielkości boiska to fut-

bolu? Ostania taka sama rzecz to bateria. W iPhonie 8 ma odrobinę mniejszą pojemność, ale 

procesor o mniejszym zapotrzebowaniu na energię to niweluje. Różnicy po przesiadce nie 

zauważycie.

Różnice 
Obudowa ósemki jest boska. Z przodu szkło, z tyło szkło. Wygląda to znakomicie. Ale nie 

oszukujmy się: w tym roku powinniśmy zobaczyć tylko „iksa”, a szkło z tyło powinno być 

w modelu 7 w tamtym roku. Zresztą z ręką na sercu wolę aluminiową siódemkę w kolorze 

RED niż szklaną ósemkę. Obudowa robi wrażenie, ale jednocześnie pozostawia niedosyt, 

bo powinna być rok temu. W iPhonie 8 mamy też nowy ekran Truetone, znany z iPadów. 

Zdecydowanie lepiej oddaje kolory, szczególnie w sztucznym oświetleniu. To w sumie dobra 

zmiana, ale czym ona jest w porównaniu do OLED w iPhonie X? To kolejny element pokazu-

jący, że dotychczasowa linia topowych iPhone’ów, to teraz tylko średniaki. Zmian jest jesz-

cze trochę – podwojone wielkości pamięci, Bluetooth 5.0 zamiast 4.0, inne kolory oraz kilka 

innych mniej istotnych szczegółów.

iPhone 8 – KRUL w tym roku jest tylko jeden
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wyimek

Na koniec tego krótkiego testu wreszcie te dwa zdania, o którym wspomniałem. iPhone 8 to 

najlepszy iPhone jaki powstał, ale są dwa „ale”. Pierwsze „ale”: powinien się nazywać iPhone 7 

i powinniśmy go dostać rok temu. Drugie „ale”: w tym roku KRUL jest jeden, iPhone X. Gdyby 

nie było X, to bym na 8 rzucił się jak co roku, ale w trzy dni po wydaniu tego numeru będę się 

cieszył „iksem”. Zadam więc oczywiste pytanie, „Co to jest ten iPhone 8”?

Apple zaś dokonało zręcznej manipulacji, z iPhone’a 8 zrobiło „base model”. Mamy jeszcze 

„entry model”, czyli SE oraz „high end model”, czyli X. Ceny zostały wywindowane w górę, 

zyski firmy też, a my, klienci, ciągle się cieszymy, gdy uda się go kupić z dostawą w pierwszym 

miesiącu. Magia Apple działa i chyba jest coraz większa. Mam jednak z tym pewien problem. 

W mojej okolicy mieszaka pewien energoterapeuta. Kilkanaście i kilka lat temu stały do niego 

kolejki na kilkanaście dni z namiotami. Pisały o nim media, był znany, uznawany z cudo-

twórcę, ale rok w rok robił to samo. Dziś ciągle tu mieszka, ale kolejek już dawno nie ma.

PS. iPhone’a 8 dostaliśmy do testów od pomarańczowych ;)

iPhone 8 – KRUL w tym roku jest tylko jeden

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


ZNOWU TO ZROBIŁAM
KUPIŁAM NOWEGO IPHONE’A (8 PLUS)

PATRYCJA RUDNICKA

Jakiś czas temu pisałam, że nie kupię nowego iPhone’a. To znaczy, że na pewno nie 

kupię iPhone’a X, bo nad 8 Plus się zastanawiałam. Wiosną tego roku zmieniłam różowy 

7 Plus na małą czerwoną siódemkę i cały czas brakowało mi aparatu z Plusa oraz 

dużego ekranu. Dlatego też zastanawiałam się nad 5,5-calową ósemką (bo do siódemki 

z plusem nie opłacało mi się już wracać). Po wielu bojach na linii rozum–serce w dniu 

premiery jednak ją kupiłam. I uważam, że był to bardzo dobry zakup!

   /   SPRZĘT   /   70Znowu to zrobiłam. Kupiłam nowego iPhone’a (8 Plus).
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iPhone 8 Plus na pierwszy rzut oka niewiele 

różni się od swoich poprzedników. Gdy leży 

ekranem do góry, można łatwo go pomylić 

choćby ze starszym o trzy generacje 6 Plus. 

Wiele osób krytykuje jego wygląd, twierdząc, 

że Apple wypuszcza kolejny model na tej 

samej, „przestarzałej” konstrukcji. A według 

mnie jest to zaleta. Konstrukcja ta jest już 

sprawdzona. I w połączeniu ze szklanymi ple-

cami prezentuje się rewelacyjnie. Gdy pierwszy 

raz wzięłam go do ręki, zdziwiłam się, że szkło 

na tyle obudowy wcale nie przypomina tego 

znanego z iPhone’a 4 i 4S, bardziej wygląda 

na dobrej jakości plastik. I tak też się czuje 

w dotyku. Co by nie mówić o wyglądzie, to tył 

nowego iPhone’a jest po prostu śliczny, szcze-

gólnie w wersji złotej (a właściwie kremowozło-

tej), którą mam.

Nowa generacja smartfonów Apple to 

także nowy, czterordzeniowy procesor A11 

Bionic oraz nowy ekran Retina HD z True 

Tone. Przeciętny użytkownik na co dzień nie 

zauważy różnicy między A11 a A10 użytym 

w poprzednim modelu. Prawdopodobnie 

odczuje się tę różnicę dopiero w grach lub nie-

których aplikacjach. Trudno również zauwa-

żyć lepszą jakość wyświetlanego obrazu, 

nawet jeśli obok leży dla porównania sió-

demka. Ciekawą opcją jest True Tone, który 

dostosowuje barwy wyświetlacza do panują-

cych dookoła warunków. Dzięki temu bardzo 

dobrze korzysta się ze smartfona, zarówno na 

słońcu, jak i w ciemnym pomieszczeniu.

Znowu to zrobiłam. Kupiłam nowego iPhone’a (8 Plus).
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Nowy iPhone 8 Plus to także 

nowe możliwości aparatu. Mimo 

tego samego światła przesłony 

co w poprzednim modelu od 

razu odczuwa się różnicę. Zdjęcia 

robione w dzień mają żywsze kolory, 

a robione w nocy czy w ciemnych 

pomieszczeniach mają zdecydo-

wanie mniej szumów i wychodzą 

jaśniejsze. Fotki strzelane w trybie 

portretowym ze standardowym 

oświetleniem wyglądają wprawdzie 

tak samo jak te robione iPhone’em 7 

Plus, lecz jeśli tylko ustawimy któryś 

z nowych efektów oświetlenia stu-

dyjnego, to bez dodatkowej edycji 

możemy stworzyć małe arcydzieła. 

Mnie do gustu przypadło szczegól-

nie światło sceniczne mono.

Szklane plecki to nie tylko ładny 

wygląd, ale także możliwość bez-

przewodowego ładowania w stan-

dardzie Qi. Według mnie jest to 

bardziej bajer niż coś, z czego będę 

korzystała na co dzień, zwłaszcza, 

że ładowanie przebiega wolniej 

niż na standardowej ładowarce 

sieciowej. Ale wiem, że wielu oso-

bom przypadnie to do gustu. Tym 

bardziej, że na rynku są już moni-

tory z ładowarkami w stopie oraz 

ładowarki wbudowane w meble. 

Rozwiązanie to jest bez dwóch zdań 

bardzo wygodne. Nie trzeba biegać 

Znowu to zrobiłam. Kupiłam nowego iPhone’a (8 Plus).
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z kablami, nie trzeba nic podłączać, wystarczy położyć smartfona, by po chwili zaczął się 

ładować.

Z innych zmian należy tu dodać możliwość szybkiego ładowania od 0 do 50% w 30 minut 

(niestety ładowarkę trzeba dokupić, bo nie ma jej w zestawie), nowe głośniki stereo, które 

są niby o 25% głośniejsze oraz dają bardziej wyrazisty i bardziej czysty dźwięk niż w obu 

siódemkach i możliwość kręcenia filmów 4K przy 60 kl./s.

Czy warto więc kupić iPhone 8 Plus? Wszystko zależy od tego, jakiego smartfona teraz 

używamy. Jeśli jest to iPhone 7 Plus, to, według mnie, nie warto dopłacać tylko po to, by 

tak naprawdę mieć tylko więcej efektów oświetlenia studyjnego w trybie portretowym 

oraz ładowanie bezprzewodowe. Jeśli natomiast zmieniamy z małej siódemki lub któregoś 

z poprzednich modeli, to zdecydowanie warto i gwarantuję, że z takiej zmiany będziecie 

zadowoleni.

iPatrycjaR

Znowu to zrobiłam. Kupiłam nowego iPhone’a (8 Plus).

https://twitter.com/iPatrycjaR


HOUSE OF MARLEY – BAG OF RIDDIM 2.0 
GŁOŚNIK KU CHWALE BOBA MARLEYA
JAROSŁAW CAŁA

Przez naszą redakcję przewinęło się mnóstwo producentów, którzy w swojej ofercie 

mają przeróżne głośniki i śmiało można powiedzieć, że przetestowaliśmy większość 

konstrukcji dostępnych na rynku. Wielokrotnie przekonaliśmy się jednak o tym, że ta 

studnia nie ma dna. 

   /   SPRZĘT   /   74House of Marley – Bag of Riddim 2.0 – głośnik ku chwale Boba...
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Co jakiś czas pojawia się coś nowego, wartego uwagi i taka sytuacja nas niezwykle cieszy. 

Tym razem wybraliśmy produkt firmy, która jest już jakiś czas na rynku i wzbudza sporo 

skrajnych opinii. Wszystko za sprawą magicznego nazwiska „Marley”, a to widnieje w nazwie 

i od razu przykuwa uwagę. 

House of Marley to firma zbudowana przez członków rodziny legendarnego Boba Marleya 

i to rodzi lawinę pytań. Mówimy tu przecież o wielkim artyście, którego nazwisko jest znane 

na całym świecie i może być świetnym wabikiem, wręcz maszynką do zarabiania pieniędzy. 

W tym momencie nasuwają się myśli, czy aby rodzina nie chce po prostu zarobić kupy kasy. 

Zostawmy te wątpliwości i przyjrzyjmy się jednemu z najciekawszych produktów z całej linii 

House od Marley. Trudno wymyślić inną, lepszą nazwę dla tego głośnika niż Bag of Riddim, 

prawda? Idealnie odzwierciedla klimat, z jakim mamy do czynienia. 

Do naszej redakcji trafiła druga odsłona tego modelu, nazwana 2.0 i już na opakowaniu 

trafiamy na pierwsze ślady muzyki reggae w postaci trzech kolorów: zielonego, żółtego 

i czerwonego. Delikatne i fajne wprowadzenie do kultury rastamanów. Dalej jest jeszcze 

House of Marley – Bag of Riddim 2.0 – głośnik ku chwale Boba...
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ciekawiej, ponieważ z czymś takim nie miałem 

nigdy styczności. Jak sama nazwa wskazuje, Bag 

of Riddim jest głośnikiem umieszczonym w torbie 

i właśnie w taki sposób wyciągamy go z dobrze 

wykonanego pudełka. Ten nieco szalony pomysł 

ma sens, nawet bez palenia leczniczych liści. Jest 

najzwyczajniej w świecie wygodny i praktyczny. 

Moja wizja imprezy z wielkim ogniskiem na plaży 

od dzisiaj ściśle połączona jest z tym produktem. 

Z dużym przekonaniem stwierdzam, że do takich 

harców nie ma lepszego urządzenia na rynku. 

Torba jest tak pomyślana, żeby była integralną 

częścią głośnika i aby mógł on grać zapakowany 

w nią. Wycięcia na bass reflex, długi pasek, rączki 

i kieszonka z naszywką „Marley”, profeska i dobra 
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stylówka na wakacje. Można się trochę doczepić do samych materiałów, ale gdy wczytamy 

się w ideę konstrukcji produktów House of Marley, to nasze zdanie może ulec diametralnej 

zmianie. Chodzi o wartości i filozofię życia Boba Marleya, do której dzieci i wnuki odnoszą 

się przy tworzeniu marki. Jedną z tych wartości jest poszanowanie natury, dlatego produkty 

są wykonywane z ekologicznych materiałów, w dużej mierze pochodzących z recyklingu. 

Podoba mi się ten pomysł i zdecydowanie daje kciuk w górę. 

W tym miejscu przejdziemy do samego głośnika, 

który po wyciągnięciu z torby zyskuje na swoim 

wyglądzie. Od razu w oczy rzuca się przedni panel, 

który nawiązując do recyklingu, skojarzył mi się 

z małą deskorolką. Kto wie, być może to właśnie na 

myśli mieli twórcy. Wykonany z bambusa prezentuje 

się świetnie, a żłobiony w nim znak firmowy marki 

podkręca ten efekt. Takich smaczków nawiązujących 

do Boba jest znacznie więcej, a kolejny znajdziemy 

House of Marley – Bag of Riddim 2.0 – głośnik ku chwale Boba...

Ciężko wymyślić inną, lepszą 
nazwę dla tego głośnika niż 
Bag of Riddim, prawda? Idealnie 
odzwierciedla klimat, z jakim 
mamy do czynienia.
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pod wyżłobionym znaczkiem, gdzie znajduje się gumowana osłona złącza USB oraz AUX. 

Na niej znajdziemy napis „Marley”. Same złącza to kolejny przykład na to, że ten produkt 

przeznaczony jest na zewnątrz. Za pomocą USB wszędzie możemy doładować nasz mobilny 

sprzęt, a AUX pozwoli nam na granie z czegokolwiek sobie zażyczymy. Żeby to wszystko 

miało sens, to w Bag of Riddim umieszczono spory akumulator, który wystarcza na około 10 

godzin. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy chcieli cały czas rozkręcać nim wspo-

mnianej imprezy na plaży. Przy odsłuchu w domowych warunkach udało mi się uzyskać czas 

zbliżony do dziesięciu godzin. Biorąc pod uwagę wielkość urządzenia, to rewelacyjny wynik. 

Plecy tego głośnika to kolejna część kultu Boba Marleya – ten głośnik spokojnie może służyć 

jako ołtarzyk, a wielki napis „Marley” wydrążony w bambusie na pewno Was o tym prze-

kona. Reszta obudowy jest pokryta czarnym materiałem, który pasuje do bambusa, dzięki 

czemu całość wygląda bardzo dobrze. Bez torby śmiało może stanąć w każdym pomieszcze-

niu i będzie się prezentował tak, jakby był wart znacznie więcej, niż przyjdzie nam za niego 

zapłacić. Zdradzić go mogą nieco opornie działające gumowane przyciski, znajdujące się na 

górze. Szkoda, że producent nie pokusił się o aplikację, a cała interakcja z głośnikiem polega 

na podłączeniu za pomocą Bluetootha. Dziwi mnie to dlatego, że gdy wszedłem na stronę 

internetową tej marki, to zobaczyłem, jak wielkim projektem jest House of Marley. Polecam 

House of Marley – Bag of Riddim 2.0 – głośnik ku chwale Boba...
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wyimek

calamuzyka

House of Marley – Bag of Riddim 2.0 – głośnik ku chwale Boba...

Wam zrobić to samo. Wiele można się dowiedzieć i przekonać, że z tym zarabianiem pienię-

dzy na nazwisku to nie do końca prawda. 

Teraz wróćmy raz jeszcze na to ognisko na plaży, bo tam Bag of Riddim może się popi-

sać. Myślę, że to najgłośniejsza torba na świecie, uwierzcie, może zaskoczyć. Szczególnie 

odczujemy to, co dzieje się w dolnych częstotliwościach, gdzie bas potrafi uderzyć solidnie. 

Okazuje się, że użycie słowa „Riddim” w nazwie ma swoje odzwierciedlenie w tym, jak ten 

głośnik gra. Przyznam się, że specyficzne ciarki przeszły mi po plechach, kiedy jako pierwszy 

utwór przy odsłuchu puściłem „No Woman, No Cry” w wersji Live At The Lyceum, London 

1975. Nie słyszałem wtedy tych braków na górze pasma i nieszczególnie szerokiej sceny, 

radość ze słuchania była wielka. Niesamowite jest to, że przy słuchaniu reggae czy dancehall 

ma się wrażenie, jakby ten głośnik do tego był stworzony i gra zdecydowanie lepiej. Serio, 

ja nic nie paliłem. Ten głośnik niesie za sobą ciepło muzyki i perfekcyjnie oddaje ducha czło-

wieka, za którego sprawą powstał. Dodatkowo jest bardzo głośny, co sprawdzi się zawsze 

przy zabawie ze znajomymi. Niczego więcej bym nie oczekiwał od tego produktu, a cała 

idea firmy jest po prostu rewelacyjna. 

Ocena:        

http://www.twitter.com/calamuzyka
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NORBERT CAŁA

ZESTAW NETATMO VALVES 
TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE OSZCZĘDNOŚCI

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności

Prawie wszyscy zaczynają zabawę ze Smart Home od tego samego. Zgadliście 

– sterowanie światłem – to przecież po pierwsze tak wygodne móc zgasić światło 

bez ruszania się z kanapy, a po drugie – tak efektowne. Nic dziwnego, że w podobny 

sposób swoją zabawę ze Smart Home zaczynają też producenci sprzętu. Dajmy na to 

Philips czy ostatnio IKEA. Ja zrobiłem dokładnie tak samo, ale teraz z perspektywy kilku 

lat zacząłbym inaczej.
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Zdecydowanie bardziej przydatne, ale i również ekonomicznie opłacalne jest zainwesto-

wanie w system sterowania ogrzewaniem. Jeśli mieszkamy w domu i mamy własny system 

ogrzewania, to możemy zainstalować smarttermostat do pieca, pewnie uda się nam oszczę-

dzić jakieś sumy na ogrzewaniu. Ale nie będzie to bardzo dużo, bo przecież i tak pewnie 

mieliśmy tak zaprogramowany klasyczny termostat, żeby nie grzał w nocy ani w czasie, 

kiedy jesteśmy w pracy. Dużo większy problem mają mieszkańcy bloków. Miejska ciepłownia 

dostarcza ciepłą wodę do kaloryferów czy jesteśmy, czy nie ma nas w domu, 24 h na dobę. 

Lokatorzy zaś najczęściej są rozliczani z ilości przyjętego ciepła, płacą więc dużo więcej, niż 

potrzebują. Oczywiście można zakręcić kaloryfer przed pójściem spać lub przed wyjściem 

z domu do pracy, ale nie oszukujmy się, kto z nas to robi.

Trzeba zaprzęgnąć do tego system, czyli głowice na kaloryfery, które same będą się zakrę-

cały wtedy, kiedy trzeba. Jednymi z pierwszych, które widziałem, były produkty mojej ulu-

bionej firmy Netatmo. Ich prezentacja odbyła się na targach IFA we wrześniu 2016 roku. 

Miały trafić do sklepów przed sezonem grzewczym i w sumie się udało, ale… rok później. 

Nie należy się przejmować, w końcu Netatmo jest francuskie, a Francuzi tak mają [nie tylko 

Francuzi tak mają – przypis korekty]. Nie trzymają się terminów, ale też lubują się w rzeczach 

ładnych. Netatmo Smart Radiator Valve, bo tak się nazywa ta głowica, jest zaś bardzo ładna. 

Nic dziwnego, podobnie jak w niektórych innych produktach tej firmy za projektem stoi sam 

Philippe Starck. To guru europejskiego designu przemysłowego.

Głowica jest niewiele większa od klasycznej głowicy, jaką znajdziemy na naszych kaloryfe-

rach. Jest jednak od niej zdecydowanie ładniejsza. Ma kształt idealnego walca, a wykonana 

jest z przeźroczystego, lekko chropowatego i matowego plastiku, pod którego warstwą 

jest białe tworzywo. W zestawie dołączono kilka naklejek w różnych odblaskowych kolo-

rach, które naklejone pod spodem urządzenia dają przezroczystemu plastikowi zabarwienie 

w kolorze naklejki. W jednej z części głowicy 

umieszczono wyświetlacz w technologii elek-

tronicznego papieru, który wyświetla aktu-

alną temperaturę oraz w przypadku zmiany 

wyświetla temperaturę, którą chcemy doce-

lowo mieć. Zastosowanie takiego wyświetla-

cza powoduje, że głowica na jednym zestawie 

dwóch baterii AA potrafi działać przez rok do 

dwóch. Niezaprzeczalnie głowica to śliczny 

produkt i nawet jeśli macie designerskie kalo-

Głowica jest niewiele większa 
od klasycznej głowicy, jaką 
znajdziemy na naszych 
kaloryferach. Jest jednak od 
niej zdecydowanie ładniejsza.

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności
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ryfery w mocno eksponowanych częściach mieszkania, to nie 

popsują one wystroju.

Głowice jednak najpierw trzeba zamontować na kaloryferze. 

Producent obiecuje, że nie powinno to zająć więcej niż kilkana-

ście minut i powinno się obejść bez żadnych narzędzi oprócz 

śrubokręta. Jeśli jednak zaczniecie się wczytywać w instrukcję, 

to okaże się, że to wcale nie jest łatwe, wcale nie zajmuje dzie-

sięć minut, a co najgorsze instrukcja tego nie ułatwia. W paczce 

z głowicą znajdziecie sporo różnych adapterów (M30 × 1.5, M30 

× 1.0, M28 × 1.5 Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini), któ-

rych musicie użyć, żeby Netatmo Valves nakręcić w miejsce 

naszej starej głowicy. Głowice w kaloryferze sterują tempera-

turą kaloryfera, wciskając odpowiednio mocno bolec regu-

lujący przepływ wody przez kaloryfer. W Netatmo Valves ten 

bolec jest elektrycznie popychany. Niestety po założeniu gło-

wicy nie mamy pewności, czy wybraliśmy odpowiednią przej-

ściówkę i zapewniliśmy dobrą odległość głowicy od kaloryfera. 

Instalacja więc nie jest tak prosta, choć powinna się udać na 

90% kaloryferów. Niestety te występujące w Polsce w więk-

szości przypadków wymagają użycia przejściówki. W moim 

przypadku (znam inne podobne opinie) namęczyłem się z tym 

trochę, ale w końcu się udało. Mam tu małą poradę, nie czytaj-

cie instrukcji, instalujcie to „na czuja”.

Choć Netatmo Valves to produkt zgodny z HomeKit, to nie 

dodajemy ich bezpośrednio do naszego domu. Wymagają one 

mostku, którym może być Termostat Netatmo lub specjalny 

punkt dostępowy. Odległość głowicy od mostku to maksymal-

nie 100 m, więc problemu nie powinno być nawet w większym 

domu. W jednej instalacji możemy mieć maksymalnie 20 gło-

wic. Ja w domu mam termostat Nest, wybrałem więc wersję 

z punktem dostępowym. To właśnie ten punkt możemy dodać 

do naszego HomeKita. Tu znów pojawia się ogromna zaleta 

tego systemu. Mimo że punkt dostępowy łączy się z naszą 

siecią po Wi-Fi, to w przypadku dodawania tego produktu 
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do HomeKit wystarczy zeskanować kod i tyle. Każda głowica 

w HomeKit dodaje jeden kafelek, na którym mamy pokazaną 

aktualną temperaturę, ale możemy wejść głębiej i dowolnie ją 

ustawić. Znaczy dowolnie, ale maksymalnie 30 stopni. Do kur-

nika się nie nadadzą.

Tak naprawdę to dzięki temu, że są to urządzenia zgodne 

z HomeKit, to wcale nie musimy instalować aplikacji NetAtmo, 

ale w tym przypadku ją polecam. Po pierwsze aplikacja 

pozwoli zrobić update firmware w głowicy – skalibrowanie 

i sprawdzenie stanu baterii. Co ważniejsze jednak pozwoli 

ustawić plan ogrzewania na wszystkie dni tygodnia, czyli 

ustawienie innej temperatury na noc, innej o poranku, a jesz-

cze innej przez resztę dnia. Można też ustawić offset, czyli 

różnicę temperatury zmierzonej przez głowicę, a tej, którą 

chcemy uzyskać. Wiadomo, przy kaloryferze zawsze cieplej. 

Oczywiście zawsze możemy ręcznie zmienić temperaturę, 

przekręcając głowicę. W sumie to nawet nie przekręcając, 

a jedynie lekko obracając w jedną i drugą stronę, co przekłada 

się na podniesienie i obniżenie temperatury. Po trzech godzi-

nach od takiej operacji głowica jednak wraca do pierwotnie 

ustalonego planu. Początkowo myślałem, że to wada, ale to 

jednak zaleta. Dzięki temu głowica nie będzie nam w nie-

skończoność ogrzewała mieszkania, kiedy dziecko niechcący 

ją przestawi. Dzięki temu oszczędności na ogrzewaniu mogą 

być jeszcze większe. Netatmo zapewnia, że Smart Radiator 

Valve jest w stanie ograniczyć koszty ogrzewania aż o 37%. 

To bardzo dużo i oczywiście w czasie mojego testu nie byłem 

tego w stanie sprawdzić, ale, jak napisałem na początku tego 

tekstu, oszczędności w blokach będą większe niż w domach 

z własnym piecem i jak się zastanowić, to faktycznie mogą 

oscylować w granicach 30%.

Netatmo planuje dodawanie nowych funkcji do głowic. 

Już potrafią one dostosować ogrzewanie w zależności od 

poziomu nasłonecznienia, a w przyszłości będą mogły wykryć 

Miały trafić do sklepów 
przed sezonem 
grzewczym… i w sumie 
się udało, ale rok 
później. Nie należy się 
przejmować, w końcu 
Netatmo jest francuskie, 
a Francuzi tak mają.
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otwarte okno i wyłączyć na ten czas ogrzewanie. To naprawdę dobry zakup. Zestaw Valves 

Set, czyli dwie głowice i punkt dostępowy, to koszt 899 złotych, dodatkowa głowica to 

349 złotych. W przypadku 50-metrowego mieszkania w nieocieplonym bloku z wielkiej płyty 

rachunek za ciepło może opiewać na ponad 2 tysiące złotych rocznie. Czyli taki zestaw może 

się zwrócić już po dwóch latach.

PS Jeszcze bardziej brakuje mi teraz polskiej Siri. Netatmo Valves oczywiście dzięki wsparciu 

HomeKit współpracują też z Siri, jak fajnie by było powiedzieć: „Hej Siri, podnieś mi tempera-

turę w łazience o dwa stopnie”. Pomarzyć dobra rzecz.

Zestaw Netatmo Valves – technologia w służbie oszczędności

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


BOSE – SOUNDLINK MICRO 
WZORZEC GŁOŚNIKA PRZENOŚNEGO 

JAROSŁAW CAŁA

Kiedy spojrzymy na listę urządzeń producentów, to te flagowe produkty są dużymi 

konstrukcjami, które oczywiście kosztują krocie. Może jednak kunszt i precyzja wykonania 

powinna zostać zawarta właśnie w tych najmniejszych produktach, tam, gdzie absolutnie nie ma 

miejsca na żadną pomyłkę – spójrzmy na mechanizmy automatycznych szwajcarskich zegarków. 

Jeśli się nad tym zastanowimy, to ten najmniejszy głośnik w rodzinie powinien być jej wizytówką.
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Zawsze fascynowały mnie te najmniejsze głośniki na rynku. Kiedy spojrzymy na listę urzą-

dzeń producentów, to te flagowe produkty są dużymi konstrukcjami, które oczywiście 

kosztują krocie. Może jednak kunszt i precyzja wykonania powinna zostać zawarta właśnie 

w tych najmniejszych produktach, tam, gdzie absolutnie nie ma miejsca na żadną pomyłkę 

– spójrzmy na mechanizmy automatycznych szwajcarskich zegarków. Jeśli się nad tym zasta-

nowimy, to ten najmniejszy głośnik w rodzinie 

powinien być jej wizytówką. Niestety, najczęściej 

taki produkt jest niskobudżetowy, no i po prostu 

wystarczy, że jest. Producenci wprowadzają go 

na rynek, żeby mieć urządzenia dla każdego, ale 

gorzej już z wykonaniem takiego projektu. 

Takie myśli naszły mnie, gdy tylko otworzyłem 

małe pudełeczko z logo BOSE. SoundLink Micro 

idealnie wpisuje się we wszystko, co wcześniej 

napisałem. Bez problemu może być wizytówką 

firmy. Jest stworzony jak ten szwajcarski mecha-

Jest stworzony jak ten szwajcarski 
mechanizm, gdzie liczą się 
materiały, pomysł i precyzja. 
Trzymając go w ręku, czujemy, 
jak producent profesjonalnie 
podszedł to trudnego tematu.
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nizm, gdzie liczą się materiały, pomysł i precyzja. Trzymając go w ręku, czujemy, jak produ-

cent profesjonalnie podszedł do trudnego tematu. W przypadku tak małego głośnika ważny 

jest każdy detal, od samego wyglądu po jego praktyczne zastosowanie. Mała konstrukcja to 

jedyny przypadek głośnika, w którym jakość dźwięku nie jest aż tak ważna, a przyciągnąć do 

zakupu muszą inne rzeczy, co wcale nie jest takie łatwe. 

Bose ze swoim niezwykle bogatym doświadczeniem może być przykładem dla wszystkich, 

bo to, jak wykonali swój najmniejszy głośnik, to majstersztyk. Za niecałe 500 złotych dają 

nam dowód na to, że kupując ich produkty, nie rozczarujemy się, bo jeśli do takiego maleń-

stwa podeszli w taki sposób, to więksi bracia z oferty muszą być równie dobrzy. 290 gramów 

zamknięte w zgrabnej i małej obudowie daje możliwość zabrania tego głośnika, gdzie tylko 

będziemy chcieli. SoundLink Micro jest tak stworzony, żeby mógł być z nami zawsze i nic nie 

stoi na przeszkodzie, by wrzucić go nawet do kieszeni letnich szortów. Tym bardziej że pro-

ducent zadbał również o różne gusta i swoje dziecko oferuje w trzech kolorach: czarnym, nie-
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bieskim i pomarańczowym. Kolejnym ważnym elementem jest dobór 

materiału, czyli w tym przypadku silikonowej gumy. Nie znam lepszego 

materiału dla głośnika tego typu, mimo że do najbardziej szlachetnych 

on nie należy. Nieważne, ma być praktyczny i taki właśnie jest. Nie ślizga 

się i wytrzyma wszystko, a dodatkowo Bose zastosowało go w taki spo-

sób, żeby głośnik był wodoodporny. Nie mówię tutaj o mżawce, która 

spotka nas na asfaltowej drodze z Morskiego Oka. Chodzi nawet o moż-

liwość pełnego zanurzenia na chwilę, SoundLink Micro nie jest dla fraje-

rów, tylko dla prawdziwych hardcorowców. Mam wrażenie, że spokojnie 

mógłby towarzyszyć naszym wspinaczom w zimowej wyprawie na K2. 

Ta prosta silikonowa konstrukcja ma w sobie jeden patent, dzięki któ-

remu staje się jeszcze bardziej praktyczna. Każdy fan nadgryzionych 

sprzętów na ten patent zareaguje tak samo. Na spodzie urządzenia 

producent zastosował pasek do złudzenia przypominający ten z Apple 

Bose – SoundLink Micro – wzorzec głośnika przenośnego 

 Coraz bardziej 
popularny 
w naszym kraju 
survival zyskał 
właśnie idealny 
produkt, to 
otoczenie możemy 
nazwać domem 
SoundLink Micro.
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Watcha. Rozciągliwy, z porządnym zapięciem, dodaje wielu uroku temu głośnikowi. Uwielbiam 

tak proste pomysły, które mają wiele zalet. Dzięki niemu możemy go przymocować praktycz-

nie wszędzie i sprawdzi się na każdej wyprawie. Coraz bardziej popularny w naszym kraju 

survival zyskał właśnie idealny produkt, to otoczenie możemy nazwać domem SoundLink 

Micro. Przyciski są wykonane w taki sposób, aby korzystanie z nich było możliwe nawet 

w rękawiczkach, reagują bardzo dokładnie. Jeden z nich, umieszczony centralnie między + a –, 

załatwia wiele spraw, jest wielofunkcyjny. Pomaga w połączeniu bezprzewodowym, zatrzy-

muje i puszcza muzykę, a naciskany wielokrotnie przechodzi do następnego bądź poprzed-

niego utworu. Nim również odbieramy połączenia telefoniczne, a to wszystko za sprawą 

wbudowanego mikrofonu. Głośnik obsługuje Siri i Google Assistant. Teraz uwaga, to pierwszy 

na świecie mikrofon obsługujący Siri po polsku! Żartuję oczywiście, ale mocno wierzę, że kie-

dyś przyjdzie taki moment, że po naciśnięciu i przytrzymaniu magicznego przycisku, o którym 

pisałem, uruchomi się Siri, a ja powiem: „Siri, puść mi Beatę Kozidrak”. 

Trudno znaleźć jakieś braki albo niedoskonałości tego produktu, z każdą minutą Bose udo-

wadnia nam, że mamy do czynienia z głośnikiem perfekcyjnym w swojej kategorii. Gryzie 

mnie jedna myśl na temat micro USB. Zastanawiam się, czy przy tak nowym sprzęcie nie 

warto było pokusić się o USB-C. Z drugiej strony dostępność starszej technologii jest ciągle 

dużo większa, a co za tym idzie, staje się on bardziej praktyczny. Słowo „praktyczny” mógł-

bym użyć w tym tekście nieskończoną ilość razy. Znowu o nim myślę, gdy uruchamiam 

rewelacyjnie napisaną aplikację od Bose. Możemy w niej połączyć drugi głośnik i uru-

chomić tryb stereo, wtedy romantyczne chwile w namiocie mogą mieć ciekawy skutek. 

Aplikacja obsługuje inne, zewnętrze odtwarzacze, 

dzięki czemu obsługa staje się wygodniejsza. Jeśli 

miałbym znaleźć jakikolwiek minus, to fajnie by 

było, gdyby Bose poprawiło tryb „Party” i umoż-

liwiło dodanie większej liczby głośników niż dwa. 

Warto dodać, że to nie musi być tylko ten model, 

a tryby „Party” i „Stereo” działają z innymi urzą-

dzeniami z rodziny. Całkiem miło by było zrobić 

imprezę nad basenem, na którą znajomi wpadliby 

ze swoimi głośnikami. 

Prawie zapomniałem, że to głośnik i warto napisać 

coś o dźwięku. Zważywszy na rozmiary, naprawdę 

nie jest to najważniejsza cecha, ale mamy do czy-
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Dużo frajdy sprawia 
patrzenie na reakcje 
osób, którym puścimy 
muzykę z tego głośnika. 
Najczęściej zaobserwujemy 
rozglądanie się 
w poszukiwaniu źródła 
tego dźwięku.



   /   SPRZĘT   /   90

nienia z urządzeniem marki Bose, a to zobowiązuje. Nie wiem, jak to możliwe, ale z tego 

głośnika wydobywa się bas. Niestety ma on wpływa na baterię, co tłumaczy Bose. Sześć 

godzin na baterii w takiej konstrukcji to nie jest najlepszy wynik na rynku, ale, jak to 

w życiu bywa, coś za coś. Żaden głośnik takich rozmiarów nie gra tak dobrze i jakieś straty 

muszą być. 

Szybko o tym zapominamy, kiedy słyszymy, jakiej jakości dźwięk przekazuje nam SoundLink 

Micro. Dużo frajdy sprawia patrzenie na reakcje osób, którym puścimy muzykę z tego gło-

śnika. Najczęściej zaobserwujemy rozglądanie się w poszukiwaniu źródła tego dźwięku. 

Słuchaczom trudno jest uwierzyć, że to, co słyszą, wydobywa się z tego małego głośniczka. 

To chyba najlepsze odzwierciedlenie tego, jak gra Bose SoundLink Micro. Ten sprzęt zostaje 

u mnie, nie ma innej możliwości. Jestem przekonany, że przeżyję z nim wiele chwil w róż-

nych miejsca na całym świecie. 

Ocena:       calamuzyka

Bose – SoundLink Micro – wzorzec głośnika przenośnego 
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BOSE QC30
PODWÓJNA KONTROLA

DOMINIK ŁADA

BOSE QC30 – podwójna kontrola

To nie ja jestem etatowym recenzentem sprzętu audio w iMagazine, tym razem jednak 

się złamałem. Dostałem od znajomej słuchawki, które rozwiązały mój największy 

problem od przesiadki na iPhone'a 7 Plus i straty wejścia Jack. Jaki to problem, o tym za 

chwilę, a słuchawki, o których mówię, to Bose QuietControl 30.



Zazwyczaj tego typu sprzęt testuje dla Was Jarek 

lub Norbert, ale skoro wpadły w moje ręce nowe, 

bardzo odmienne słuchawki od tych, których 

używam na co dzień, to postanowiłem napisać 

kilka słów.

Jeszcze nigdy nie miałem słuchawek Bose. Bose 

kojarzą mi się przede wszystkim z aktywną reduk-

cją szumów – świetnym, podobno, sprzęcie dla 

osób podróżujących często samolotami. Bo wła-

śnie od rozwiązań dla pilotów myśliwców techno-

logia przyszła na rynek konsumencki.

W ostatnim czasie dość dużo podróżowałem przy 

różnych okazjach. Często była to podróż samo-

lotem, dlatego postanowiłem znaleźć coś z ANC 

(czyli aktywną redukcją szumów). Tu pojawiła się 

znajoma, która zaproponowała mi przetestowa-

nie QC30. Słyszałem same superlatywy od kole-
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gów z redakcji na temat modelu większego, wokółusznego QC35, ale QC30 to dość świeży 

produkt i do tego douszny. Zaryzykowałem.

Nie jestem wielkim fanem słuchawek dousznych, bo zazwyczaj mnie uwierały i wypadały 

z uszu. Bose QC30 mają trochę inną budowę „gumki”, którą wkładamy do ucha. Jest ona 

dodatkowo wyposażona w wystający element, który dodatkowo opiera się o małżowinę 

uszną. Jest to dość wygodne rozwiązanie. Podobnie jednak do innych słuchawek dousznych, 

pomimo różnych konfiguracji, wypada mi przy gwałtownych ruchach. Idealnie nadają się 

zatem do statecznego korzystania, na przykład w samolocie. Do biegania raczej odpadają. 

Słuchawki są oczywiście wyposażone w pilota z mikrofonem umieszczonego na prawym 

kablu – dzięki niemu mamy pełną kontrolę nad głośnością, odtwarzaniem muzyki i odbiera-

niem połączeń.

Bose QC30 są wygodne, bo są małe, ale ich istotnym elementem jest plastikowa obroża. 

Mieści się w niej cała elektronika – bateria, Bluetooth, no i oczywiście ANC. Niestety, obroża 

nie jest specjalnie wygodna, ma tendencję do przekręcania się na szyi i uwierania. Nie będę 

tego ukrywać, bo uważam ten element za najmniej wygodny z całości.

Bateria w obroży wystarcza na około 10 godzin pracy. Przy wyłączonym albo raczej mocno 

zredukowanym ANC udało mi się uzyskać dłuższe czasy pracy.

BOSE QC30 – podwójna kontrola



ANC jest świetne w podróży czy wtedy, gdy potrzebujemy się skupić na pracy. Przy porusza-

niu się po mieście warto ANC wyłączyć, aby dochodziły do nas odgłosy uliczne i nie wpaść 

pod samochód. Polecam to dla bezpieczeństwa własnego i innych. W tym celu bardzo przy-

datna okazuje się aplikacja Bose. Dzięki niej mamy pełną kontrolę nad słuchawkami, w tym 

oczywiście nad precyzyjnym ustawieniem ANC, co wyróżnia je na tle konkurencji, która 

w najlepszym razie oferuje dwa, trzy poziomy redukcji szumów, a tutaj mamy pełen wirtu-

alny potencjometr. Duży plus. Ostatecznie udało mi się je porównać do QC35, jeśli chodzi 

o redukcję szumów. Oczywiście większy model wypada zdecydowanie lepiej, ale QC30 przy 

swoim rozmiarze naprawdę daje radę.

W komplecie ze słuchawkami mamy fajny, sztywny i płaski pokrowiec oraz kabel do ładowa-

nia i komplet różnych rozmiarów gumek do uszu.

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jest dobrze. Nie idealnie, ale nie mogę się specjalnie do 

czegoś przyczepić. Brzmią bardzo naturalnie, z dobrym, dość głębokim, ale nie za bardzo, 

basem i dobrymi detalami. Nie jest to jakość słuchawek wokółusznych, do których jestem 

przyzwyczajony, ale w podróży czy przemieszczaniu się po mieście sprawdzają się wyśmie-

nicie ze względu na swój rozmiar i wagę.
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A teraz crème de la crème – Bose QC30 mają 

możliwość parowania z dwoma urządzeniami 

jednocześnie. JEDNOCZEŚNIE. Żadne inne moje 

słuchawki bezprzewodowe tego nie potrafią. 

Oczywiście wszystkie moje pozostałe słuchawki 

mogą być sparowane z kilkoma urządzeniami, ale 

nie jednocześnie. Najlepiej obrazuje to następu-

jąca sytuacja – oglądam film na iPadzie, w tym 

momencie dzwoni do mnie telefon. iPad automa-

tycznie pauzuje film, a ja w słuchawkach słyszę 

dźwięk dzwonka, odbieram telefon przyciskiem 

na pilocie i rozmawiam. Kończę rozmowę, a słu-

chawki automatycznie przełączają się ponow-

nie do iPada i wznawiają oglądanie filmu. Jest to 

coś, czego szukałem, nawet nie wiedząc, że jest 

możliwe. Genialne rozwiązanie, lepsze niż W1. 

Teraz już wiem, że aby uzyskać taki efekt, urzą-

dzenia muszą mieć Bluetooth 4.2 – tak, jak Bose 

QC30. Do tej pory używałem głównie słuchawek 

na kablu. Gdy dzwonił do mnie telefon, prze-

łączałem kabel z iPada na iPhone'a i osiągałem 

podobny efekt. Po przesiadce na iPhone'a 7 Plus, 

w którym Apple złośliwie skasowało mi złącze 

Jack, nie mogłem już tak używać swoich sprzę-

tów. Teraz, dzięki QC30, mogę to robić ponownie 

i do tego bezprzewodowo.

Kończąc, muszę Wam opowiedzieć jeszcze coś 

o samej firmie Bose. Bose Corporation znane 

jest z tego, iż 100% dochodów przeznaczane 

jest na dalszy rozwój oraz inwestycje. To wyjąt-

kowa sytuacja. Nie znam drugiej takiej firmy na 

rynku. Co więcej, większościowym udziałowcem 

Bose jest… MIT, czyli sławna uczelnia technolo-

giczna Massachusetts Institute of Technology. 

Amar Bose, założyciel firmy, przekazał swoje 
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wyimek

wyimek

udziały w 2011 roku do MIT z klauzulą, że nie mogą 

jej sprzedać, a jednocześnie muszą ją rozwijać. 

Niesamowita historia.

Podsumowując, Bose QuietControl 30 nie są 

najwygodniejsze dla mnie, bo, podobnie do 

AirPodsów, jedna słuchawka mi wypada, ale to już 

mój problem. Przez to nie nadają się do biegania, 

z drugiej strony bardzo się do nich przyzwycza-

iłem jako do codziennych słuchawek do porusza-

nia się po mieście, z domu do pracy, nie mówiąc 

o podróżach. Jakość dźwięku jest OK, redukcja 

szumów działa bardzo dobrze, ale najważniejsze 

dla mnie jest to, że można je sparować jednocze-

śnie z dwoma urządzeniami. Niestety, za takie 

możliwości przyjdzie nam zapłacić 1299 złotych.

BOSE QC30             

Bose QuietControl 30
Plusy: 
• małe i lekkie 

• precyzyjna kontrola nad ANC 

• możliwość jednoczesnego 
podłączenia do dwóch urządzeń

Minusy: 
• sztywna obroża 

• ANC mogłoby być bardziej wydajne 

• Cena

Cena: 1299 PLN Cena:  zł
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.bose.pl/pl_pl/products/headphones/earphones/quietcontrol-30.html#v=qc30_black
http://www.twitter.com/dominiklada
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SAMSUNG GALAXY 
NOTE8

PAWEŁ HAĆ

Samsung Galaxy Note8

W ubiegłym roku krótko było nam dane cieszyć się nowościami z serii Note Samsunga. 

Po poważnych problemach technicznych wszystkie egzemplarze zostały wycofane, 

a poprawiona wersja nie zyskała nigdy popularności. Note8 może być wielkim 

powrotem – to pierwszy smartfon z Androidem, którym byłbym gotów zastąpić 

swojego iPhone'a.
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Minęły czasy, gdy Samsung kojarzył się z trzeszczącym plastikiem 

i mniej lub bardziej udanym naśladownictwem Apple. Firma 

wypracowała własne wzornictwo flagowych smartfonów, dale-

kie od innych urządzeń na rynku (aczkolwiek powielane przez 

niektórych producentów), a jakość materiałów i oprogramo-

wania została podniesiona do bardzo wysokiego poziomu. Nie 

jest tajemnicą, że Samsung dystansuje się od Google, rozwija-

jąc intensywnie swoje alternatywy usług, a także rozbudowując 

nakładkę na Androida, Samsung Experience, która coraz bardziej 

różni się od czystego systemu i promuje własne rozwiązania. 

Nie jest to okupione spadkiem wydajności czy ograniczeniem 

funkcjonalności urządzenia – czasy lagującego i pstrokatego 

TouchWiza minęły. Teraz jest schludnie, szybko i wygodnie. 

Jednocześnie Samsung oferuje integrację smartfonów z innymi 

urządzeniami: akcesoriami Gear (czyli goglami VR, smartwat-

chami i opaskami fitness), komputerami i telewizorami. Brzmi 

znajomo, szczególnie dla użytkownika Apple. Nie dziwcie się 

więc, że z Note8 zamiast iPhone'a czułem się bardzo dobrze.

Zaprezentowane wraz z premierą Galaxy S8 wzornictwo natych-

miast mnie kupiło. Zaokrąglone narożniki ekranu, wąskie ramki 

oraz subtelne zakrzywienie wyświetlacza na krawędziach są 

praktyczne, a przy tym wyglądają niesamowicie minimalistycz-

nie i nowocześnie. Note8 również został zaprojektowany w ten 

sposób, choć różni się delikatnie od S8 oraz S8+. Bryła urządzenia 

jest bardziej kanciasta, a rogi ekranu są wyraźnie mniej zaokrą-

glone, na dole mamy też miejsce na rysik. Ostatnim z detali jest 

podwójny obiektyw aparatu z tyłu. Pozostałe elementy wyglą-

dają jednak tak samo, jak w innych flagowcach: ramkę zrobiono 

z błyszczącej stali nierdzewnej, a tył i przód pokryto taflami szkła. 

Sposób, w jaki zwężają się krawędzie, potęguje złudzenie smu-

kłości urządzenia. Fakt, jest ono bardzo zgrabne, ale nie aż tak, 

jak wygląda. Do komunikacji wykorzystano USB-C, z obsługą 

pamięci zewnętrznych (w komplecie jest nawet adapter na USB-

A) oraz mini Jack. Na dolnej krawędzi umieszczono tylko jeden 

głośnik, który, choć gra głośno i wyraźnie, to jednak może być 

Samsung Galaxy Note8

Czasy lagującego 
i pstrokatego 
TouchWiza minęły 
– teraz jest schludnie, 
szybko i wygodnie.
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dość łatwo zasłonięty podczas oglądania czegokolwiek. Zwężenie ramek ekranu wymu-

siło natomiast przeniesienie czytnika linii papilarnych na tył urządzenia, obok obiektywów. 

Mam spore dłonie, bez trudu więc do niego sięgałem, ale rozumiem osoby, które mogą 

mieć z tym problem. Obok czytnika i obiektywów jest też czujnik tętna. Nad ekranem mamy 

natomiast kamerę do rozmów i selfie, czujnik światła i odległości, a także diodę podczer-

woną i skaner tęczówki oka. Układ bocznych przycisków jest niemal standardowy, regulację 

głośności i blokadę ekranu umieszczono na obu bokach, a dodatkowo pod głośnością zna-

lazł się przycisk do wywoływania asystenta Bixby (z którym, pomimo wielu negatywnych 

opinii, nawet się polubiłem). Wymiary urządzenia, choć duże, na co dzień nie przeszkadzają. 

Zastosowanie ekranu o proporcjach 18,5:9 w połączeniu z bardzo wąskimi ramkami pozwo-

liło na znacznie zmniejszenie wymiarów obudowy oraz pewniejsze trzymanie urządzenia 

w jednej dłoni.

Głównym elementem Note'a jest ekran, który został zaprojektowany nie tylko po to, by 

dawać przestrzeń do pracy, ale też po to, by zwyczajnie robić wrażenie. Pierwsze eks-

perymenty z zakrzywieniem ekranu w Note4 mi się nie podobały, oprogramowanie nie 

wykrywało bowiem prawidłowo przypadkowego dotyku, a dodatkowa przestrzeń nie była 

zagospodarowana w żaden sensowny sposób. Note8 robi to natomiast dobrze: zakrzywie-

nie jest subtelne i nie tyle służy do wyświetlania określonych informacji, co raczej potęguje 

wrażenie bezramkowości. Ponadto idealnie nadaje się do schowania przycisku wysuwanego 

panelu z aplikacjami, kontaktami, kalendarzem lub innymi aplikacjami (do gustu przypadł mi 

szczególnie plan dnia z rozpisanymi spotkaniami i zadaniami). Pomimo ogromnej przekąt-

nej, równej 6,3 cala, urządzenie jest bardzo poręczne – wszystko dzięki proporcjom ekranu. 

Rozdzielczość, wynosząca 2960 × 1440 pikseli, to aż nadto dla mojego oka, ale domyślny tryb 

pracy to Full HD+ (czyli 2220 × 1080 pikseli). Ten daje wystarczającą ostrość nawet drobnego 

tekstu, a także powoduje mniejsze obciążenie procesora (a tym samym ogranicza zużycie 

baterii). Pełna rozdzielczość przyda się na pewno do VR, natomiast korzystając z niej na co 

dzień, nie odczułem żadnej różnicy względem standardowego Full HD+. Co ciekawe, jest 

też opcja obniżenia rozdzielczości nawet do 1480 × 720 pikseli, ale w tym przypadku spadek 

Samsung Galaxy Note8
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jakości obrazu jest już zauważalny. Na pochwałę zasługuje też jakość wyświetlanych kolo-

rów: Super AMOLED perfekcyjnie radzi sobie z czernią (co akurat jest dość oczywiste), ale 

i całą paletę barw wyświetla w bardzo miły dla oka sposób. Jest soczyście, ale nie przesadnie 

jaskrawo, ekran zdecydowanie nie męczy wzroku. Sposób wyświetlania można dostosować, 

wybierając jedną z proponowanych konfiguracji, więc jeśli komuś zależy na stonowanych 

barwach, bez trudu je ustawi. Nie pominięto też ograniczenia emisji światła niebieskiego po 

zachodzie słońca, telefon automatycznie ociepla kolorystykę wyświetlacza. Funkcja działa 

dobrze, chociaż domyślne ustawienia zdecydowanie zbyt mocno zażółcają obraz i trzeba 

je ręcznie wyregulować. Ekran jest włączony przez cały czas, po zablokowaniu wyświetla 

godzinę, ikony powiadomień, kalendarz lub notatki, na dole natomiast jest zawsze poka-

zany przycisk Home. O ile nie mam wątpliwości, że nie ma to niemal żadnego wpływu na 

baterię, to zastanawia mnie to, czy po kilku miesiącach nie powstaną w ten sposób wypale-

nia, szczególnie w miejscu ekranowego przycisku. Always On Display to też kwestia estetyki 

– osobiście zdecydowanie wolę takie rozwiązanie niż odpustową, migającą diodę powiado-

mień, AOD ponadto może aktywować się tylko w wyznaczonych godzinach, a poza nimi być 

wygaszony (aczkolwiek przycisk na dole jest zawsze wyświetlany).

Nakładka Samsung Experience skutecznie maskuje Androida w wersji 7.1. Oczywiście, użyt-

kownicy systemu Google nie będą mieli najmniejszych problemów z odnalezieniem się, bo 

wszystko jest tam, gdzie można się tego spodziewać, Samsung wdrożył jednak wiele autor-

skich pomysłów, porządkujących Androida i rozszerzających jego możliwości już po wyjęciu 

z pudełka. Jest przede wszystkim ładniej – menu uporządkowano w bardziej logiczny spo-

sób, a standardowe elementy w postaci ikon, widżetów i tapet są zdecydowanie ciekawsze. 

Wprowadzono też tak niezbędne elementy, jak dostosowanie aplikacji do nietypowego 

formatu ekranu – dzieje się to automatycznie, program pokazuje po prostu więcej infor-

macji. Nie spotkałem się z żadną aplikacją, która nie mogłaby się w ten sposób uruchomić. 

Samsung wprowadził własną przeglądarkę plików, aplikację do maila, notatek, przeglądania 

zdjęć i internetu. Każda z nich działa lepiej od odpowiedników Google, dając też większe 

możliwości. Mocno polubiłem się z samsungowym mailem, który pozwala szybko wyszu-

kiwać wiadomości i komfortowo je przeglądać. Równie dużą sympatią darzę klawiaturę 

Samsung Galaxy Note8

Sposób, w jaki zwężają się krawędzie, potęguje złudzenie 
smukłości urządzenia.
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ekranową Samsunga – ma doskonałe roz-

mieszczenie przycisków, a po wciśnięciu 

każdego z nich odczuwamy lekką wibrację, 

przypominającą działaniem Taptic Engine 

z urządzeń Apple. Informacja zwrotna pod-

czas pisania na ekranie jest niezmiernie 

istotna, a ta forma wydaje mi się o wiele 

lepsza niż dźwięk klawisza. Nie zabrakło 

trybu dzielonego ekranu, który na ogrom-

nym ekranie Note'a i w połączeniu z rysi-

kiem sprawdza się świetnie. Da się również 

otworzyć aplikację jako okno, ale to aku-

rat w ogóle się nie sprawdza – na ekranie 

marnuje się wtedy dużo miejsca. Mamy 

też App Drawer wysuwany gestem wyko-

nywanym w dół lub w górę z dowolnego 

miejsca głównego ekranu, centrum powia-

domień otwieramy natomiast, przesuwa-

jąc palcem wskazującym po skanerze linii 

papilarnych – wydawało się mi to przekom-

binowane, a okazało się jednym z najwięk-

szych udogodnień. Jest tryb obsługi jedną 

dłonią, który zmniejsza interfejs i przesuwa 

go w stronę jednego z dolnych narożni-

ków – włączamy go gestem, błyskawicznie 

i równie łatwo wyłączamy, gdy przestaje 

być potrzebny. Samsung zaprojektował interfejs Note'a ze świadomością, że obsługa dużego 

ekranu bywa problematyczna. I to po prostu czuć. Nigdy jeszcze korzystanie z dużego tele-

fonu nie było dla mnie aż tak wygodne.

Choć asystent Google działa całkiem dobrze, Samsung postanowił zaproponować swoje 

rozwiązanie. Bixby, bo tak je nazwano, jest połączeniem agregatora różnego rodzaju treści, 

bieżących informacji, sugestii i danych kontekstowych. Na jego ekranie widnieją informa-

cje o aktywności fizycznej, planowanych spotkaniach, pogodzie, wyświetlane są też suge-

rowane aplikacje czy ostatnie zdjęcia. Dodatkowo asystenta można wywołać specjalnym 

przyciskiem lub głosowo z dowolnego miejsca systemu i nie tylko zapytać go o określoną 

Samsung Galaxy Note8
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rzecz, ale też nawiązać do tego, co jest wyświetlane na ekranie. Odwoływanie się do zawar-

tości ekranu nie zawsze działa dobrze, podobnie jak Bixby Vision, czyli tryb aparatu, w któ-

rym możliwa jest analiza obrazu z kamery. Mam na uwadze to, że Samsung dopiero zaczyna, 

dlatego też nie traktuję tego jako szczególną wadę. Bixby to obecnie niezbyt dopracowany 

dodatek, który powie mi, czy warto zabrać ze sobą parasol, ale nie spodziewam się po nim 

wiele więcej.

Aparat w telefonie to jeden z najważniejszych elementów, w Note8 potraktowano go bardzo 

poważnie. Podobnie jak w innych flagowcach tak i tu zastosowano podwójny obiektyw, by 

uzyskać efekt małej głębi ostrości oraz zapewnić dwukrotny zoom (oba obiektywy są sta-

łoogniskowe). Jeden z nich jest szerokokątny i ma światło F1.7, drugi natomiast, o większym 

zbliżeniu, F2.4, oba zaś mają matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli i optyczną stabiliza-

cję obrazu. Robiłem zdjęcia w różnych warunkach, od zamkniętej, oświetlonej sztucznym 

światłem hali sportowej, przez fotki z bliska w słoneczny dzień, po nocne panoramy mia-

sta. Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych, zarówno przy świetle naturalnym, 

jak i sztucznym, wychodzą doskonale. Są ostre, a odwzorowanie barw prawidłowe, choć 

w porównaniu do iPhone'a 7 niektóre zdjęcia są odrobinę chłodniejsze (nie na tyle jednak, 

by można było je uznać za złe. Po zmroku jest świetnie, szczególnie gdy fotografujemy kra-

jobrazy, smartfon radzi sobie natomiast gorzej przy sztucznym, zwłaszcza sodowym świe-

tle ulicznym, które podkreśla występowanie widocznych szumów. Nie ma za to problemów 

z ostrością i to w jakichkolwiek warunkach – optyczna stabilizacja obrazu się sprawdza, 

pozwalając robić wyraźne zdjęcia nawet po zmroku. Równie dobrze jest z wideo, płynność 

nagrań nie pozostawia nic do życzenia, mamy do wyboru prędkość 30 bądź 60 klatek na 

sekundę, w rozdzielczości do 4K (aczkolwiek włączenie najwyższej rozdziel-

czości wyklucza nagrywanie w 60 klatkach). Samsung wziął pod uwagę też to, 

że większość osób ogląda zrobione zdjęcia wyłącznie na smartfonie, pozwolił 

więc robić je w proporcjach 18,5:9. Aparat ma kilka trybów pracy, oprócz auto-

matycznego jest też tryb manualny, z zapisem do RAW, panorama czy tryb 

portretowy. Zdjęcia wykonywane z jego pomocą wyglądają zazwyczaj natu-

ralnie, cyfrowe wyodrębnianie tła nie zawsze jednak działa idealnie na krawę-

dziach. Nie przeszkadzało mi to czerpać z tego trybu chyba najwięcej frajdy 

spośród wszystkich, które były dostępne w smartfonie.

Choć wydajność topowych smartfonów zawsze jest wysoka, to Note8 podnosi 

poprzeczkę do niespotykanego dotąd poziomu. Zastosowano ośmiordze-

niowy procesor Exynos 8895, z czterema rdzeniami o taktowaniu 2,3 GHz oraz 

Pomimo 
ogromnej 
przekątnej, 
równej 6,3 cala, 
urządzenie 
jest bardzo 
poręczne.
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z czterema o taktowaniu 1,7 GHz, a także układ graficzny Mali-G71 MP20. Nie 

mam zamiaru analizować tego, jak sprawdzają się względem innych układów 

i procesorów, faktem jest, że mocy nie brakuje absolutnie nigdzie. System nie 

laguje, aplikacje wczytują się niemal natychmiast, a najbardziej wymagające 

gry nie są w stanie wywołać choćby najmniejszego klatkowania. Praca z wie-

loma aplikacjami to bajka – smartfon ma aż 6 GB pamięci RAM, programy 

więc długo pozostają aktywne w tle, podobnie wygląda kwestia otwierania 

kilkudziesięciu kart w przeglądarce (nawet ociężałe Chrome działa sprawnie). 

Na dane mamy 64 GB pamięci wewnętrznej, które dodatkowo można roz-

szerzyć o 256 GB za pomocą karty micro SD. Z uwagi na zastosowanie hybry-

dowego gniazda dual SIM karta pamięci może być stosowana zamiennie 

z drugim SIM, dlatego też, jeśli korzystamy z dwóch operatorów, to rozszerze-

nie pamięci nie będzie już możliwe.

Odręczne pisanie wydaje się w dobie komputerów zanikającą sztuką. Sam 

ręcznie składam tylko podpisy, natomiast wszystkie notatki i teksty tworzę 

wyłącznie na komputerach, głównie za pomocą klawiatury, a nie rysika. Note8 

podchodzi do tematu zupełnie inaczej niż pozostali producenci flagowych 

smartfonów. Co więcej, to chyba jedyny smartfon, w którym ten element jest 

wciąż rozwijany i udoskonalany. Jednocześnie całkowicie można się bez niego 

obyć i korzystać z telefonu wyłącznie za pomocą palców. Do czego więc nam 

rysik? Po wysunięciu z obudowy automatycznie przechodzimy do tworze-

nia notatki odręcznej, choć równie dobrze można to wyłączyć i uruchamiać 

program samemu. Aplikacja notatek jest bardzo rozbudowana, bo umożliwia 

zarówno wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury, jak i rysika, z pozosta-

wianiem notatki w postaci odręcznego pisma bądź rozpoznaje je i przetwarza 

na tekst. Do dyspozycji jest też kilka narzędzi do rysowania, od markera, po 

pędzel. Ekran smartfona jest wystarczająco duży, by na nim notować, a rysik 

daje wystarczającą precyzję, by rysować nawet drobne detale. S-Pen jest 

aktywny, ma 4096 stopni nacisku, a po zbliżeniu go do ekranu jest wyświe-

tlany aktualnie wskazywany punkt. Dzięki temu można na przykład powięk-

szyć miniaturę zdjęcia bez otwierania go lub podejrzeć akcję, która zostanie 

wykonana po wciśnięciu danego elementu interfejsu. S-Pen ma też AirView, 

czyli podręczne menu rozwijane za pomocą przycisku na rysiku bądź z zawie-

szonej na ekranie ikony. Zawiera ono funkcje związane z rysikiem: zrzut zazna-

czonego obszaru ekranu, lupa, szybkie notatki czy tłumaczenie. Przydatne 

Samsung Galaxy Note8
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okazuje się też zminimalizowanie aktywnej aplikacji do narożnika ekranu i wracanie do 

niej po przesunięciu nad jej miniaturę rysika. Korzystałem z tego choćby do przepisywania 

danych ze zdjęcia wizytówki do wiadomości.

Note8 sprawia wrażenie telefonu przeznaczonego przede wszystkim do pracy, ale jego 

możliwości multimedialne są ogromne. W komplecie dostajemy dokanałowe, przewodowe 

słuchawki AKG, z pilotem pozwalającym na sterowanie muzyką, w tym również na regula-

cję głośności. Brzmią całkiem dobrze, choć brzmieniu brakuje detali, a środkowe pasma są 

zauważalnie za ciche. To miły dodatek, choć osobiście wolałbym bardziej klasyczny zestaw 

douszny, który lepiej sprawdziłby się podczas prowadzenia rozmów (dokanałówki dają 

wrażenie bycia pod wodą, gdy słyszymy swój głos). Zrobiono je z bardzo dobrych materia-

łów, przewód się nie plącze, a słuchawki są małe i dobrze leżą w uchu. Oglądanie filmów 

z YouTube'a na ekranie Note'a to czysta przyjemność. Aplikacja oferuje nawet rozszerzenie 

obrazu na pełny ekran, obcinając górę i dół. Oglądanie w ten sposób jest zaskakująco przy-

jemne, szkoda jednak, że nie da się wymusić włączania tego formatu automatycznie. Note8 

służył mi też do oglądania seriali na Netfliksie, głównie w trasie, gdy miałem dłuższą chwilę 

na odpoczynek. Nie pozwoliłbym sobie na to, gdyby nie mocna bateria – ta pozwalała mi 

na cały dzień bardzo intensywnego używania smartfona, z robieniem zdjęć, odpisywaniem 

na maile, około trzema godzinami rozmów i używaniem nawigacji – wszystko to z uwzględ-

nieniem przeciętnego zasięgu w trasie. Przy lżejszym obchodzeniu się z telefonem aku-

mulator wystarcza na niemal dwa dni (ładowanie drugiego dnia około godziny 18). Sposób 

korzystania z telefonu jest jednak tak indywidualną sprawą, że równie dobrze można wycią-

gnąć z tego akumulatora pewnie dwukrotnie dłuższy czas. Dla porównania mój iPhone 7 

przy równie intensywnym używaniu pada około godziny 15. Akumulator można naładować 

w czasie poniżej dwóch godzin ładowarką przewodową bądź też indukcyjnie. Note8 jest 

też bezpieczny i to nie tylko dlatego, że nie wybucha. Skaner linii papilarnych jest aktywny, 

wystarczy więc go dotknąć, by odblokować telefon, nie ma potrzeby wybudzać wcześniej 

ekranu. Drugim zabezpieczeniem biometrycznym jest skaner tęczówki oka, ten jednak 

okazał się średnio przydatny. Co prawda telefon odblokowywał się praktycznie za każdym 

Samsung zaprojektował interfejs Note'a ze świadomością, że 
obsługa dużego ekranu bywa problematyczna.

Samsung Galaxy Note8
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razem, gdy skierowałem go na swoją twarz, ale nie działał już po zeskanowaniu twarzy 

w okularach korekcyjnych i zdjęciu ich z nosa.

Wraz z Note8 testowałem też DeX, czyli stację dokującą, podpinaną do monitora i pozwala-

jącą używać smartfona w sposób podobny do tego, w jaki obsługujemy stacjonarny komputer. 

Podobny, bo nie identyczny – interfejs wygląda na pierwszy rzut oka jak system na PC, różnice 

pomiędzy nim a macOS czy Windowsem są jednak kolosalne. Nawet podłączenie DeX-a do 

monitora i telefonu nie jest oczywiste. Korzystam z 27-calowego Eizo z portem USB-C, który nie 

tylko zasila podłączone urządzenie, ale też prze-

syła obraz i dźwięk. DeX ma port USB-C i HDMI, 

ten pierwszy służy jednak jedynie do zasila-

nia, musiałem więc skorzystać z kabla HDMI, 

a zasilanie podpiąć osobno. Oprócz wspo-

mnianych złącz przystawka ma też Ethernet 

oraz dwa porty USB-A do podłączenia akceso-

riów. Podłączałem do nich zarówno klawiaturę 

i mysz, jak i dyski czy… iPoda Shuffle pierwszej 

generacji, każdy sprzęt działał bez najmniej-

szego problemu (iPod był widziany jako dysk). 

Przechodzenie pomiędzy trybem telefonu 

a DeX trwa kilkanaście sekund, podczas których 

z telefonem nie możemy nic zrobić. Interfejs 

systemu jest bardzo prosty: główny widok sta-

nowi typowy pulpit z kilkoma ikonami aplikacji, 

w lewym dolnym rogu mamy przycisk prowa-

dzący do App Drawera, a po prawej znajdują 

się ikony powiadomień i zegar. Na dole wyświe-

tlają się też otwarte programy. Korzystanie 

z DeX-a zacząłem od poszukiwań opcji zmiany 

wielkości interfejsu, na dużym monitorze 

wszystko jest bowiem ogromne. Bezskutecznie 

niestety – nie ma takiej opcji, więc do rozmiaru 

wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Aplikacje 

systemowe mają dostosowany do pracy na 

monitorze wygląd, w mailu widać więc dodat-

kową kolumnę z katalogami, a przeglądarka 

Samsung Galaxy Note8
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internetowa pokazuje więcej treści i to w wer-

sji pełnej, a nie mobilnej. Oprogramowanie 

firm trzecich działa z DeX-em różnie, okno 

YouTube'a da się dowolnie rozciągać, ale już 

Foursquare i Instagram działają tylko w jednym 

ustawieniu, odwzorowując dokładnie interfejs 

na smartfonie. Praca na wielu oknach, z opcją 

przeciągania plików i wywoływaniem menu 

dodatkowych opcji prawym przyciskiem, bar-

dzo przyspiesza wykonywanie różnych czyn-

ności, które na smartfonie trwają wieki (mowa 

choćby o dodanie wielu plików z kilku źródeł 

do maila i wysłanie go, mając jednocześnie 

otwartego w tle PDF-a). Wszystkiemu brak 

nieco intuicyjności. Pozycja i rozmiar okien nie 

są zapamiętywane, po ponownym urucho-

mieniu trafiają one więc w domyślne miejsce. 

Sporo zastrzeżeń mam też do przycisku Cofnij 

w lewym górnym rogu okna. Działa on tak 

samo, jak przycisk w smartfonie, z równie dużą 

niepewnością korzystałem więc z niego, zastanawiając się, czy tym razem cofnie mnie o poziom 

wyżej w aplikacji, czy też zupełnie ją wyłączy. DeX nie daje możliwości komputera, ale oferuje 

komfort pracy na dużym ekranie. Całkiem sprawnie działa systemowe wyszukiwanie, które słu-

żyło mi zarówno do znajdowania kontaktów, jak i uruchamiania aplikacji. W przypadku prowa-

dzenia rozmów jesteśmy automatycznie przełączani na zestaw głośnomówiący telefonu. Moi 

rozmówcy zauważali, że brzmię nieco inaczej niż gdy rozmawiam bez podpiętego DeX-a, różnica 

wynikała jednak głównie z większej odległości trzymania telefonu od siebie.

Testowanie Note'a było serią zaskoczeń i to spowodowanych nawet nie samym urządze-

niem (które jest świetne), ale i dojrzałym podejściem Samsunga do tego, jakie są obecnie 

wymagania użytkowników. Nie ma tu nic zbędnego, sprawiającego wrażenie zrobionego 

na szybko. Note8 wygląda nowocześnie i oferuje wszystko, czego można spodziewać się po 

smartfonie w 2017 roku. Ekran czyni go pięknym, a rysik – unikalnym. Cena zaś najdroższym 

Androidem na rynku.

Samsung Galaxy  
Note8                                

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 5,5/6

• Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• Bardzo wygodna obsługa   

pomimo ogromnego ekranu 

• Wysoka wydajność i dużo 
pamięci RAM

• Doskonałej jakości wyświetlacz

• Nowoczesne wzornictwo

Minusy:
• Skaner tęczówki nie zawsze działa

• Przeciętne słuchawki w komplecie 

Cena: około 3900 PLN

pawelhac
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GARMIN FORERUNNER 935

PAWEŁ HAĆ

Garmin Forerunner 935

Zegarki sportowe Garmina przybierają coraz bardziej „zwyczajną” formę, a fēnix 5S jest 

dowodem na to, że można pogodzić zaawansowane funkcje z klasycznym wyglądem. 

Forerunnery nigdy takie nie były, wraz z wprowadzeniem FR935 to się jednak zmieniło.
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Jeszcze kilka lat temu noszenie sportowego zegarka na co dzień wydawało się mało 

wygodne i pozbawione elegancji. Smartwatche pokazały jednak, że urządzenie o rozbudo-

wanym zestawie funkcji może być nie tylko małe, ale i ładne. W obliczu tego, że oferowały 

one też podstawowe funkcje fitness, producenci urządzeń sportowych poczuli zagrożenie. 

O ile bowiem sportowcy i bardziej zaawansowani amatorzy wybierali i tak sprzęt stworzony 

do uprawianej dyscypliny, to już mniej wymagający użytkownicy decydowali się na prostsze 

rozwiązania (bo pomimo oferowania więcej w zakresie sportu, zegarki sportowe nie integro-

wały się tak dobrze ze smartfonem). Tym samym Garmin (a wraz z nim też jego konkurenci) 

zaczął walkę o miejsce na nadgarstku użytkow-

nika, który oczywiście ma smartfona. Seria fēnix 

przetrwała tę próbę dzięki zgrabnemu 5S, a stwo-

rzona na bazie klasycznego zegarka vívomove 

rywalizuje bardziej z konstrukcjami Withings… 

znaczy się, Nokii. W przypadku przeznaczonej dla 

biegaczy serii Forerunner metamorfoza przebie-

Garmin Forerunner 935

Wrażenie „zwyczajności” potęguje 
okrągły wyświetlacz o niezłej 
rozdzielczości.
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gała stopniowo, od modeli 230 i 235, w których 

ekran zaczął się zaokrąglać, przez zaskakujący 

735XT, po 935, czyli następcę 920XT.

Gdybym nie wiedział, czym jest FR935, a zoba-

czyłbym go na czyimś nadgarstku, uznałbym go 

za zgrabny, prosty zegarek, w którym zamiast 

wskazówek zastosowano ekran. Nie tylko nie 

przypomina większości zegarków sportowych 

(zwłaszcza w wersji czarnej), ale też nie nosi 

znamion smartwatcha. Waży tylko 49 gramów, 

a pomimo umieszczenia w nim odbiornika 

GPS, optycznego czujnika tętna, mocnej bate-

rii i innych czujników jego obudowa jest płaska 

i zgrabna. Wrażenie „zwyczajności” potęguje 

okrągły wyświetlacz o niezłej rozdzielczości, na 

którym można wyświetlić godzinę w postaci cyfr 

lub klasycznej tarczy. Zegarek ma pięć przyci-

sków o standardowych dla Garmina funkcjach, 

identycznych co w linii fēnix, a także klasyczną 

sprzączkę. Gumowy pasek jest wystarczająco 

długi, by dopasować go do każdego nadgarstka, 

nie przeszkadza też pomimo noszenia zegarka 

przez kilka dni bez zdejmowania. Opis na stronie 

producenta sugeruje zastosowanie mechanizmu 

mocowania pasków QuickFit, to jednak błąd 

– pasek da się wymienić, ale wymaga to narzę-

dzi. Koperta to natomiast plastik: gładki, matowy 

i świetnej jakości, absolutnie odporny na zaryso-

wania. Wykonano go na dokładnie takim samym 

poziomie, co flagową serię fēnix – różni je jedy-

nie wzornictwo.

Jak już wspominałem, FR935 to następca 920XT, 

i choć wygląd obu różni się diametralnie, to doce-

lowa grupa odbiorców jest dokładnie ta sama. 

Garmin Forerunner 935



FR935 to zegarek dla triathlonistów, oferujący zarówno tryby do łączenia biegu, jazdy na rowe-

rze i pływania, jak i dla każdej z tych dyscyplin z osobna, w różnych wariantach. Oprócz nich 

obsługiwane są też inne sporty i aktywności, takie jak wędrówka, marsz, wioślarstwo, ćwiczenie 

na maszynach, jazda na nartach czy golf (więcej można doinstalować ze sklepu Connect IQ). 

Standardowo już dla każdej z nich można osobno skonfigurować ekrany danych wyświetlane 

podczas treningu, a także doinstalować pola danych. Przydatna okazuje się też opcja zdupli-

kowania trybu, by stworzyć dla niego alternatywny układ tarcz (wykorzystałem to, by dostoso-

wać informacje potrzebne mi podczas jazdy zwykłym rowerem oraz e-bikiem). Standardowo 

już ekrany danych można edytować i przewijać ręcznie lub automatycznie. Z racji umieszcze-

nia w zegarku optycznego czujnika tętna, a także kompatybilności z akcesoriami ANT+ zega-

rek pozwala na pomiar tętna i bieżące wyświetlanie jego strefy podczas treningu. Ponadto 

FR935 ma zaimplementowanego asystenta odpoczynku, który sugeruje, ile czasu powinna 

trwać regeneracja i na jaki wysiłek w tym czasie możemy sobie pozwolić. Nowością jest ocena 

efektu treningowego, czyli podsumowanie wpływu ukończonej aktywności na wydolność 

aerobową oraz siłową – jest to szczególnie przydatny element, jeśli chcemy kontrolować fak-

tyczną skuteczność realizowanego planu bądź ćwiczymy na własną rękę i preferujemy zróżni-

cowane rodzaje treningów. Istnieje też możliwość oceny obciążenia treningowego, bazującego 

na wysiłku z ostatniego tygodnia. Specjalny widżet określa, czy nasze aktywności miały odpo-
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wiednią dla naszej kondycji intensywność, a tym samym pozwala 

stwierdzić ewentualne przetrenowanie bądź zbyt mały wysiłek. 

Odczytanie danych jest bardzo proste, status bowiem jest opisany 

słownie, od szczytowego (czyli najlepszego), po ponad siły (niebez-

piecznego, w którym trening może nam wręcz zaszkodzić). Zegarek 

obsługuje też Strava Segments, znane już z 735XT. To świetny ele-

ment motywacyjny – gdy wbiegamy na odcinek, który jest dodany do 

Stravy, zaczyna być mierzony czas, a po pokonaniu go w całości, nasz 

wynik jest w aplikacji zestawiany z osiągnięciami innych osób.

Interfejs zegarka zmienił się diametralnie względem 920XT, sko-

piowano go chyba bez wyjątku z nowych fēnixów. Mamy więc 

pionowo przewijane widżety pogody, tętna i sterowania muzyką, 

powiadomienia, informacje o treningach i wydolności. Nie zabra-

kło też szybkiego menu, wywoływanego przyciskiem wyłącza-

nia urządzenia. Funkcje charakterystyczne dla smartwatchów są 

na standardowym, „garminowym” poziomie – możemy odczyty-

wać powiadomienia bez możliwości interakcji oraz odbierać bądź 

odrzucać połączenia, ale rozmowę da się prowadzić jedynie na tele-

fonie (brak mikrofonu i głośnika). Urządzenie mierzy też dzienną 

aktywność i samo ją rozpoznaje, ale wciąż zapisuje ją wyłącznie 

w widoku dziennego kalendarza, do którego dość niewygodnie 

się dostać. Monitorowanie snu jest już wygodniejsze, ma nawet 

swój ekran i widżet w Garmin Connect. Cieszę się, że zegarek ma 

Wi-Fi, które uniezależnia go na dłuższą metę od aplikacji na smart-

fonie (ta potrzebna jest tylko do pierwszej konfiguracji), synchro-

nizacja odbywa się bowiem automatycznie, a dane trafiają od razu 

do Garmin Connect. Zaskakuje czas pracy na baterii – przy dwóch 

FR935 ma zaimplementowanego asystenta 
odpoczynku, który sugeruje, ile czasu powinna 
trwać regeneracja i na jaki wysiłek w tym czasie 
możemy sobie pozwolić.

Garmin Forerunner 935



Garmin Forerunner 935      

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Plusy:
• szeroki wachlarz funkcji przy 

niedużych wymiarach

• pomiar efektywności treningu

• długi czas pracy na baterii

Minusy:

• brak QuickFit

Cena: około 2400 PLN

godzinnych treningach i noszeniu go bez przerwy po tygodniu bateria miała wciąż 56% 

(włączony był Bluetooth, ale Wi-Fi już nie). To naprawdę dobry wynik, a ponadto produ-

cent zdecydował się na złącze ładowania identyczne, co w serii fēnix. Na koniec zostawiłem 

dokładność GPS – ta jest moim zdaniem porównywalna z tą, którą oferuje 5S (tylko tego 

fēnixa z nowej serii testowałem), rysowanie trasy jest niemal idealne, a łapanie sygnału trwa 

od kilku do kilkunastu sekund (tylko dwie spośród wielu prób wymagały ode mnie odczeka-

nia niespełna minuty, czemu winna była najprawdopodobniej wysoka zabudowa).

920XT był flagowcem w mniej eleganckiej obudowie, ale dającym praktycznie te same moż-

liwości, co seria fēnix. W przypadku FR935 jest podobnie, choć tu wygląd nie jest już tak 

sportowy, a nieco mniejsze gabaryty i delikatniejsze wzornictwo działają wręcz na korzyść 

względem większych fēnixów serii 5. Osobiście uważam Forerunnera 935 za najlepszy zega-

rek sportowy, jaki mógłbym wybrać z obecnej oferty Garmina – ma dosłownie wszystko, od 

dokładnego pomiaru mojej wydolności i parametrów biegowych (a także innych, zależnie 

od dyscypliny), przez wygodną synchronizację i mocną baterię, po stonowane wzornictwo, 

pasujące nie tylko do sportowego stroju.
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LOGITECH MX ERGO

PAWEŁ HAĆ

Logitech MX Ergo

Gładzik do obsługi większości aplikacji oraz mysz do bardziej precyzyjnych czynności 

– ten podział funkcjonuje u mnie od dawna i sprawdza się doskonale. Co więc może 

zmienić w tym układzie trackball?



Trackballe są bardzo niszowymi urządzeniami, nie mają ściśle zdefiniowanej grupy odbior-

ców ani też sprecyzowanego zakresu zastosowań. To po prostu alternatywa dla myszy, gdzie 

zamiast przesuwania urządzenia po biurku, obracamy palcem kulkę, by poruszać kurso-

rem. Nigdy nie czułem potrzeby korzystania z takiego urządzenia, dlatego też test MX Ergo 

potraktowałem jako doskonałą okazję do zapoznania się z trackballami. Zwłaszcza że to 

podobno najlepsza konstrukcja na rynku. Początki były jednak trudne – lata przyzwyczaje-

nia sprawiały, że odruchowo chciałem przesuwać go po biurku, co spotykało się ze stanow-

czym oporem urządzenia. To sprzęt, który ustawiamy w najwygodniejszej dla nas pozycji 

na stałe, nie potrzebuje więc tyle przestrzeni, co mysz (dzięki czemu na niewielkim blacie 

sprawdza się od niej znacznie lepiej). Po kilku dniach przywykłem do tego, że urządzenie się 

nie rusza, a za ruch kursora odpowiada kciuk.

Specyfika pracy z trackballem powoduje, że duże rozmiary i waga poprawiają komfort 

używania. Ergo jest ogromny, osoba z dużymi dłońmi (w tym ja) jest w stanie wygodnie 

ułożyć na nim rękę, a palce nie będą się z niego zsuwać. Stabilnie stoi na blacie, zarówno 

dzięki swojej wadze (aż 259 g), jak i dużej, gumowej podstawie. Zdecydowanie nie jest to 

urządzenie przenośne, i to nawet w obrębie biura czy mieszkania. Jakość użytych materia-

łów jest, jak przystało na najwyższą półkę urządzeń, świetna. Przyciski zrobiono z plastiku, 
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Trackball komunikuje się przez radiowy odbiornik Unifying lub przez Bluetooth.
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a obudowę pokryto gumą, zapobiegającą ześlizgiwaniu się z niej ręki. Główny element, 

czyli kulka, jest plastikowy, a jej powierzchnia dość trudno się brudzi. Zaskoczyło mnie to, 

że nawet pomimo wielogodzinnej pracy palec nie zaczynał się po niej ślizgać. Innym, tym 

razem negatywnym zdziwieniem, był jej nieszczególnie płynny ruch. Przy ciągłej pracy nie 

stawiała oporu, ale w momencie rozpoczęcia ruchu po dłuższej bezczynności czuć było 

lekki przeskok kursora i kulki. To najważniejszy, a jednocześnie jedyny nie najlepiej wyko-

nany element MX Ergo.

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń wskazujących 

Logitecha, tak i tu do konfiguracji trackballa wykorzystujemy 

aplikację Logitech Options, dostępną zarówno na macOS, jak 

i na Windows. Zawsze działają one identycznie, tym razem 

jednak doświadczyłem drobnej rozbieżności (która najpraw-

dopodobniej zostanie usunięta w aktualizacji). Trackball 

komunikuje się przez radiowy odbiornik Unifying lub przez 

Bluetooth. W przypadku tego pierwszego jest możliwe pod-

łączenie do niego również innych urządzeń Logitecha, dzięki 

Logitech MX Ergo

Jedną z moich ulubionych 
funkcji jest możliwość 
skonfigurowania trackballa 
do pracy w określonej 
aplikacji.



czemu zajęty będzie tylko jeden port USB komputera. Miałem niemałe problemy z powią-

zaniem MX Ergo przez Bluetooth z MacBookiem – komputer nie widział trackballa. Dopiero 

podłączenie Unifying, a następnie wywołanie parowania przez Bluetooth pozwoliło go pra-

widłowo powiązać. Nie wiem, dlaczego tak się stało – z innymi urządzeniami Logitecha nie 

miałem takich problemów. Trackballa można sparować z dwoma urządzeniami jednocze-

śnie, przełączamy się pomiędzy nimi przyciskiem na górze obudowy – komputery łączą się 

z nim błyskawicznie. Trudno mi opisać baterię, ta trzyma ponoć cztery miesiące, a ładowanie 

jej przez minutę pozwala na pracę przez osiem godzin. Z uwagi na to, że nie udało się mi 

nawet raz jej rozładować, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Precyzja działania urządze-

nia nie jest tak duża, jak myszy – rozdzielczość nominalna to 380 dpi, można ją natomiast 

regulować od 320 do 440 dpi.

Oprogramowanie pozwala na precyzyjne określenie funkcji poszczególnych przycisków 

– w przypadku MX Ergo są to dwa przyciski strzałek, lewy i prawy klawisz, wciśnięcie rolki 

i przesuwanie jej w lewo lub w prawo, a także przycisk przy kulce, który domyślnie włącza 

tryb precyzyjny. Standardowa konfiguracja klawiszy sprawdzi się świetnie do obsługi nie-

mal całego systemu: strzałki przy lewym przycisku umożliwiają cofanie i przechodzenie 

do przodu, wciśnięcie rolki spowoduje otwarcie linku w nowej karcie, a jej przesuwanie na 

boki przyda się choćby w Excelu. Przycisk przy kulce usprawni natomiast dokładne wybie-

ranie małych elementów interfejsu, tryb precyzyjny spowalnia bowiem prędkość przesuwa-

nia kursora. Nic nie stoi na przeszkodzie, by całkowicie pozmieniać te funkcje – do każdego 

przycisku można przypisać akcje pokroju Mission Control, Launchpada, regulację głośności 

czy jasności, a nawet wywołanie kombinacji klawiszy czy też włączenie aplikacji.
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Jedną z moich ulubionych funkcji jest możliwość skonfigurowania trackballa do pracy 

w określonej aplikacji. Po wejściu do wybranego programu do przycisków myszy automa-

tycznie przypisywane są odpowiednie akcje, możliwa jest nawet zmiana prędkości wskaź-

nika. Co zaskakujące, w chwili pisania tekstu było to możliwe jedynie w aplikacji na macOS, 

na Windows tej opcji zabrakło. Liczę, że to jedynie kwestia aktualizacji. MX Ergo daje jeszcze 

jedną nietypową możliwość pracy międzyplatformowej, mianowicie Flow. To z pozoru pro-

sta funkcja, która pozwala przeskakiwać kursorem pomiędzy ekranami dwóch różnych kom-

puterów, a także przeciągać pomiędzy nimi pliki (na obu urządzeniach musi być oczywiście 

zainstalowane Logitech Options).

Projektując MX Ergo, Logitech postawił na wygodę. Trackball wygląda wszak nieco pokracz-

nie i nieforemnie, po kilku godzinach pracy przekonałem się jednak, dlaczego zdecydowano 

się na dokładnie taki kształt. Dłoń spoczywa na nim bardzo wygodnie, a wszystkie przyci-

ski są dokładnie tam, gdzie się ich spodziewamy. Nie sposób wcisnąć ich przypadkiem, bo 

wymagają odrobiny siły, nie zadziałają pod ciężarem palców. Gdybym miał coś zmienić, to 

poszerzyłbym jedynie prawy przycisk o kilka milimetrów, tak, by dało się go wygodniej wci-

snąć palcem serdecznym. Podstawa urządzenia jest ruchoma i umożliwia przechylenie go 

o 20 stopni w prawo lub w lewo. Oba położenia są równie wygodne, możliwość przechodze-

nia pomiędzy nimi w ciągu dnia pozwala natomiast uniknąć bólu nadgarstka. MX Ergo jest 

sprzętem wyłącznie dla osób używających trackballa prawą dłonią, nie ma odwróconej wer-

sji, a mocne wyprofilowanie i umieszczenie przycisków oraz kulki uniemożliwiają obsługę 

drugą ręką.

Logitech MX Ergo
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Trackballe są niszowe, a MX Ergo tego najpraw-

dopodobniej nie zmieni. Jest świetnym przed-

stawicielem tego typu akcesoriów: zrobiony 

z doskonale dobranych materiałów i niesamo-

wicie komfortowy, nawet gdy spędzamy z nim 

cały dzień pracy. Logitech Options pozwala go 

też dostosować do naszych potrzeb, a możli-

wość skakania pomiędzy dwoma urządzeniami 

(w tym za pomocą Flow) powoduje, że sprawdzi 

się nawet wtedy, gdy równolegle używamy wię-

cej niż jednego komputera. Wady? Owszem, są: 

kulka mogłaby ruszać trochę płynniej, Bluetooth 

nie jest łatwy w sparowaniu, miło byłoby też 

zobaczyć wersję dla leworęcznych. Logitech musi 

jeszcze trochę poprawić, by z urządzenia bardzo 

dobrego zrobić idealne.

Logitech MX Ergo          

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• Wysoki komfort używania nawet 

po wielu godzinach pracy 

• Mnóstwo możliwości konfiguracji

• Błyskawiczne przełączanie 
pomiędzy urządzeniami

Minusy:
• Brak wersji dla leworęcznych

• Problemy z parowaniem 
przez Bluetooth

Cena: 479 PLN

Logitech MX Ergo

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


SANDISK IXPAND BASE

PAWEŁ HAĆ

Regularne robienie kopii zapasowych doceniają wszyscy, którzy ich kiedyś nie 

wykonywali (a okazało się, że powinni). Słowo „regularność” jest tu kluczowe – jeśli kopia 

jest robiona zbyt rzadko, może okazać się wręcz nieprzydatna.
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Najprostszy sposób na kopię zapasową iPhone'a to oczywiście zapisywanie danych 

w iCloud. Backup wykonywany jest każdej nocy, o ile tylko mamy telefon podłączony do 

zasilania, sieć Wi-Fi oraz dysponujemy miejscem w chmurze. To ostatnie może być proble-

mem – Apple oferuje darmowo 5 GB przestrzeni, która dość szybko zapełnia się mailami, 

kontaktami i zdjęciami. Rozwiązaniem jest dokupienie przestrzeni dyskowej, ale wiąże się 

to ze stałymi opłatami oraz koniecznością bycia online, by uzyskać dostęp do danych. Nie 

zawsze chmura działa też szybko – największym ograniczeniem jest prędkość dostępnego 

łącza. SanDisk połączył fizyczną pamięć ze stacją ładującą, dzięki czemu kopia wykony-

wana jest przy każdym podłączeniu telefonu do prądu. Pomysł prosty, a świetny, bo dane 

zawsze są nie tylko na smartfonie, ale i na karcie pamięci.

Stacja ładująca iXpand wygląda jak ładowarka 

indukcyjna, jej górna powierzchnia służy bowiem 

odkładaniu na nią telefonu. Nie do końca tak jest 

– owszem, gumowa okładzina doskonale trzyma 

urządzenie w miejscu, ale z metalowej podstawy 

wychodzi kabel Lightning do komunikacji i łado-

wania. W zestawie nie ma przewodu, trzeba 
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Opcji konfiguracji jest 
niewiele – ograniczają się 
do wybrania, który typ 
danych ma się kopiować.
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samodzielnie podłączyć go wewnątrz, a następnie owinąć wokół (chowa się pod gumową 

obudową) – dzięki temu można dostosować jego długość do własnych potrzeb. Stacja 

podłączana jest do zasilania przez złącze micro USB, drugi port to gniazdo karty SD (obsłu-

giwana jest pojemność do 256 GB). Konstrukcja jest więc bardzo prosta, ale porządna 

– waga niespełna 190 gramów sprawia, że urządzenie raz postawione na blacie pozostanie 

na nim pomimo podpinania i odłączania telefonu.

iXpand pełni dwie funkcje: ładuje telefon oraz robi kopię zapasową znajdujących się 

na nim danych. Z tym pierwszym radzi sobie świetnie: 15 W mocy na wyjściu pozwala 

zarówno szybko naładować iPhone'a, jak i iPada. Wykonywanie kopii zapasowej to tro-

chę rozleglejsze zagadnienie. Po pobraniu aplikacji iXpand i podłączeniu telefonu backup 

rozpoczyna się automatycznie. Musimy jedynie wyrazić zgodę na dostęp programu do 

zdjęć i kontaktów, by mógł je pobierać i odtwarzać. Urządzenie może robić kopię zapa-

sową zdjęć, filmów oraz kontaktów, dane innych aplikacji nie są niestety pobierane. Opcji 

SanDisk iXpand Base
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konfiguracji jest niewiele – ograniczają się do 

wybrania, który typ danych ma się kopiować. 

To niestety zbyt mało, zwłaszcza gdy mamy do 

zapisania wiele plików. Brakuje mi opcji wybra-

nia konkretnego albumu zdjęć, który jest kopio-

wany – obecnie pobierane są wszystkie zdjęcia, 

w kolejności od najstarszych, wliczając w to 

również te, które nie znajdują się fizycznie na 

telefonie. iXpand postanowiło pobrać też kilka 

albumów z mojego iClouda, wcześniej dorzuciło 

najstarsze zdjęcia z pamięci telefonu. To bar-

dzo chaotyczne, zwłaszcza że zależy mi przede 

wszystkim na kopii zdjęć z pamięci smartfona. 

Zdjęcia i filmy mają też priorytet nad kontaktami 

– oznacza to, że póki nie wykona się backup 

zdjęć, żadnej inne informacje się nie skopiują. 

Ponownie brakuje tu opcji wybrania, co ma 

kopiować się najpierw, zwłaszcza, że pliki kon-

taktów są zdecydowanie mniejsze, a często waż-

niejsze niż najnowsze zdjęcia.

Przeglądanie zapisanych danych w pamięci 

iXpand możliwe jest z poziomu komputera, 

po podłączeniu karty SD bądź też w aplikacji, o ile podłączymy telefon po Lightning. 

Przeglądarka zdjęć jest bardzo podstawowa, nie ma żadnych opcji sortowania, ale pozwala 

wyeksportować zdjęcia do pamięci smartfona, wysłać je bezpośrednio mailem czy też 

wykorzystać w innym programie, dostępnym z arkusza udostępniania. Jest też opcja szyb-

kiego przywrócenia danych – zaznaczamy zdjęcia (a także kontakty) i wciskamy przycisk 

„Restore” na dole ekranu. Taką samą funkcję mamy też w menu, ale służy ona do przywró-

cenia pełnej kopii zapasowej. Zawodzi przeglądarka kontaktów – nie dość, że nie można ich 

uszeregować po nazwisku, to nie da się też podejrzeć ich zawartości (mamy dostęp jedynie 

do listy imion i nazwisk, ale już bez numerów telefonów i innych informacji). Plusem jest 

natomiast wyszukiwarka, pozwalająca przebrnąć przez długą listę osób. Aplikacja urucha-

mia tworzenie kopii zapasowej automatycznie po podłączeniu do stacji, i to nawet z wyga-

szonym ekranem. W przypadku odłączenia smartfona kopiowanie jest wstrzymywane 

i wznawia się bez problemów po ponownym podpięciu. To akurat bardzo wygodne, wyko-

Aplikacja uruchamia tworzenie 
kopii zapasowej automatycznie po 
podłączeniu do stacji.

SanDisk iXpand Base
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nanie synchronizacji dużej ilości danych wyma-

gałoby pozostawienia iPhone'a z włączonym 

ekranem przez wiele godzin – transfer nie jest 

bowiem za szybki, kopiowanie 100 zdjęć zrobio-

nych telefonem trwało około dwóch minut.

iXpand Base, pomimo kiepskiego oprogramowa-

nia, okazało się bardzo przydatnym urządzeniem. 

O ile nie miałem na szczęście potrzeby odtwa-

rzania kopii zapasowej, to współdzielenie dużej 

liczby zdjęć z innymi osobami stało się dzięki 

niemu łatwiejsze. SanDisk miał doskonały pomysł 

na zmobilizowanie użytkownika do wykonywa-

nia kopii zapasowej, wszak telefon trzeba ładować 

regularnie. Sprzęt już jest, więc teraz liczę na to, że 

firma poświęci swój czas na dopracowanie prze-

znaczonego dla niego oprogramowania.

SanDisk iXpand Base         

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 2,5/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• Automatyczna kopia zapasowa 

• Nawet 256 GB miejsca 

• Wygodne przywracanie danych 
bezpośrednio na telefon 

Minusy:
• Chaotyczny interfejs aplikacji

• Brak możliwości wyboru 
albumów do skopiowania 

Cena: od około 300 PLN za 
wersję 32 GB do około 900 
PLN za wersję 256 GB

SanDisk iXpand Base

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


SKÓRA, KLAWA 
I MYSZULA
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Z czym kojarzą Wam się specjalne, wielkie i wyko-

nane z nie wiadomo jakich materiałów pod-

kładki pod mysz? Z grami, prawda? A dalej ze 

świecącymi mnogością diod LED stanowiskami 

prawdziwych fanów e-sportu. A gdybym zapytał 

o użytkowników nadgryzionych sprzętów? Magic 

Mouse de facto podkładki nie potrzebuje, aby 

prawidłowo pracować (jak większość dzisiejszych 

myszy), ale nie tu tkwi problem. W nadgryzionym 

sadzie po prostu trudno jest umieścić produkt 

pozbawiony duszy.

W ten dobry trend wpisuje się także marka BEFINE.

Autentyczna elegancja
Przeznaczone do produktów Apple, wykonane 

z najwyższej jakości, ręcznie obrabianej skóry 
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podkładki? Brzmi co najmniej dziwnie, ale jest 

w 100% zgodne z tym, co do testów przysłał mi 

oficjalny dystrybutor marki w Polsce, firma IDEA 
HD.

BEFINE postawiło sobie prosty cel: zabezpie-

czyć produkt, dodając mu przy tym stylu i gracji. 

W przypadku Apple to bardzo ambitne wyzwanie. 

Podkładki wykonane ze skóry naturalnej o różnym 

stopniu zabarwienia (od bardzo jasnych do ciem-

nych odcieni brązu), która od spodu wykończona 

jest prawdziwym zamszem, spełniają je w całości.

Produkty skonstruowano na zasadzie modułowej, 

dzięki czemu możemy je łączyć, tworząc prze-

strzeń dla wszystkich sprzedawanych urządzeń 

wskazujących z Cupertino.

Nadgryzione trio
Podstawowym elementem zestawu jest pod-

kładka pod klawiaturę Magic Keyboard (w wersji 

krótkiej, 1 i 2 generacji) oznaczona przez produ-

centa numerem 01. Po prawej stronie ma ona 

wycięcie w kształcie plusa, w które możemy 

wpiąć kolejne moduły: nr 02 przeznaczony dla 

Magic Trackpada 2 oraz nr 03 – dla Magic Mouse (1 

i 2 generacji).

Tak skompletowany zestaw wygląda absolutnie 

genialnie w otoczeniu iMaców. A jak wygląda 

sprawa z użytecznością? Podczas miesięcznych 

Skóra, klawa i myszula

Skompletowany zestaw wygląda 
absolutnie genialnie w otoczeniu iMaców.

http://allegro.pl/uzytkownik/ideahd_pl?order=m
http://allegro.pl/uzytkownik/ideahd_pl?order=m
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testów nie doświadczyłem żadnych negatywnych skutków obcowania z użytą do produkcji 

podkładek skórą. Umieszczony na spodzie podkładek zamsz nie zapewnia może całkowitej 

stabilizacji podkładki na blacie, ale zbytnio mi to nie przeszkadzało.

Z minusów mógłbym wymienić jedynie umiejscowienie przez producenta białych napisów, 

mówiących o przeznaczeniu danej podkładki, na przykład „for Magic Keyboard” w lewym 

dolnym rogu wraz z ikoną symbolizującą produkt. Napisy te bardzo łatwo się wycierają.

Poszczególne moduły nie należą do tanich (koszt jednego to 85 zł), ale mając na uwadze 

dbałość o najmniejszy szczegół w trakcie produkcji i jakość ich wykonania – są absolutnie 

warte swojej ceny.

Skóra, klawa i myszula

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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GEARMAX BLADE FLAP CASE 
PODSTAWOWA OCHRONA KOMPUTERA

JAN URBANOWICZ

GearMax Blade Flap Case – podstawowa ochrona komputera

Poza kilkumiesięczną przygodą z MacBookiem 12" pierwszej generacji od kilku lat nie 

miałem laptopa. Używałem przede wszystkim stacjonarnych komputerów Apple, posiłkując 

się iPadem. To się jednak niedawno zmieniło i zakupiłem podstawową wersję MacBooka 

Pro, żeby korzystać z niego w pracy i poza domem. Skoro często się z nim przemieszczam, 

to potrzebne było coś, co będzie go w tej podróży chronić przed złem tego świata.



Uznałem, że nie potrzebuję nie wiadomo czego. Nie jest mi niezbędne pancerne wdzianko, 

które zapobiegnie zgnieceniu komputera, gdyby ten wpadł pod czołg lub upadł mi z wyso-

kości 50 metrów. Na co dzień noszę MacBooka w plecaku, który ma przegródkę na laptopa, 

chciałem mieć więc coś, co będzie chroniło obudowę przed otarciami i drobnymi zarysowa-

niami. Po prostu absolutne minimum.

GearMax Blade Flap Case jest dokładnie 

tym, czego szukałem. To bardzo proste etui 

w kształcie koperty. Wykonane jest z eko-

skóry, która jest miła w dotyku i przyjemna 

dla oka. Zmieści w sobie komputer w rozmia-

rze do 13", czyli idealnie na mój. Środek wyło-

żony jest mikrofibrą (tak mi się zdaje), dlatego 

laptop ma tam dobrze. Niestety, nie jest ide-

alnie i tak pięknie, jak wydawało mi się na 

początku. Używam tego pokrowca codzien-

nie od około dwóch, trzech miesięcy i robię to 
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Uznałem, że nie potrzebuję nie 
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wyimek

raczej w normalnych warunkach. Nic ekstremalnego. Codziennie rano wkładam etui z lapto-

pem do plecaka, jadę do pracy, tam komputer wyjmuję, na koniec dnia pracy robię to samo 

co rano i jadę do domu. Później albo korzystam z komputera w domu, albo pracuję na iMacu 

i wtedy nie wyjmuję go z plecaka aż do przyjazdu do pracy dnia następnego. Prawda, że nie 

ma tu nic niezwykłego czy narażającego etui na obrażenia? No właśnie, jednak po tych kilku 

krótkich miesiącach pokrowiec ma już pozaginane i miękkie rogi. Jak jest w plecaku, to nie 

przeszkadza mi to, ale bałbym się przewozić komputer tylko w etui, leżący gdzieś luzem, na 

przykład w samochodzie. Nagłe mocniejsze hamowanie i komputer zaczyna się przemiesz-

czać, może w coś uderzyć i nie wiem, czy pokrowiec by ochronił w pełni jego krawędzie, 

przez co mogłoby się to skończyć obiciem.

Teoretycznie na moje potrzeby jest to etui wystarczające, ale nie wiem, czy nie wolę zain-

westować w coś, co będzie pewniejsze, jeśli chodzi o ochronę. Nie jestem też szczególnym 

fanem ekoskóry, choć ta tutaj jest naprawdę przyzwoitej jakości. 

GearMax Blade Flap Case możecie kupić w ZGSKLEP w cenie 150 złotych (aktualnie niestety nie-

dostępny). Myślę, że to uczciwa cena za taki produkt, choć jest on raczej przeznaczony tylko do 

podstawowego użytkowania. Jeśli jesteście bardziej wymagający w kwestii przewożenia swo-

jego laptopa, to osobiście radziłbym zainwestować w coś bardziej chroniącego komputer. 

Ocena:       

GearMax Blade Flap Case – podstawowa ochrona komputera

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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MOPHIE CHARGE FORCE CASE 
DOŁADUJ SIĘ BEZ KABLI

JAN URBANOWICZ

Mophie Charge Force Case – doładuj się bez kabli

Nowe modele iPhone’a wprowadzają ładowanie indukcyjne, czyli coś, co główna 

konkurencja ma już od jakiegoś czasu. Nie będę się tu jednak zastanawiał, dlaczego 

tak długo z tym zwlekali. Ważne, że jest. Co jednak zrobić, jeśli chcielibyśmy mieć taką 

funkcję, ale nie zamierzamy na razie zmieniać telefonu na nowy? Jest na to sposób.
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Już od jakiegoś czasu nie używam na co dzień etui na telefon – zwłaszcza odkąd mam iPho-

ne’a Plus. Po pierwsze telefon jest dla mnie wtedy za duży i kompletnie przestaje mi się mie-

ścić w kieszeni, a po drugie lubię obcować z jego „naturalnością”. Podobają mi się materiały, 

z jakich iPhone jest wykonany, a pokrowce często pozostawiają wiele do życzenia. Nie jestem 

oczywiście ich całkowitym przeciwnikiem, bo od czasu do czasu zdarza mi się ubierać telefon 

w coś, co na przykład ochroni go na jakimś wyjeździe. Kiedyś również nosiłem w torbie etui 

z dodatkową baterią, ale przy wspomnianym wcześniej Plusie nie jest mi to już potrzebne.

Najpopularniejszą marką produkującą takie obu-

dowy z bateriami jest Mophie – ich produkty były 

w iMagazine opisywane nieraz. Tym razem jednak 

w moje ręce wpadło „ubranko” bez baterii, ale za 

to pozwalające ładować nasz telefon bez kabli 

(w ofercie jest jednak również wersja z akumula-

torem). Niestety, jej brak nie sprawił, że obudowa 

jest cienka. Po założeniu jej na telefon robi się on 

Mophie Charge Force Case – doładuj się bez kabli

Jakość materiałów jest znana z innych 
produktów tej marki. Jeśli mieliście 
z nimi styczność, to wiecie, że ciężko 
się tu do czegoś przyczepić. 
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dość gruby i ciężko mi się go używa. Nie mam dużych dłoni, dlatego używanie mojego Plusa 

w jeszcze większej wersji stało się dla mnie dość męczące. Dobrze, to jest minus, ale nie taki, 

który mógłby dyskwalifikować to akcesorium.

Jakość materiałów jest znana z innych produktów tej marki. Jeśli mieliście z nimi styczność, 

to wiecie, że ciężko się tu do czegoś przyczepić. Choć mogłoby być nieco lepiej, to plastik nie 

trzeszczy, jest przyjemny w dotyku, bo w większości jest pokryty gumą. Telefon wkłada się 

do obudowy szybko i bez większych problemów. Skupmy się jednak na tym, co najbardziej 

tę obudowę charakteryzuje, czyli na indukcyjnym ładowaniu. W zestawie, który przyszedł do 

testu, mieści się ładowarka indukcyjna, magnesowy stojak (ładujący), który możemy sobie 

postawić na biurku lub przy łóżku i mamy jeszcze 

baterię. Możliwe jest jeszcze dokupienie uchwytu 

do samochodu, który również działa na zasadzie 

magnesu – po prostu nie musimy telefonu podpinać 

kablem, żeby go naładować, bo wystarczy przyło-

żyć iPhone’a z założonym etui do uchwytu/stojaka 

i będzie się on trzymał na magnesie. Na magnesie 

jest również wspomniana dodatkowa bateria. 

Dużym plusem indukcyjnego etui od Mophie jest 

fakt, że działa ono w standardzie Qi, więc jest kom-

patybilne z masą rozmaitych akcesoriów do łado-

Mophie Charge Force Case – doładuj się bez kabli

Dużym plusem 
indukcyjnego etui od 
Mophie jest fakt, że działa 
ono w standardzie Qi, więc 
jest kompatybilne z masą 
rozmaitych akcesoriów do 
ładowania.
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wania. Jeśli nie podobają nam się te od Mophie, to wybór innych na rynku jest bardzo duży. 

Wiele marek samochodów w swoich modelach również umieszcza indukcyjne ładowarki 

i niespodzianka, to etui z nimi działa. Dlatego też, jeśli nie używamy telefonu jako nawigacji, 

to po prostu kładziemy do sobie na „półce” w aucie i bez potrzeby podłączania kabla ładu-

jemy sobie iPhone’a.

Największym minusem są tutaj gabaryty Mophie. O ile w przypadku małego iPhone’a włoże-

nie go do takiego etui nie przeszkadza zbytnio, to przy Plusie telefon robi się już dla mnie za 

duży i niepraktyczny. Muszę jednak przyznać, że samo ładowanie indukcyjne to świetne roz-

wiązanie. Wiem, że w przypadku konkurencji jest to od jakiegoś czasu standard, ale ja nigdy 

nie miałem okazji tej technologii przetestować. Głównie dla niej chętnie zmieniłbym mojego 

7 Plus, na 8 lub X – poczekam z tym zapewne do przyszłego roku. Choć ładowanie z kabla 

jest wciąż szybsze, to ładowarka indukcyjna przy łóżku czy na biurku, gdzie spędzam dużo 

czasu i zazwyczaj nie zależy mi na tym, by naładować telefon jak najszybciej, jest idealnym 

rozwiązaniem.

Ocena:      

Mophie Charge Force Case – doładuj się bez kabli

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


   /   SPRZĘT   /   135

SANDISK EXTREME PRO SD UHS-I 256 GB, 
BO MOJE ZDJĘCIA SĄ TEGO WARTE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 256 GB, bo moje zdjęcia są tego warte

Odkąd zacząłem moją przygodę z fotografią cyfrową w 2003 roku, ponad 15 lat temu, 

zawsze korzystałem z produktów SanDisk do przetrzymywania robionych zdjęć. Na 

rynku było pełno innych, konkurencyjnych produktów – być może lepszych, być może 

gorszych – ale odkąd kupiłem pierwszą kartę CompactFlash, pozostałem wierny marce. 

Z jednego prostego powodu…
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Nigdy mnie karty tego producenta nie zawiodły. 

Nie straciłem zdjęć. Żadne dane nie uległy uszko-

dzeniu. A trochę ich było! Zaczynałem od modeli 

liczonych w megabajtach i do dzisiaj pamiętam 

pierwszy skok na CF 1 GB – ależ tam miałem miej-

sca! Następnie miałem 4-ki, 8-ki, 16-ki i 32-ki – CF, 

a potem SD – i dopiero niedawno zrobiłem prze-

siadkę na 64 GB, do mojego Sony A7R II, z któ-

rego każdy plik waży około 80–100 MB. Ten skok 

na 64 GB w przypadku Sony był też podyktowany 

tym, że tylko na kartach o tej pojemności można 

nagrywać wideo w 4K – na mniejszych pozostaje 

1080p – oraz faktem, że internet podpowiedział 

mi, że z tą kartą na pewno nie ma problemów 

(z niektórymi innymi niestety są).

Niestety, na 64 GB mieści się około 700 zdjęć i o ile normalnie w zupełności mi to wystarcza, 

to przy dłuższych wyjazdach może się okazać, że mi zabraknie miejsca. Stąd decyzja o skoku 

na głęboką wodę – 256 GB to czterokrotnie więcej przestrzeni.

SanDisk Extreme Pro SD z serii UHS-I zapewnia zapis i odczyt na poziomie 95 MB/s i 90 MB/s, 

odpowiednio przy odczycie i zapisie. To więcej niż potrzebuję. Fakt, że osoby, dla któ-

rych liczy się każda sekunda, powinny zainteresować się serią UHS-II, która wspiera odczyt 

i zapis na poziomie 300 MB/s i 260 MB/s – to trzykrotnie szybciej – ale należy pamiętać, że 

te dwie serie różnią się pojemnością. UHS-I dostępna jest w rozmiarach 32, 64, 128, 256 i 512 

GB, a UHS-II „jedynie” w 32, 64 i 128 GB. Przypominam też, że każda karta SanDiska w kom-

plecie otrzymuje licencję na RescuePro, do odzyskiwania danych z tych kart, w przypadku 

najgorszego.

Ceny
W dniu publikacji ceny tej karty w sklepie Cyfrowe.pl były następujące:

• SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 32 GB – 119 PLN

• SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 64 GB – 209 PLN

• SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 128 GB – 359 PLN

• SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 256 GB – 699 PLN

• SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 512 GB – 1749 PLN

SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 256 GB, bo moje zdjęcia są tego warte

https://www.cyfrowe.pl/karty-pamieci-sd-sdhc-sdxc,1,7,232.html
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W różnych sklepach, zależnie od dnia i ewentualnie promocji, mogą być niższe lub wyższe. 

Przypominam jedynie, żeby karty CF, SD czy jakiekolwiek inne zawsze kupować u autoryzo-

wanych partnerów SanDiska – na rynku niestety funkcjonują podróbki, które bardzo trudno 

odróżnić od oryginału.

Więcej informacji na jej temat znajdziecie na stronach SanDiska.

Na koniec
Odpukałem oczywiście w niemalowane, ale przez ostatnie 14 lat nie miałem żadnych proble-

mów z kartami od tego producenta, nie pozostaje mi więc nic innego, jak gorąco je polecić.

morid1n

SanDisk Extreme Pro SD UHS-I 256 GB, bo moje zdjęcia są tego warte

https://www.sandisk.com/home/memory-cards/sd-cards/extremepro-sd-uhs-i
http://www.twitter.com/morid1n
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BLUELOUNGE QUICK PEEK

MACIEJ SKRZYPCZAK

Bluelounge Quick Peek

Pudła. Przydają się na różne okazje. Są świetne do przeprowadzek, ale równie dobrze 

przydają się do utrzymania porządku. Niestety, mają to do siebie, że jak już coś się 

w nich znajdzie, może być później trudno odszukać konkretną rzecz.
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W takiej sytuacji przydatne może się okazać opi-

sanie pojemników, żeby wiedzieć dokładnie, co 

się w nich znajduje. Można pisać bezpośrednio na 

pudełkach, ale co, jeśli będziemy chcieli zmienić 

zawartość?

Zgodnie ze starym chińskim przysłowiem (tak 

naprawdę to nie) wiemy, że „There’s an app for 

that”. Firma Bluelounge proponuje rozwiązanie 

w postaci Quick Peek, czyli etykiet smart.

Quick Peek składa się z dwóch podstawowych 

elementów. Wspomnianych etykiet oraz aplikacji. 

W pakiecie startowym otrzymujemy zestaw trzy-

dziestu dwóch naklejek. Każda z nich jest ozna-

czona kodem przypominającym troszkę kody QR, 

a także nazwą składającą się z litery alfabetu oraz 

trzech cyfr, na przykład B001. Etykiety przyklejamy 

oczywiście na pudełka, a następnie skanujemy ich 

kody w aplikacji – Quick Peek, która jest oczywi-

ście darmowa.

Po zeskanowaniu kodu rozpoczynamy pro-

ces rejestrowania rzeczy, które chcemy umie-

ścić w pudełku, robiąc im zdjęcia i nazywając je. 

Opcjonalnie można dodać także opisy ułatwia-

jące późniejsze odszukanie. Następnie nadajemy 

nazwę pudełku oraz możemy podać jego umiesz-

czenie spośród trzech gotowych: piwnicy, garażu 

czy magazynku. Oprócz tego istnieje możliwość 

dodania własnych lokalizacji. Kiedy już wszystko 

udokumentujemy, możemy wreszcie odłożyć 

pudełka na miejsce.

Teraz wystarczy już tylko poczekać, aż pojawi się 

potrzeba odnalezienia jakiejś rzeczy. Możemy ją 

Bluelounge Quick Peek

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/quick-peek/id1115985886?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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szukać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na 

przeglądaniu każdego z zapisanych pudełek. Drugi 

to podanie nazwy danego przedmiotu. Jako wynik 

powinniśmy otrzymać jego zdjęcie wraz z opisem 

konkretnego pudełka oraz zdjęciami innych przed-

miotów, które tam się znajdują. Proste i szybkie.

Jak już wspomniałem, w zestawie startowym 

otrzymujemy 32 naklejki. Jeśli się jednak okaże, że 

będziemy potrzebowali ich więcej, to mamy dwa 

wyjścia. Możemy kupić zestaw kolejnych trzydzie-

stu dwóch lub stu kolejnych etykiet w cenie odpo-

wiednio 9,95 dolarów lub 24,95 dolarów. Drugim 

wyjściem jest samodzielne wydrukowanie etykiet. 

Aplikacja umożliwia nam druk stu etykiet za darmo. 

Możemy wybrać, czy mają być większe lub mniej-

sze, a także na jakim rozmiarze papieru mają być 

wydrukowane (Letter lub A4). Jeśli zużyjemy te 

darmowe, pozostanie nam już tylko opcja zakupu 

następnych. Choć z drugiej strony sto trzydzieści 

dwie etykiety wystarczą na całkiem spory magazyn.

Bluelounge Quick Peek to świetne rozwiązanie, 

jeśli chcecie zachować porządek z drobiazgami, 

a przy tym mieć pod kontrolą to, gdzie co się znaj-

duje. Chętnie zobaczyłbym jeszcze rozwinięcie tej 

aplikacji o dodanie funkcji AR, dzięki której mogli-

byśmy oznaczyć dokładne miejsce, gdzie dane 

pudełko się znajduje, a potem przy pomocy apa-

ratu podejrzeć jego lokację. Ale nawet bez tego 

jest to bardzo użyteczne rozwiązanie.

Bluelounge Quick Peek możecie kupić już od 

35 złotych plus koszty przesyłki.

Bluelounge Quick Peek

mcskrzypczak

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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CZUJNIKI FIBARO HOMEKIT 
ZMYSŁY SMART DOMU

NORBERT CAŁA

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu

Gdy kilka lat temu polska firma Fibaro wchodziła na rynek, świat automatyki domowej 

był bardzo hermetyczny. Systemy za grube sumy, które wymagały godzin prac 

instalatorów. Fibaro, prezentując system oparty o protokół Z-Wave, wygadało na ich tle 

jak zabawka dla dzieci. Wszystko działające bezprzewodowo, względnie tanie, dające się 

zainstalować przez średnio ogarniętego bohatera w swoim domu.
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Od tamtej pory minęło trochę czasu. Fibaro przez ten czas zyskało sporą renomę i zdecydo-

wało się na rozwijanie drugiej nogi swojego portfolio. Systemy zgodne z Z-Wave to jedno, 

ale naprawdę prosta automatyka domowa to wymyślony przez Apple protokół HomeKit. 

Dodatkowo to droga bardzo opłacalna marketingowo, w końcu, jeśli logo stosunkowo małej 

firmy z Polski pojawia się na oficjalnej prezentacji Apple, to „wiedz, że coś się dzieje”. iOS 11 

wnosi spore zmiany do HomeKit, a na rynku wreszcie pojawia się sporo urządzeń wpierają-

cych ten protokół. Dokładnie w tym samym czasie Fibaro prezentuje całą paletę produktów 

zgodnych z Apple'owym standardem. Jednocześnie pierwsze produkty Fibaro trafiają do ofi-

cjalnego sklepu Apple. Początkowo produkty Fibaro będą dostępne w 19 krajach: Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Belgii, Polsce, 

Portugalii, Norwegii, Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Irlandii, Luxemburgu oraz na Węgrzech. 

Na pierwszy rzut do sprzedaży wchodzi Flood Sensor, czyli inteligentny, bezprzewodowy czuj-

nik, który poinformuje nas o możliwym zalaniu mieszkania. Oprócz tego Fibaro ma w swoje 

ofercie zgodne z HomeKit: Motion Sensor 

(czujnik ruchu), Door/Window Sensor (czujnik 

otwarcia drzwi lub okna), CO Sensor (czujnik 

czadu) oraz Single Switch (inteligentny włącz-

nik). W tym roku na berlińskich targach IFA pro-

ducent poinformował też, że wkrótce oferta ta 

zostanie poszerzona o kolejne dwa urządzenia: 

Wall Plug (inteligentne gniazdko) i The Button 

(fizyczny włącznik sekwencji).

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu

Systemy zgodne z Z-Wave 
to jedno, ale naprawdę 
prosta automatyka domowa 
to wymyślony przez Apple 
protokół HomeKit.
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Postanowiłem więc przetestować dostępne już elementy 

HomeKit z Polski. W moje testowe ręce trafiły cztery moduły: 

Flood Sensor, Motion Sensor, Door/Window Sensor oraz CO 

Sensor. Każdy z produktów jest naprawdę dobrze wykonany 

w białym kolorze oraz, co może zaskakiwać, na spodzie ma 

napis „Made in Poland”. Fibaro nie tylko projektuje w Polsce, 

nie tylko prowadzi marketing z Polski, oni też w Polsce produ-

kują. Daleki jestem od nacjonalistycznych zapędów, ale pokaż-

cie mi innego producenta elektroniki w Polsce, ba, w Europie, 

który produkuje w swoim kraju, a nie w Chinach. Czy dzięki 

temu producent zyskuje jakąś przewagę? Na pewno jedną, 

jego produkty ciężej kopiować. Przyjrzyjmy się po kolei wszyst-

kim testowanym produktom.

Flood Sensor Jest to bezprzewodowy czujnik, który poinfor-

muje nas o możliwym zalaniu mieszkania. Działa oczywiście na 

bateriach, które powinny wystarczyć na dwa lata. Jest płaski 

i dość mały, dzięki czemu łatwo go umieścimy na przykład pod 

szafkami w łazience. Flood Sensor może działać samodzielnie, 

uruchamiając intensywny dźwięk alarmowy po wykryciu wody 

lub jako element Apple HomeKit. Komunikuje się z telefonem za 

pomocą Bluetooth, zresztą dokładnie tak samo, jak cała reszta 

urządzeń Fibaro HomeKit. Czyli aby mieć powiadomienia, gdy 

jesteśmy poza domem, musimy mieć w domu Apple TV 4Gen 

albo nowsze lub iPada z minimum iOS 10. W czasie dodawa-

nia do HomeKit natkniemy się na małą przeszkodę, zazwyczaj 

kodu dodawania szukamy na danym urządzeniu. Fibaro zrobiło 

inaczej, ten kod mamy na specjalnej książeczce w pudełku. Nie 

wyrzucajmy więc pudełka zbyt szybko do kosza, bo będziemy 

mieli problem. Książeczkę warto opisać miejscem instalacji 

czujnika i schować do teczki z opisem „Ważne Dokumenty”. 

Ta uwaga dotyczy wszystkich produktów Fibaro HomeKit. Po 

dodaniu do naszego „domu” pojawiają się nam dwa kafelki. 

Jeden to czujnik zalania, który informuje, czy jest zalanie, czy nie 

ma. Drugi to wskazanie temperatury. Sporo osób narzeka na to, 

że produkty Fibaro mają zawsze aktywny czujnik temperatury. 

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu
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Trochę w tym prawdy, bo to może zaciemniać obraz w aplikacji 

zarządzającej. Dzięki współpracy z HomeKit czujnik połączony 

na przykład z elektrozaworem jest w stanie uratować nasz dom 

przed zalaniem, gdy my jesteśmy na wakacjach. Urządzenie 

wykrywa wodę za pomocą trzech specjalnych teleskopo-

wych sond, które zapewniają mu pewny kontakt z powierzch-

nią. Sprawdziłem jego działanie, symulując zalanie w łazience 

i wykrywa już bardzo mały wyciek, wysyłając powiadomienie 

oraz włączając wbudowany sygnał ostrzegawczy. Jego cena 

wynosi 299,00 złotych i jest to jedyny czujnik zalania zgodny 

z HomeKit, jaki jest dostępny na rynku.

Motion Sensor Czujnik ruchu Fibaro przypomina gałkę oczną 

i jest mniej więcej tej samej wielkości. Oczywiście jest zasi-

lany bateryjnie i również powinien wytrzymać dwa lata bez 

wymiany baterii. Dzięki temu, że jest bezprzewodowy, nie 

mamy żadnych ograniczeń w instalacji. Wystarczy sobie 

wybrać miejsce i go tam przyczepić. Procedura dodawania 

do HomeKit jest identyczna z czujnikiem zalania i też należy 

pamiętać o zachowaniu książeczki z kodem autoryzacyjnym. 

Po dodaniu do HomeKit pojawią się nam trzy różne kafelki. 

Czujnik ruchu, który może być wyzwolony lub nie, czujka 

temperatury oraz czujnik oświetlenia, który podaje bieżącą 

jasność w luksach. Niestety aktualnie HomeKit praktycznie 

nie potrafi wykorzystać informacji o bieżącej jasności i podaje 

ją tylko informacyjnie. Szkoda, bo można sobie wyobrazić 

sporo automatyzacji opartej o tę informację. Motion Sensor 

ma też wbudowany akcelerometr, który wykryje zmianę 

położenia lub próby otwarcia obudowy, te informacje nie 

są dostępne z poziomu HomeKit. Czujnik ruchu jest bardzo 

dobrze skalibrowany, praktycznie nie miałem żadnych pro-

blemów z działaniem podczas całego testu. Wykrywa ruch 

dokładnie wtedy, kiedy on występuje i to niezależnie od 

oświetlenia. Jeśli byście jednak nie byli do końca zadowoleni, 

to z aplikacji Fibaro da się go dodatkowo skalibrować. Motion 

Sensor kosztuje 299 złotych.

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu

Naprawdę małe 
rozmiary, niewiele 
większe od baterii 
AA sprawiają, że jest 
niemal niezauważalny, 
szczególnie że 
możemy go zamówić 
w 7 różnych kolorach, 
dostosowanych do 
stolarki okiennej.
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Door/Window Sensor – ten czujnik to najmniejszy i podobno najlepiej zaprojektowany czuj-

nik otwarcia i temperatury dostępny na rynku. Naprawdę małe rozmiary, niewiele większe 

od baterii AA, sprawiają, że jest niemal niezauważalny, szczególnie że możemy go zamówić 

w siedmiu różnych kolorach dostosowanych do stolarki okiennej. Składa się z dwóch ele-

mentów, jeden mocujemy na części ruchomej drzwi lub okna, drugi na przykład na oścież-

nicy. Obie części są wyposażone w taśmę przylepną, która mogłaby być mocniejsza. W moim 

przypadku musiałem nalepić własną taśmę, bo ta firmowo nalepiona nie chciała utrzymać 

czujnika. Odległość, z jakiej czujnik wykrywa otwarcie lub zamknięcie, jest dość duża. W prak-

tyce może być to nawet około 2 cm między sensorem a czujnikiem, ważne, żeby oba ele-

menty umieścić tak, aby pokrywały się znaczniki. To znacząco ułatwia instalację. Po dodaniu 

do HomeKit pojawią się nam dwa dodatkowe kafelki, jeden to informacja o stanie sensora 

– zamknięty lub otwarty, drugi to temperatura. Właśnie w przypadku tego czujnika informa-

cja o temperaturze jest najbardziej uciążliwa. Jeśli w danym pomieszczeniu mamy cztery takie 

czujniki, na przykład na trzech oknach i jeden na drzwiach, to będziemy mieli cztery pomiary 

temperatury. Nie wiem, czy jest to do czegoś potrzebne. FIBARO Door/Window Sensor ma też 

funkcję własnej ochrony i natychmiast poinformuje nas o próbach zdemontowania lub otwar-

cia obudowy czujnika. Niestety te informacje nie są dostępne z poziomu HomeKit, a jedynie 

z własnej aplikacji Fibaro. W czasie testów nie zauważyłem absolutnie żadnych problemów 

z działaniem czujnika, reaguje w punkt. Cena tego czujnika to 259 złotych.

Czujniki Fibaro HomeKit – zmysły smart domu



CO Sensor to jedno z ważniejszych urządzeń w ofercie Fibaro. CO Sensor jest bowiem urzą-

dzeniem chroniącym życie. Co roku słyszymy o zaczadzeniach, a ten czujnik potrafi wykryć 

bezwonny i niewidoczny czad, czyli właśnie tlenek węgla (CO). Taki czujnik musi działać 

perfekcyjnie, dlatego przeszedł badania potwierdzające zgodność z normą EN 50291-1:2010, 

prowadzone w akredytowanym laboratorium badawczym BSI Group. CO Sensor jest przy 

tym urządzeniem autonomicznym. Nie musimy go wcale dodawać do HomeKit, żeby dzia-

łał poprawnie. Wbudowano w niego bardzo mocną syrenę, która zaalarmuje nas o wykryciu 

czadu. Oczywiście, jeśli dodamy go do HomeKit, oprócz syreny dostaniemy powiadomie-

nie na telefon oraz będziemy mogli np. włączyć światła w domu lub wykonać inną akcję. 

Sam czujnik w HomeKit podaje informacje, czy wykryto CO, czy nie, a także podaje bieżący 

i szczytowy ich poziom w jednostkach ppm. W aplikacji Fibaro dostaniemy ponadto histo-

ryczne wykresy poziomów stężenia CO. Tak jak wszystkie inne czujniki Fibaro także i ten 

ma wbudowany pomiar temperatury. Jego wygląd jest bardzo ascetyczny, białe, niewielkie 

kółeczko nie powinno przeszkadzać w żadnym pomieszczeniu. Jak cała reszta czujników 

Fibaro działa na bateriach do dwóch lat. Cena to 299 złotych.

Czujniki Fibaro HomneKit praktycznie nie mają wad. Są ładnie wykonane, proste w instalacji, 

działają perfekcyjnie. Praktycznie pokrywają w większości zapotrzebowanie na informacje 

o zdarzeniach w naszym smart domu. Niestety sam HomeKit mimo wielu lat rozwoju cią-

gle nie jest systemem idealnym. Ciągle niektóre rzeczy wygodniej robić z aplikacji natywnej, 

a inne z aplikacji przeznaczonej dla danego urządzenia. To jednak najprostszy system automa-

tyki domowej na rynku, a mnogość urządzeń od różnych firm powoduje, że jest bardzo łatwo 

skalowany i rozwijalny. Fibaro znakomicie wpisuje się w ten nurt.

Ocena iMagazine       norbertcala
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SMART AGD NIEKONIECZNIE 
OZNACZA CONNECTED

PAWEŁ OKOPIEŃ

Smart AGD niekoniecznie oznacza Connected

Internet rzeczy, SmartHome świetnie brzmi w folderach promocyjnych, cieszy oczy 

geeków, ale gdy kolejny sprzęt domowy jest podłączany do sieci, to nie zawsze ma to 

większy sens. Nie wszystko, co jest inteligentne, rzeczywiście musi być podłączone do 

sieci. Tak jest z wieloma produktami z rynku dużego AGD.



Na rynku są już pralki, suszarki, lodówki, piekar-

niki, zmywarki z modułem Wi-Fi. Często tylko 

dlatego, że brzmi to innowacyjnie i dział marke-

tingu jest zachwycony, że można sprzedać pro-

dukt nowym klientom. Gdy jednak popatrzymy 

na ten sprzęt z bliska, często dojdzie do nas, że 

to bez sensu. Co nam po pralce z Wi-Fi? Przecież 

nie włoży ona sama naszego prania. Umożliwia to 

raczej podgląd zdalny, łatwiejszy wybór ustawień, 

uproszczoną diagnostykę itd. Jest to dodatek, 

a nie kluczowa funkcja. 

Warto jednak zwrócić uwagę na inne możliwości 

sprzętów domowych, które są smart. Opiszę je na 

dwóch przykładach, gdzie mój sprzęt domowy 

uważam za zupełnie nowy poziom komfortu 

i pracy względem tego, co znałem. Mowa o pie-

karniku i płycie indukcyjnej. Obie marki Bosch 

i obie z najwyższej serii 8. Podobne rozwiązania, 

choć nie identyczne, oferują też konkurencyjni 

producenci, część też jest dostępna w niższych 

seriach. Dlatego też marka i sprzęt nie mają szcze-

gólnego znaczenia dla puenty tego tekstu.
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Płyta indukcyjna oprócz standardowych pozio-

mów mocy ma też takie funkcje jak czujnik 

smażenia oraz assist. Jest to o tyle istotne, że 

rzeczywiście czujnik smażenia dopasowuje dzia-

łanie płyty nieco inaczej niż tradycyjny poziom 

mocy. Assist natomiast to odpowiednie ustawie-

nia mocy dobrane do potrawy – mamy kotlety 

schabowe, steki o różnym poziomie wysmażenia, 

warzywa na patelni, omlety, gyros i wiele innych 

potraw. Co prawda wybór takich nastawów jest 

dłuższy niż tradycyjne ustawienie mocy, ale 

znacznie skuteczniejszy. Naprawdę udało mi się 

zrobić wybitnego steka średnio wysmażonego na 

płycie indukcyjnej, a nie jest to takie oczywiste. 

Nie udało mi się też niczego przypalić podczas 

pieczenia. Podobnie sytuacja wygląda z piekarni-

kiem, gdzie również mamy opcję doboru potrawy, 

ciasta i odpowiednie czujniki w środku piekarnika 

sprawiające, że ciasto wychodzi lepsze. Łącznie 

z tym, że piekarnik posiada termosondę i możemy 

dokładnie wysmażyć mięso pieczyste w środku.

Zastanawiając się nad doborem sprzętu AGD, 

pomyślmy właśnie o takich opcjach, sprawdźmy, 

może już w posiadanym sprzęcie posiadamy funk-

cje, z których na co dzień nie korzystamy, a które 

mogą nam ułatwić użytkowanie. W tym całym 

smart domu w końcu nie chodzi wyłącznie o to, by 

wszystko było podłączone do sieci – smart ozna-

cza inteligentne, czyli takie, które rozumie nasze 

potrzeby i ułatwia codzienne zadania. Podłączenie 

piekarnika do sieci nie czyni go inteligentnym. 

Możliwość upieczenia ciasta lepszego niż zawsze 

i w łatwiejszy sposób nawet przez laika – już tak.

paweloko

Smart AGD niekoniecznie oznacza Connected

https://twitter.com/paweloko
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ŚWIETLNY OLED 
OD PHILIPSA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Świetlny OLED od Philipsa

Tani OLED to wciąż swego rodzaju oksymoron, pękła jednak pewna granica cenowa, 

która sprawia, że telewizory wykonane w tej technologii zaczynają być godne uwagi. 

Philips POS9002 jest jednym z najtańszych ekranów OLED na rynku, a jednocześnie 

wybitnie ciekawym.



Ten rok jest rokiem technologii OLED – telewi-

zory zaczęły się pojawiać masowo, a 55-calowe 

modele możemy mieć za mniej niż 10 tysięcy 

złotych i mówimy tu o ekranach 4K ze wspar-

ciem dla HDR i ciekawym designem. W tej kate-

gorii na początek listopada mamy trzy modele 

LG B7, LG C7 oraz testowanego Philipsa POS9002. 

Ich ceny wahają się od niecałych 8 do 9 tysięcy 

złotych, kolejny model Sony A1 to już wydatek 

prawie 11 tysięcy złotych, ciut więcej zapłacimy 

za Panasonica EZ950. Ten lawinowy spadek cen 

(jeszcze wiosną było to minimum 12 tysięcy) spra-

wia, że ekrany OLED są godne uwagi. Przy czym 

55 cali to ekran, do którego musimy siedzieć 

naprawdę blisko. Maksymalna odległość kanapy 
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od telewizora powinna wynosić 2,3 metra, opty-

malnie byłoby 1,5 metra. Tylko przy takim założe-

niu dostrzeżemy w pełni zaletę ultrawawysokiej 

rozdzielczości.

POS9002 to telewizor unikalny w świecie OLED 

za sprawą podświetlania Ambilight. Z tyłu obu-

dowy umieszczono diody LED, skierowane 

ku górze i na boki. Gdy uruchomimy telewi-

zor, nasza ściana za ekranem rozświetli się na 

kolory obecnie wyświetlane na telewizorze. Tym 

samym mamy nie tylko ciekawy efekt świetlny, 

ale też miłe dla oka podświetlanie. Sprawia to 

także wrażenie większego ekranu. To patent 

Philipsa, którego nie uświadczymy nigdzie 

indziej. Co więcej, możemy połączyć telewizor 

z żarówkami Philips Hue, a w razie czego efekt 

Ambilight zawsze wyłączyć. 

To, co jeszcze wyróżnia Philips POS9002, to sys-

tem Android TV, oferujący duże możliwości, mię-

dzy innymi wsparcie dla wirtualnego asystenta 

Google’a i nadzieję na aktualizacje w przyszłości. 

Podczas moich testów tego ekranu system działał 

wyjątkowo stabilnie w porównaniu do TCL C70, 

którego testowałem chwilę wcześniej. Android TV 

jest tu w miarę szybki, wciąż jednak brakuje tak 

podstawowych aplikacji, jak HBO GO. Nadrabia 

to sam Philips, dodając player.pl od siebie, ale 

braki są irytujące. Ta platforma nie rozwija się 

tak, jakbym tego oczekiwał, jednocześnie to pro-

blem Google’a i niechęci deweloperów. W samym 

Philipsie starają się o zapewnienie jak najlepszego 

doświadczenia z tym systemem i to wypada cał-

kiem nieźle, chociażby za sprawą pilota z klawia-

turą QWERTY z tyłu.

Świetlny OLED od Philipsa
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OLED Philipsa nie oferuje jakiejś niezwykłej jakości dźwięku – nie znajdziemy tu soundbarów 

jak w LG W7, Panasonic EZ1000, czy Bang&Olufsen Eclipse. To nie ten poziom cenowy i nie te 

oczekiwania. Zresztą Philips już na początek przyszłego roku zapowiedział model ze smu-

kłym soundbarem. Tutaj znajdziemy jednak dźwięk telewizyjny bardzo przyzwoity, „robotę 

robi” duży głośnik niskotonowy, zamontowany z tyłu telewizora. Mamy więc przyjemny czy-

sty bas. Mnie taka opcja przekonuje, ponieważ wystarcza do codziennych seansów, nato-

miast gdy mamy ochotę na prawdziwe kino domowe, korzystamy z zewnętrznego zestawu.

POS9002 oferuje, perfekcyjną czerń i kontrast, doskonałe kąty widzenia – czyli wszystko to, 

z czego słynie technologia OLED. Do tego dobry efekt HDR i przyzwoitą płynność. Minusem 

jest input lag sięgający blisko 40 ms, ale i tak większość graczy powinna być zadowolona 

z rezultatów. Android TV w tym konkretnym przypadku wypada nieźle, a smaczku całemu 

telewizorowi dodaje Ambilight. Szkoda, że w sklepach jeszcze nie ma wersji 65-calowej, ale 

ta pojawi się już wkrótce. Przy tej cenie to warty uwagi telewizor dla wszystkich tych, którzy 

chcą już dziś wejść w technologię OLED.

Świetlny OLED od Philipsa

paweloko

https://twitter.com/paweloko


MINI COUNTRYMAN 
COOPER D ALL4 
MALUCH NA STERYDZIE

JAN URBANOWICZ

Kiedy prawie rok temu zasiadłem za kierownicą pięciodrzwiowego Mini, polubiliśmy 

się niemal natychmiast. W ofercie marki jest już dość sporo modeli, a mnie interesował 

również nowy Countryman, czyli auto większe i już teoretycznie mogące więcej.
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Z jednej strony to jest kompletnie innych samo-

chód niż hatchback, ale jednocześnie bardzo 

wiele je łączy. Gdy wsiadłem do Countrymana, 

od razu wiedziałem, co, gdzie i jak. Deska roz-

dzielcza i cały kokpit są niemal identyczny 

z w innymi modelami i dzięki temu, jeśli odna-

leźliśmy się w jednym Mini, to znajdziemy swoje 

miejsce również w innym. Nie ma co się dzi-

wić, marka należy bowiem do koncernu BMW, 

w którym sytuacja jest bardzo podobna. Gruba, 

dobrze leżąca w dłoniach kierownica, wygodne, 

skórzane fotele i ten charakterystyczny włącznik 

zapłonu, który cieszył mnie przy każdym użyciu. 

W najnowszej wersji tego modelu również cały 

system komputera pokładowego został zaktuali-

zowany i teraz mamy tu wszystko to, co mogli-

śmy zobaczyć w modelu pięciodrzwiowym. 

Mini Countryman Cooper D All4 – maluch na sterydzie
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Jest to naprawdę dobry system z elementami 

znanymi z BMW, w tym z nawigacją, która jest 

jedną z lepszych pozycji, jeśli bierzemy pod 

uwagę mapy fabryczne – ja jestem wierny 

Mapom od Google lub Apple, jeśli auto ma 

CarPlay, a Mini go nie ma. Do dyspozycji mamy 

również aplikację na telefon, która pokaże nam 

między innymi zasięg, na jaki mamy jeszcze 

w baku paliwo, miejsce zaparkowania naszego 

pojazdu, czy też dane o naszych ostatnich 

trasach.

No dobrze, ale czym Countryman różni się 

od innych modeli? Na pierwszy rzut oka idzie 

oczywiście wygląd. Auto jest większe, masyw-

niejsze i wyższe. Nie jest to jednak samo-

chód dużo większy. Z przodu i za kierownicą 

mamy praktycznie tyle samo miejsca na nogi 

i wygodne ustawienie fotela, z tyłu już tak kolo-

rowo nie jest, choć na pewno będziemy mogli 

zasiąść wygodniej, niż w przypadku hatch-

backa. Dodatkowo tylna kanapa jest prze-

suwna, co może wiele ułatwić. 

Mini Countryman Cooper D All4 – maluch na sterydzie

Do dyspozycji mamy również 
aplikację na telefon, która pokaże 
nam między innymi zasięg, na 
jaki mamy jeszcze w baku paliwo, 
miejsce zaparkowania naszego 
pojazdu, czy też dane o naszych 
ostatnich trasach.
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Najfajniejszym bajerem, jaki znalazłem w tym 

aucie, jest tylna „ławeczka”. Jak widzi się to 

pierwszy raz, nie sposób się nie zaśmiać pod 

nosem, ale później człowiek zdaje sobie sprawę, 

jak genialne w swojej prostocie jest to rozwią-

zanie. Otóż po otwarciu bagażnika, możemy 

z niego wyciągnąć ławeczkę piknikową (tak to 

się u Mini nazywa) i wygodnie zasiąść sobie 

na brzegu bagażnika. Ławeczka ma również 

osłonę błotnika, także nie jest małe ryzyko, że 

się ubrudzimy. Jak wspomniałem, może się to 

wydać śmieszne, ale gdy jedziemy w dłuższą 

trasę i chcielibyśmy zrobić sobie przerwę, napić 

się herbaty i podziwiać krajobrazy, to jest to 

naprawdę ciekawe rozwiązanie – pewnie każdy 

z nas skorzystałby z tego raz czy dwa i póź-

niej o tym zapomniał, ale zamysł mi się bardzo 

podoba.

Mini Countryman Cooper D All4 – maluch na sterydzie
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wyimek

wyimek

W testowanym modelu mieliśmy 4-cylindrowego turbo diesla o mocy 150 KM. Do tego 

napęd na 4 koła i… no właśnie. Tu nie możemy już za bardzo mówić o gokartowej jeź-

dzie. To bardziej auto dla mniejszej rodziny, która od czasu do czasu chce wyjechać za 

miasto. Nie jest to auto duże, ale też nie jest maluchem, do którego nie możemy się zapa-

kować. Pomimo tego, że nie było tu takiej frajdy z jazdy, jak w przypadku innych Mini, to 

nie można powiedzieć, że jazda Countrymanem nie należy do przyjemnych. Zarówno 

w mieście, jak i w trasie wszystko działa, jak należy. Nie jest to demon prędkości, ale na 

codzienne użytkowanie w zupełności wystarcza. Największą przeszkodą w kupnie Mini 

może być jak zwykle jego cena, która w przypadku testowanego egzemplarza zaczyna się 

od 134 000 złotych. 

Ocena:       

Mini Countryman Cooper D All4 – maluch na sterydzie



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

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Współczesny przedsiębiorca musi mieć wszystko 

pod kontrolą, niezależnie od tego, gdzie się 

znajduje. Dlatego Comarch przygotował szybkie 

i nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające 

fakturowanie oraz dostęp do usługi księgowej 

z telefonu. Comarch ERP XT to odpowiedź na 

potrzeby każdej jednoosobowej działalności oraz 

małej firmy w zakresie zarządzania, fakturowania 

i księgowości. Dzięki aplikacji wystawianie 

faktur sprzedażowych czy wprowadzanie faktur 

kosztowych trwa mniej niż kilka sekund i można 

je zrobić z iPhone'a. W Comarch ERP XT możemy 

na iPhone lub iPadzie wystawić fakturę, dodać 

faktury zakupu w momencie odbioru towaru, 

rejestrować wydatki do rejestrów VAT i KP, 

zarządzać produktami i kontrahentami. Wszytko 

w bardzo przyjemnym interfejsie użytkownika. 

Prawdziwa era post-PC. 

Ceny: - Faktury 13,99 PLN 
 - Faktury + Księgowość 47,99 PLN    
 - Faktury + Magazyn + Księgowość 84,99 PLN
 - Faktury + Magazyn 59,99 PLN  
Pobierz

COMARCH ERP XT 
– FAKTUROWANIE I KSIĘGOWOŚĆ 

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/comarch-erp-xt-fakturowanie-i-księgowość/id1177411724?l=pl&mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Natywna aplikacja Zdjęcia na iOS daje nam możliwość zobaczenia 

na mapie miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie. Ale to dość 

skromna informacja. DetectLocations to aplikacja, która pokazuje 

nam dokładniej zdjęcia na mapie. Mamy bardzo dokładne znaczniki 

miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie wraz z informacją o tym, 

kiedy zostało zrobione oraz przy jakiej szybkości. Zdjęcia można też 

filtrować i pokazywać na przykład tylko te zrobione w czasie ruchu 

lub pokazać te, które zrobiliśmy przy najwyższej szybkości. Mój 

rekord 745 km/h. Ciekawa jest też opcja rysowania ścieżek naszych 

podróży. Analizuje ona miejsce zrobienia zdjęcia i jego czas, a na tej 

podstawie rysuje ścieżkę naszej podróży. Polecam, choć na iOS 11.1 

działa tak sobie. Czekam na update.

Cena:  0,00 PLN                     Pobierz

DETECTLOCATIONS

Stranger Things: The Game Na pewno kojarzycie z Netfliksa serial 

Stranger Things. Właśnie pojawił się drugi sezon, a producenci starają 

się pomóc widzom przejść łagodnie z pierwszego w drugi sezon. 

Robią to za pomocą darmowej gry RPG w klimacie komputerów 

8-bitowych. Płaska grafika i muzyka z brzęczyka. To dlatego, aby 

utrzymać klimat czasów, w którym rozgrywa się akcja serialu. 

Wszystko to ma swój fajny klimat, szczególnie że jest utrzymane 

w realiach serialu. Mamy miasto, opuszczoną elektrownię, Mroczny 

Las i inne lokacje znane wielbicielom serialu. Gra jest do przejścia 

w kilka godzin, ale mamy też możliwość rywalizacji na czas ze 

znajomymi. Netflix zrobił dobrą robotę, Stranger Things: The Game 

ma wsparcie dla polskiego języka, jest darmowa, nie ma reklam ani 

zakupów InApp Purchase. Mega podejście do widza.

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

STRANGER THINGS: THE GAME 

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/detectlocations/id1288532777?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/stranger-things-the-game/id1220479307?mt=8&at=11lHMT
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Rzeczywistość rozszerzona, czyli AR, której wsparcie 

dodano w iOS 11, może być świetnym narzędziem. 

Do czego? Na przykład do doboru mebli.

W ten sposób myśli na przykład gigant na rynku 

meblowym, jakim jest IKEA. Niedługo po premierze 

iOS 11 pojawiła się ich aplikacja – IKEA Place. Oferuje 

ona dostęp do przeszło dwóch tysięcy produktów, 

które można wirtualnie ustawić we własnym domu.

Według IKEA aplikacja ma prezentować meble z 98% 

dokładnością ich rozmiarów. Dzięki temu jeszcze 

przed zakupem, możemy sprawdzić, jak dany mebel 

będzie się przedstawiał u nas w domu. Technologia 

ARKit pozwala na dość wierne odwzorowanie wirtual-

nych przedmiotów w rzeczywistości, a ponadto dany 

przedmiot można oglądać pod dowolnym kątem.

IKEA Place to bardzo przydatna aplikacja, która może 

zaoszczędzić czas i nerwy związane z zakupem nowych 

mebli. Możecie ją pobrać za darmo z App Store.

IKEA PLACE

MACIEJ SKRZYPCZAK

mcskrzypczak

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ikea-place/id1279244498?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ikea-place/id1279244498?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


Tysiące audiobooków w Twoim telefonie Wypróbuj
przez 14 dni
za darmoZarejestruj się na storytel.pl/imagazine i słuchaj 

audiobooków, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Słuchaj na telefonie, tablecie i komputerze. 
Za jedyne 29,90 zł miesięcznie.
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FUNKCJE MOBILNEGO SAFARI URUCHAMIANE 
DŁUGIM PRZYTRZYMANIEM PRZYCISKÓW

MACIEJ SKRZYPCZAK

Safari to najpopularniejsza (z oczywistych względów) przeglądarka na iOS. Dlatego dobrze wiedzieć, 

jak można z niej korzystać w pełni. Choć interfejs jest w miarę przejrzysty, aplikacja ta ma kilka mniej 

oczywistych funkcji, które uruchamia się przez dłuższe przytrzymanie jakiegoś elementu.

Wróć/Dalej
Pewnie nieraz korzystaliście z tych dwóch 

przycisków. Pierwszy pozwala na przejście 

na wcześniejszą stronę, a drugi na powrót 

do tej przed zmianą. Ale jeśli przytrzymacie 

któryś z tych przycisków dłużej, pojawi się 

ekran Historii ze stronami, z których prze-

szliśmy na obecną poprzez przechodzenie 

dalej lub cofanie się. Dzięki temu nie musimy wielokrotnie korzystać z tych przycisków, 

żeby wrócić do konkretnego linku, a możemy go wybrać bezpośrednio z okna Historii.

Normalnie przycisk ten otwiera ekran 

z zachowanymi zakładkami i pozycjami na 

liście Czytelni. Jednak dłuższe przytrzyma-

nie wywoła menu z dwiema opcjami: Nowa 
zakładka oraz Dodaj do listy Czytelnia. 

Jest to o tyle przydatna funkcja, że trady-

cyjne dodawanie zakładki lub pozycji do 

listy Czytelnia to nieco dłuższy proces, który 

wymaga użycia przycisku udostępnienia i odszukania spośród dostępnych opcji 

tych dwóch wspomnianych (chyba że macie je ustawione na początku).

Tips&Tricks 

Zakładki
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Karty

Pokaż

Dodaj kartę

Link

Po wciśnięciu zostajemy przeniesieni do widoku otwar-

tych kart. Z kolei dłuższe przytrzymanie wywoła menu 

z kilkoma opcjami: Zamknij wszystkie karty, Zamknij 
tę kartę, Nowa karta prywatna i Nowa karta.

Przycisk dostępny w widoku kart przenosi nas do 

ostatnio używanej karty. Jego dłuższe przytrzymanie 

wywoła opcję Zamknij wszystkie karty.

Domyślne działanie jest bardzo oczywiste. Ale 

dłuższe przytrzymanie tego przycisku otworzy 

kolejne przydatne okno Ostatnio zamknię-
tych kart. Przydaje się, jeśli zamknęliśmy jakąś 

kartę przez przypadek.

Oczywiście dotknięcie linku przeniesie nas na inną stronę. Z kolei jego dłuższe przytrzyma-

nie wywoła menu z kilkoma opcjami do wyboru: Otwórz, Otwórz w nowej karcie, Dodaj 
do listy Czytelnia, Kopiuj, Wyślij… Ale to nie wszystko. U góry takiego menu pojawi się 

Tips&Tricks 
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dokładny link, co może czasami pomóc nam 

ustrzec się przed wejściem na jakąś trefną 

stronę. Dodatkowo menu to dostosowuje 

się również w zależności od tego, z jakim 

linkiem mamy do czynienia. Jeśli jest to 

hiperłącze do aplikacji w App Store, menu 

zaproponuje opcję Otwórz w „App Store”.

Obrazek
Podobnie jak w przypadku linku, również przy-

trzymanie obrazka pokaże menu. Jeśli grafika 

sama w sobie jest również odnośnikiem, poja-

wią się podobne opcje, jak w przypadku linku 

z jedną dodatkową – Zachowaj obrazek.

Ikona ulubionych
Dłuższe przytrzymanie ikony w widoku ulu-

bionych stron umożliwi dostęp do dwóch 

opcji: Usuń i Edytuj.

Tips&Tricks 
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mcskrzypczak

Odśwież
Jeśli przytrzymamy przycisk odświeża-

nia, pojawi się menu z dwiema opcjami. 

Poproś o witrynę pełną przeładuje stronę 

i w miarę możliwości otworzy ją w wersji na 

komputery. Z kolei Odśwież bez blokad 
zawartości przeładuje stronę i dezaktywuje 

tymczasowo wszelkie blokady zawartości, jak 

choćby dodane przez aplikację 1Blocker, która 

umożliwia na przykład blokowanie reklam.

Reader
Przycisk Reader otwiera stronę w widoku ułatwiają-

cym czytanie. Wycina po prostu zbędne elementy. 

Jednak w iOS 11 dłuższe przytrzymanie tego przy-

cisku wywoła menu Automatycznego widoku 
Reader. W tym miejscu będziemy mogli ustalić, czy 

widok Reader ma się automatycznie włączać na kon-

kretnej witrynie, czy też na wszystkich odwiedzanych 

przez nas stronach. Oczywiście tryb ten będzie się 

uruchamiał tylko tam, gdzie normalnie można byłoby 

go włączyć ręcznie. W ten sposób, gdy wejdziemy na 

jakąś stronę, to jej główna odsłona będzie wyświetlać 

się normalnie. Ale już przejście do jakiegoś artykułu 

automatycznie uaktywni tryb Reader.

Źródło: 9to5Mac

Tips&Tricks 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
https://9to5mac.com/2017/10/04/tips-and-tricks-ten-safari-long-press-shortcuts-for-iphone-and-ipad/


DOSTĘPNY NA

http://www.nexto.pl/e-prasa/imagazine_p125286.xml
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HEHESZKI
KINGA OCHENDOWSKA

Banderasa poznaję, filmu nie kojarzę

ZZłożona przeziębieniem, potrzebowałam odmóżdżacza. Wiadomo bowiem, 

że człowiek chory unika rozrywki intelektualnej, potrzebuje jednak czegoś, co 

odwróci jego uwagę od męczącego kaszlu i ciągle wzrastającej temperatury. 

Jedni czytają, inni oglądają seriale. Ja tym razem postanowiłam obejrzeć coś na 

YouTubie i przedawkowałam program „Matura to bzdura”. Śpieszę uprzedzić, że 

rozumiem założenia programu i zdaję sobie sprawę z tego, że ma być śmieszny. 

Wcześniej oglądałam pojedyncze odcinki i starałam się nie analizować za bar-

dzo. Po obejrzeniu kilkunastu epizodów jednym ciągiem naszły mnie jednak 

pewne refleksje.

Nie chodzi tu ani o pytania, ani prowadzących, ani o konwencję programu. 

Chodzi przede wszystkim o jego uczestników. W czołówce jasno napisano, że 

ludzie uczestniczący w nagraniu wyrazili pisemną zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku. Zawsze wydawało mi się, że unikanie publicznego upokorzenia jest 

czynnością dość naturalną. Po prostu nie wypadało robić z siebie idioty, bo kon-

sekwencją takiego postępowania nie jest wieczny fejm i chwała, tylko słabo 

ukrywany chichot sąsiada przez następnych kilka lat.

Rozumiem, że można czegoś nie wiedzieć albo po prostu zapomnieć. Nie rozu-

miem za to, jak ten fakt może stać się przedmiotem dumy i/lub heheszków. 

Za każdym razem, kiedy któryś z uczestników zaśmiewał się z własnej głu-

poty, moja wiara we współczesną edukację staczała się coraz niżej i niżej, aż 

w końcu sięgnęła dna i tam już pozostała. Problemem nie jest tu wiedza lub 

jej brak – wiedzę można zawsze zdobyć. Problemem jest ignorancja i zupełny 

brak samokrytyki. Cóż to bowiem jest za pokolenie, które cieszy się z własnej 
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głupoty? Oczywiście, z perspektywy takich delikwentów, głupota jest błogo-

sławieństwem, a ubaw będą mieć przez długie lata – parafrazując cytat z Jana 

Twardowskiego. Kiedyś powiedziałoby się, że przynoszą hańbę swojemu 

nazwisku i rodzinie. Dzisiaj wyluzowani podpisują własnym nazwiskiem zgodę 

na wykorzystanie ich wizerunku w internecie, w którym kretynami mogą ich 

nazwać miliony rodaków w kraju i za granicą. Nie wiem, jak robili to panowie 

z „Matura to bzdura”, nie wiem, co trzeba powiedzieć człowiekowi, żeby namó-

wić go na stanie się pośmiewiskiem internetu. W kilku momentach podej-

rzewałam ustawkę, bo w głowie nie mieściło mi się, że takie rzeczy się dzieją 

w szerokim świecie. Potem zastanawiałam się, jak długo producenci kanału 

musieli szukać jeleni, którzy zgodzą się wystąpić w programie i czy proszą ich 

o zgodę na wykorzystanie wizerunku przed czy po nagraniu. 

Jeden z odcinków przykuł moją szczególną uwagę, odnosił się bowiem do 

świata PRL. Nie było to tak dawno przecież, a i nawiązania do poprzedniego 

ustroju nigdy nie opuściły naszej sceny politycznej. Wydawałoby się więc, że 

nawet młodzi ludzie będą mieć jakieś pojęcie na temat tego, od czego wyszli-

śmy i gdzie dotarliśmy. Słuchając odptowiedzi, wcale nie było mi do śmiechu. 

Bo o ile pytania były takie sobie i dobrane przypadkowo, o tyle odpowiedzi 

przechodziły wszelkie pojęcie. Nadal twierdzę, że nikt nie musi posiadać całej 

dostępnej wiedzy, bo nikt nie jest alfą i omegą. Ale jak młodzi ludzie mogą 

podejmować decyzje dotyczące swojego państwa, jeśli nie mają bladego nawet 

pojęcia o tym, jaka jest alternatywa dla ustroju 

i polityki, w której egzystują? Nie posiadając tej 

podstawowej nawet wiedzy, nie będą w stanie 

zrozumieć znaczenia pojęć i koncepcji stosowa-

nych we współczesnej polityce. Nie mając pojęcia, 

czym różni się ustrój od ustroju, będą żyli w kolo-

rowej bańce przekonania, że nikt nie zabierze im 

tego, co już mają – kolorowych galerii handlo-

wych, tanich biletów do Londynu i otwartych gra-

nic. Poza tym, aż ciśnie się na usta stwierdzenie, 

że nieznajomość tych prostych faktów to nie tylko 

ignorancja, ale totalny brak szacunku dla ich wła-

snych rodziców i dziadków, którzy stworzyli ten 

fajny i kolorowy świat, w którym teraz żyją. Ten 

Heheszki

Ale jak młodzi ludzie mogą 
podejmować decyzje 
dotyczące swojego 
państwa, jeśli nie mają 
bladego nawet pojęcia 
o tym, jaka jest alternatywa 
dla ustroju i polityki, 
w której egzystują?
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świat, w którym swoją głupotą można się pochwalić w internecie i radować się 

z pięciominutowej sławy, nie bacząc na godność i nazwisko. Zastanówcie się 

może czasem, dlaczego kiedyś w zwrotach grzecznościowych pytano: „Jak Pana 

godność?”. To powinno dać do myślenia.

I na koniec, kiedy młody człowiek, który w generalnym przepytywaniu wypadł 

całkiem dobrze, patrząc na zdjęcie profesora Zbigniewa Religi, kardiochirurga, 

który jako pierwszy przeprowadził operację przeszczepu serca w Polsce, póź-

niejszego ministra zdrowia, odpowiada: „Banderasa poznaję, ale filmu nie koja-

rzę”, to robi się i straszno, i smutno.

Jeśli chcecie obejrzeć wspomniany odcinek, to znajdziecie go w linku poniżej. 

Przygotujcie sobie popcorn albo coś mocniejszego. 

Ja bym stawiała na coś mocniejszego, ale to już jak wolicie.

Heheszki

santee76

https://www.youtube.com/watch?v=denNAistM9Q
http://www.twitter.com/santee76


Opowieści z Dorset - Wykończą nas zwykłe zarazki

OPOWIEŚCI Z DORSET
WYKOŃCZĄ NAS ZWYKŁE ZARAZKI

KINGA OCHENDOWSKA

Pisać powinno się o tym, co się przeżywa. A ja akurat przeżywam kaszel.
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WWydawać by się mogło, że w czasach, kiedy nasze smartfony i zegarki służą za 

przenośne stacje diagnostyczne, tak banalna rzecz, jak grypa czy przeziębienie nie 

powinno sprawiać nam żadnych problemów. A jednak. Nie jest to artykuł o grypie 

sezonowej, tylko o niezupełnie sezonowej ignorancji i to w czasach, kiedy dysponu-

jemy wiedzą, o której nie śniło się medykom jeszcze 50 lat temu.

Nie wiem, jak to wygląda w Polsce obecnie, ale za moich czasów człowiek chory zosta-

wał w domu i się leczył. Kichanie, prychanie, kasłanie w miejscach publicznych nie było 

dobrze widziane. Za to w Anglii – wręcz odwrotnie. Chory człowiek bierze paracetamol 

i idzie do pracy jak co dzień, z glutem zwisającym po pas, obkasłując po drodze sąsia-

dów, znajomych i współpracowników. Bierze się to przede wszystkim stąd, że zazwy-

czaj pierwsze trzy dni zwolnienia chorobowego są niepłatne. Po drugie, koniecznie 

trzeba zademonstrować pracodawcy, że pracę traktuje się poważnie, a lojalność nasza 

jest większa niż największa góra świata. I po trzecie, choć nie najmniej ważne, pracow-

ników nigdy nie ma w nadmiarze, więc pracodawca krzywym okiem patrzy na chorują-

cych podwładnych. Bo przecież można wziąć ten paracetamol i…

Kiedy patrzę na nauczycieli, pielęgniarki, pracowników sklepów i panie przedszkolanki, 

rozsiewające dookoła zarazki, zaczynam się zastanawiać, skąd bierze się tak olbrzymi 

brak szacunku dla pobratymców. Bo patrząc na tę sytuację z różnych perspektyw, 

w żaden sposób nie można tego usprawiedliwić w logiczny sposób. Jeśli już przyglądamy 

się sprawie z rynkowego punktu widzenia, z perspektywy pracodawcy, to powinno mu 

zależeć na tym, żeby chory pracownik pozostał w domu. Cóż nam bowiem po krótkoter-

minowym załataniu dziury, jeśli w szerszej perspektywie pracownik zarazi dziesięciu swo-

ich współpracowników i zamiast zakładu pracy mamy mały szpital? Pracodawcy powinno 

więc wręcz zależeć, żeby chorzy ludzie nie błąkali mu się po biurze. 

Weźmy teraz heroicznego pracownika – tego, który pracę traktuje poważnie i jest 

lojalny jak Mount Everest. Najlepszym świadectwem poważnego traktowania i lojal-

ności jest przecież niestwarzanie zagrożenia dla zysków pracodawcy, czyli nierozno-

szenie zarazków na resztę jego pracowników.

I ostatnia perspektywa, czysto finansowa. Owszem, nie przychodząc do pracy 

z powodu choroby, tracimy część przychodów. Załatwiają to nam zazwyczaj nasi 

współpracownicy. Powinniśmy zatem wykazywać się solidarnością i nie przy-

nosić zarazków do pracy. Gdyby każdy pracownik zastosował się do tej zasady, 

Opowieści z Dorset - Wykończą nas zwykłe zarazki
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można byłoby znacznie ograniczyć straty finansowe, zarówno zatrudnionych, jak 

i pracodawcy.

Wracając jeszcze na moment do rozważań nieco teoretycznych i bardziej global-

nych. W popkulturze raz po raz straszą nas globalną epidemią. W każdym dobrym fil-

mie katastroficznym dokładnie opisuje się, w jaki sposób od pacjenta zero roznosi się 

zaraza i jak szybko postępuje. Czemu więc zasmarkańcy myślą, że ich to nie dotyczy? 

Sezonowe diabelstwo co prawda nie zabija, ale dokuczliwe jest bardzo i utrudnia życie. 

Poza tym musi chyba istnieć jakaś współodpowiedzialność za zdrowie społeczne?

Jeśli zamawiacie zakupy ze sklepu i zbiera je dla Was z półki zasmarkana panienka, 

to nawet nie wiecie, co w Was uderzyło. Jeśli Wasze dziecko zarazi się w szkole, 

gdzie nieodpowiedzialna nauczycielka albo nieodpowiedzialny rodzic przytargał 

zarazki, to będziecie uziemieni w domu z maluchem. Nikt na tym nie zyskuje, poza 

producentami środków na przeziębienie i grypę, którzy rokrocznie zacierają ręce 

za każdym razem, gdy nadchodzi sezon. Bo w sezonie, dzięki nieodpowiedzialności 

pobratymców, zbiera się kokosy. 

Żyjemy w takich czasach, że w wielu przypadkach możemy pracować z domu. 

Oczywiście są zawody, w których bez bezpośredniego kontaktu się nie da, ale 

w tych zawodach ludzie chorzy powinni właśnie zostać w domu. Dla naszego 

wspólnego dobra i w poczuciu solidarności społecznej. A jeśli już w czapie mamy 

ogólny dobrostan, to zróbmy to przynajmniej po to, żeby udowodnić, że jesteśmy 

inteligentnymi, wyedukowanymi ludźmi, a nie tylko urządzeniami podłączonymi do 

internetu rzeczy. Bo posiadanie tych wszystkich nowoczesnych zabawek o niczym 

jeszcze nie świadczy. Nie eliminuje bowiem największego zagrożenia, jakim jest 

czynnik ludzki. Ten czynnik, który każe nam myśleć, że to prawda święta i wszystko 

się zgadza, ale przecież nic nie stanie się, jeśli tylko my, my jedni, tylko na jeden 

dzień powleczemy się do pracy albo na zakupy z glutem zwisającym do pasa.

Owszem, stanie się!

Łączę się z wyrazami współczucia ze wszystkimi czytelnikami, którzy leżą właśnie 

pod kołdrą, pociągając nosem. Ja leżę i bardzo nie lubię zakichanych pobratymców 

z opaskami iWatchami, i iPhone’ami, za to bez odrobiny rozsądku.

Pozdrawiam!

Opowieści z Dorset - Wykończą nas zwykłe zarazki
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WWiem, miałam już nie pisać o delegacjach, rozjazdach, ale plany, jak już może wiecie z moich 

wcześniejszych tekstów, są po to, by je rewidować. Życie zrewidowało i moje plany. Delegacje 

może nie są tak bardzo intensywne, jak jeszcze parę miesięcy temu, ale i tak mną rzuca tu 

i ówdzie. To było pierwsze zastrzeżenie. Drugie jest związane z Uberem. No tak, jeżdżę Uberem. 

Kropka, nie wchodzę w tę dyskusję. Ale właśnie tego tematu dotyczy owo pytanie, na które mógł 

pozwolić sobie kierowca. 

– Gdyby była pani tak uprzejma i mi powiedziała, czy często korzysta pani z usług Ubera? 

Oniemiałam ponownie. Dwa zero dla chłoptasia (mogę tak, prawda? Mleko pod wąsem miał, 

tak się kiedyś mówiło). Zerknęłam na telefon, szybko policzyłam maile przychodzące po każ-

dym kursie. 

– Sześć. 

Dwa do jednego dla mnie. Teraz to jego zatkało. Godzina była ciągle wczesna, co poznałam 

po dopiero lekko uformowanych, a jeszcze nieubitych korkach w okolicach zjazdu z plat-

formy nad Dworcem Głównym w Krakowie, a ja już zaliczyłam sześć uberów. Ho ho ho. Tak 

zaczęła się nasza pogawędka o życiu i językach obcych. O tym drugim elemencie będzie 

dzisiejszy tekst.

Kobieta w delegacji - O językach obcych

KOBIETA W DELEGACJI
O JĘZYKACH OBCYCH

ANNA GABRYŚ

W ubiegłym tygodniu stałam się chyba obiektem badań prowadzonych przez kierowcę Ubera, 

który sprawiał wrażenie studenta socjologii na wczesnym etapie licencjatu. Mocowałam się 

z zapinaniem pasa, gdy zapytał:             

 – Czy mógłbym pozwolić sobie na zadanie pani pytania?       

Oniemiałam na moment i już do końca niedługiej trasy z Dworca Głównego w Krakowie 

na Kazimierz wprawialiśmy się wzajemnie w osłupienie, kierowca-studenciak i ja, kobieta 

w delegacji. Tak się zaczyna historia o językach obcych. 
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Całkiem niedawno czytałam w gdzieś bardzo ciekawy tekst pisarki, która, choć jest 

Francuzką, pisze w języku wyuczonym, po angielsku. Spodobał mi się fragment opisujący 

możliwość wyrażenia pewnych stanów wyłącznie w danym języku oraz sztuczności niektó-

rych zwrotów w innym. Nienaturalnie dla niej brzmią angielskie „Love you” rzucane do rodzi-

ców przez jej amerykańskiego męża na końcu każdej rozmowy telefonicznej. Francuzi nie 

okazują w tak dosłowny sposób miłości (tak, wiem, wiem, o czym teraz myślicie). Z kolei parę 

dni temu rozmawiałam z kolegą z pracy, Bengalem wychowanym we Francji. Wymienialiśmy 

uwagi o francuskim kontekście językowym, czymś, czego nie dostrzeże się w komunikacji 

mailowej i czego nie zauważy również ktoś, kto nie jest zanurzony w tym języku lub nie jest 

to jego język rodzimy. Francuzi przekazują wiele treści w poziomie „meta”. Mówiąc: „żądam 

takiego terminu zamknięcia projektu”, chcą czasem dać do zrozumienia: „proszę mi się trochę 

podlizać, to wezmę każdy inny termin”. To ciekawe zjawisko w Europie Zachodniej, komunika-

cji sprawiającej wrażenie bezpośredniej, ale jednak pośrednio dającej przeciwny przekaz. 

Zniuansowanie komunikacyjne Francuzów może wprowadzić w niemały kłopot właściwie 

każdego, kto zaczyna pracę z nimi. To samo jednak dotyczy Brytyjczyków – słynne już są ich 

opowieści o tym, jak bardzo nieuprzejmi są Polacy. Zamiast: „Czy mógłbyś mi podać sól?”, 

Polak powie przy stole: „Podaj sól” i tylko niekiedy na końcu doda „proszę”. W Polsce to nie 

uchodzi za niegrzeczne, ale za normalne. Dla Brytyjczyka jest jak zdzielenie pięścią. Niemcy 

z kolei skarżyli się, że nas, Polaków, trzeba o wszystko trzy razy prosić – nie umiemy za pierw-

szym razem zaakceptować pomocy w noszeniu bagaży czy zaproszenia na obiad. Niuanse, 

rejestr językowy, jakiś kod kulturowy – to wszystko przykrywa formuły gramatyczne języ-

ków obcych, które zakuwamy, bo albo chcemy po prostu komunikować, albo chcemy uda-

wać innych. Z tym drugim, właśnie przez to niuansowanie czy też owe kody kulturowe, bywa 

ciężko. 

Mnie przyświecały oba cele, gdy uczyłam się języków obcych, o czym nie omieszkałam poinfor-

mować mojego szofera gdzieś na wysokości Poczty Głównej w Krakowie. 

– Wie pan, język jest tylko narzędziem. Uczy się po coś – nie, nie tylko po to, by po prostu znać 

i oglądać seriale na Netfliksie bez lektora i nawet (ho ho ho) bez napisów. Język obcy jest narzę-

dziem pozwalającym wszędzie czuć się trochę jak u siebie (cel pierwszy) i jest też narzędziem pracy 

(cel drugi). Dzięki znajomości francuskiego dostałam pracę – potwierdziłam, zapytana o to przez 

rozmówcę – którą lubię, która pozwala mi na rozwój, dzięki której przynajmniej raz, dwa razy 

w miesiącu skaczę sobie do Paryża. Dodałam jeszcze, że moi znajomi tak samo dzięki umiejętno-

ści posługiwania się językami obcymi lepiej się aklimatyzowali na emigracji, znaleźli lepszą pracę 

gdzieś „tam”. Choć to chyba oczywiste. 

Kobieta w delegacji - O językach obcych



   /   FELIETONY   /   178

Nie potrafię uwierzyć w to, że ludzie nie chcą się uczyć języków obcych. Wraz z poznawaniem 

języka obcego „inni” ludzie stają przez nami nadzy, obdarci z tajemnicy ukrytej przez niezro-

zumiały język. Może nawet stają się bliżsi, tacy „nasi”. A jednocześnie znacie to uczucie, gdy 

tłumaczycie sobie tekst ulubionej ballady, przy której ślozy ciekną najtwardszych twardzie-

lom, na polski i... czar pryska? To też poziom „meta” – wszystko, co się wypowiada w obcym 

języku, brzmi inaczej – mocniej lub słabiej. Chyba częściej to drugie. Łatwiej zbluzgać 

kogoś i wzburzyć się w obcym języku. Wysublimowane „fuck you” łatwiej nieraz rzucić do 

kogoś, do kogo by się nigdy nie powiedziało swojskiego „spierdalaj”. Z drugiej strony wielu 

Brytyjczyków zadrży, gdy rzuci się przy pracy tak dobrze znane z telewizji „motherfucker”, 

bo takimi słowami nie rzuca się tak ot, po prostu – kod kulturowy nie daje takiej możliwości, 

poza naprawdę drastycznymi sytuacjami. Nigdy nie zdziwiliście, gdy obcokrajowiec mówiący 

nieźle po polsku, powiedział nagle „kurwa” i coś Wam w tym nie pasowało? To zresztą doty-

czy także języka rodzimego, nie każdy umie przemieszczać się między rejestrami własnego 

języka i taka zwyczajna „kurwa” nie zabrzmi właściwie w każdych ustach. 

Może dlatego właśnie wielu artystów, twórców wybiera 

obcy język, język wyuczony, by w nim bawić się słowem? 

Dzięki temu niekiedy przekraczają bariery nieprzekraczalne 

w ich własnym języku rodzimym. To przykład choćby przy-

wołanej Francuzki, która pisze po angielsku. To także przy-

kład Josepha Conrada, angielskiego pisarza pochodzenia 

polskiego. Podkreślam: angielskiego pisarza, bo uważa się 

go za twórcę, który dokonał przełomu w wykorzystywaniu 

języka w literaturze anglojęzycznej, po cichu dodając, że 

wyłącznie dzięki temu, że angielski nie był językiem i kontek-

stem, w którym się wychował. 

Tak sobie rozmawialiśmy o tym, jak to z tymi językami jest – obcymi i naszym, polskim, 

mijała trasa przejazdu i gdzieś pod Wawelem kierowca Ubera zapytał mnie, ile języków 

warto znać. Ile tylko się da nauczyć – odpowiedziałam – chyba tylko po to, żeby w cza-

sie, gdy nie ma kursu jako uber, włączył sobie rozmówki niemieckie czy hiszpańskie i się 

po prostu zaczął uczyć. Dodałam też, że zazdroszczę Wam, młodym, że macie jeszcze tyle 

języków przed sobą. I tylu „innych” do spotkania. I tyle kultur do poznania. I tyle uberów 

do zamówienia, bo przy okazji uprzejmie podsumowałam, ile razy skorzystałam z usług 

Ubera w ostatnich pięciu dniach. 

Gdzieś pod Wawelem 
kierowca Ubera 
zapytał mnie, ile 
języków warto znać. 
Ile tylko się da nauczyć 
– odpowiedziałam.

Kobieta w delegacji - O językach obcych
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Opowiedziałam mu też, jak to ostatnio obserwowałam dużą wpadkę projektową. Pewna 

osoba władająca wyłącznie językiem angielskim uznała, że cały świat mówi po angiel-

sku i tylko się kryguje, mówiąc, że nie zna. Bezpardonowo, w prawdziwie kolonizatorskim 

stylu, przemówiła do Francuzów po angielsku przez telefon – nie zważając na rozpacz-

liwe protesty Francuza „I do not know English” – i następnie dokonała podsumowania 

w mailu, oczywiście po angielsku. Rozmowę trudniej, ale maila można przez Google 

Translator zrozumieć, co też Francuz – odbiorca – uczynił. Skomentował to potem w tym 

cudownym francuskim bezpośrednio pośrednim komunikacie: „Musieliśmy się rozmi-

nąć w zrozumieniu, widocznie mój angielski był równie zły, co francuski twojego kolegi”. 

Zanim się z kierowcą pożegnałam, dałam mu na zakończenie rozmowy – i kursu – pięć 

gwiazdek, bez napiwku, bo jak w Uberze dać napiwek? I jak zresztą „napiwek” brzmi 

w kontekście kierowcy? 

Zmierzam w moim felietonie delegacyjnym do tego, że nie da się przecenić wartości pły-

nącej ze znajomości języków obcych, ale znajomość tylko poprawnych reguł nie wystar-

cza. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak odnaleźć się w kontekście kulturowym języka – tak samo 

obcego i swojego. Bo rejestr języka, którym się posługujemy, może czynić cuda. Zmieniać 

świat dokoła, czarować rzeczywistość lub po prostu ułatwiać nam codzienną pracę. 

Kierowca Ubera zdumiewał mnie na każdym metrze trasy ciągnącej się mniej niż dwa-

dzieścia minut, zaskakując dysproporcją między kontekstem naszego spotkania a pozio-

mem języka, którym się posługiwał. Czułam się jak na seminarium doktoranckim na moim 

macierzystym Wydziale Historycznym UJ, na koncercie symfonicznym, na jubileuszu 

Towarzystwa Socjologicznego, jak u prababci na imieninach. Wypowiadał się wykwintnie, 

pełnymi zdaniami, dobrze akcentując. Proszę państwa, nie ubliżając Uberowi, ale to pod-

wozie było wyjątkowo wysoko zawieszone! W Uberze zwykle z olbrzymią przyjemnością 

wdaję się w pogawędki z szoferami o pogodzie, korkach i trudnościach ze skrętem w lewo 

na dużych skrzyżowaniach. Dzięki zmianie rejestru języka sprowokowanej przez tego aku-

rat kierowcę, nie jechałam jakimś tam passatem, ale limuzyną. On w czapce szofera i błysz-

czących rękawiczkach, ja w wieczorowej sukni, szampan i truskawki. Kontekst języka, moi 

drodzy, czyni cuda. Pamiętajcie, kurwa, o tym. 

PS. Tekst pośrednio inspirowany wyrokiem skazującym na grzywnę i poniesienie kosztów 

opłat sądowych Jurka Owsiaka za używanie słów powszechnie uważanych za niecenzuralne. 

ania13
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KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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NNiebawem rozpoczniemy sezon świąteczny. Niezależnie od wyznania czy kręgu 

kulturowego okres od 1 listopada do 31 grudnia nie jest zwyczajny. Przechodząc 

dowolną ulicą miasta – tego rzeczywistego i tego, które nazwałbym szklanym 

miastem – w otoczeniu dziesiątków salonów międzynarodowych marek, nie 

sposób zapomnieć o dyniach, szkieletach czy grubym gościu z brodą. Nie ma 

w tym nic złego, bo radości każdemu z nas potrzeba dziś bardziej niż kiedykol-

wiek wcześniej. Tylko tej prawdziwej, a nie kupionej.

Kalendarz wyznacza rytuały, których bardzo często w ogóle nie potrzebu-

jemy, ale które od dziesiątek lat z maniakalnym uporem kultywujemy, bo prze-

cież „tak wypada”. I tak właśnie przyjeżdża felietonista do rodzinnego domu 

w poszukiwaniu magii i nostalgii, o której czytał w opasłych tomiszczach, 

a znajduje nierzadko co? No powiedzmy, że taki oto „PeMoc” – rewelacyjny 

proszek z formułą aktywnej bieli – bielszej niż śnieg. Ten też za oknem miał być, 

a go nie widać.

Teledzień
Do istnej pasji doprowadzają mnie wszelkiego rodzaju rodzinne wizyty, gdy 

wchodząc do czyjegoś domu, słyszę w tle bezcelową kakofonię dźwięków 

kanałów informacyjnych przeplataną co jakiś czas nierzadko bezwarunkowym 

wtórowaniem któregoś z domowników. Niemal cały dzień, od śniadania po 

moment odejścia do krainy Morfeusza, telewizjer chodzi na pełnych obrotach.

Spoglądamy przez niego na świat. Dalej szukamy w tym świecie magii, którą 

nam obiecano. Zgadnijcie, co dalej? Zgadliście 

– niczego nie znajdujemy, oprócz tęsknoty za 

wykreowaną rzeczywistością, która nigdy nie 

nadeszła. Najbardziej przykre jest to, że choć nikt 

nie potrafi zdjąć z głowy wspomnianego telewi-

zjera, to też prawie nikt nie umie podać powodów 

tego, dlaczego w ogóle go nosi.

Ja wiem, że jako osoba, która od siedmiu lat nie 

ma w domu kablówki, a ramówkę układa sobie 

sama na bazie usług VOD, mogę mieć nieco skrzy-

Nie dziwi się fakt, że 
jesteśmy gotowi płacić 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
za to, że ktoś zabierze 
nam wszelką elektronikę 
i zamknie nas na pustelni.

Teledomy
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wiony sposób patrzenia na te sprawy, ale doprawdy nie rozumiem sytuacji, 

w której, telewizjer gaśnie, a dookoła niego zapada niezręczna cisza.

Martwa cisza
Przez ostatnie siedem lat nieco bardziej świadomego niż za czasów technikum 

życia zauważyłem, że coraz częściej tracimy podstawowe, międzyludzkie zdol-

ności, gdy pozbawi się nas pewnych bodźców. Wyłączenie pracującego non stop 

w tle telewizora powoduje u niektórych zatracenie zdolności komunikacji. Niemal 

całkowicie. 

— Dlaczego to wyłączyłeś? — zapyta ktoś zdenerwowanym głosem. 

— Bo przecież nie oglądałeś — odpowiem i usłyszę w kontrze: 

— No i co z tego? Przecież coś musi gadać!

Istotnie „coś”, a coraz rzadziej „ktoś” i to jest w nadchodzącym okresie świątecz-

nej wyjątkowości najsmutniejsze. To doprawdy dziwne uczucie, gdy spróbujemy 

na chwilę wyskoczyć z pędzącej autostrady informacji i nagle okazuje się, że 

znaleźliśmy się na totalnym pustkowiu. I jesteśmy tam totalnie sami. Ty i Ty, twa-

rzą w twarz to dla wielu najstraszniejsza możliwa tortura. Nie dziwi mnie fakt, że 

jesteśmy gotowi płacić kilkadziesiąt tysięcy złotych za to, że ktoś zabierze nam 

wszelką elektronikę i zamknie nas na pustelni. Cisza i przebywanie samemu ze 

sobą stało się dawno towarem luksusowym – wyzwaniem, dla prawdziwych 

wariatów.

Gdy telewizjer jest wyłączony, nikt nie mówi już co, po co i że „na wczoraj”, 

w sumie, po co się więc w ogóle odzywać? Dziwne te święta i dziwne wspo-

minki tych, którzy już na zawsze zdjęli cyfrowe wizjery, gdy, siedząc przy jed-

nym stole, częściej dywagujemy na temat formuły aktywnej bieli niżeli legend 

anieli, którzy w tym czasie pukają do drzwi.

kolaczkrzysztof

Teledomy

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


BLOCKCHAIN, OJCIEC CHRZESTNY 
KRYPTOREWOLUCJI

KRZYSZTOF MORAWSKI

Ogromne wzrosty ceny bitcoina skupiają na nim coraz większą uwagę mediów, prywatnych 

inwestorów oraz instytucji finansowych czy nawet rządów. Choć o bitcoinie powoli zaczyna 

słyszeć nawet statystyczny Kowalski, to jednak tylko nieliczne osoby słyszały o kryjącej się za 

nim technologii blockchain czy o innych kryptowalutach.
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Blockchain (lub inaczej łańcuch bloków) to technologia tak zwanych zdecentrali-

zowanych baz danych opartych na zabezpieczeniach kryptograficznych. Opiera 

się ona na architekturze peer-to-peer (P2P) i działa bez konieczności występo-

wania centralnego komputera czy inaczej scentralizowanego miejsca przecho-

wywania danych. Dzięki swojej zdecentralizowanej naturze i zabezpieczeniach 

kryptograficznych jest ona dużo bezpieczniejsza i bardziej transparentna niż tra-

dycyjne lokalne bazy danych.

Technologia ta swoje zastosowanie znajduje niemal w każdej sferze naszego 

życia, choć większość z nas nawet o tym nie wie. Jak już wspomniałem w moim 

poprzednim artykule z październikowego wydania iMagazine (Zapomnij 
o smartfonach i tabletach. Prawdziwa rewolucja dzieje się zupełnie 
gdzie indziej!) technologia ta stała się podstawą do stworzenia kryptowalut, 

a wśród nich właśnie bitcoina, ale zastosowania technologii blockchain są dużo, 

dużo większe. 

Już dziś blockchain znajdujemy na rynkach finansowych, rynku gier, rynku ener-

getycznym, w administracji publicznej, w służbie zdrowia czy logistyce, a to 

dopiero wierzchołek góry lodowej. Świat oszalał na punkcie blockchain, dokład-

nie tak jak kiedyś oszalał na punkcie internetu. 

Co ciekawe, niewiele osób zdaje 

sobie sprawę z tego, że spora 

część projektów rozwijanych 

dzięki technologii blockchain ma 

własne kryptowaluty, który jest 

ich w momencie, gdy piszę te 

słowa już ponad 1100!

Należy jednak pamiętać o jed-

nej fundamentalnej zasadzie. 

W rozumieniu prawa (zwłaszcza 

polskiego), żadna z kryptowa-

lut nie jest prawdziwą „walutą” 

w dosłownym rozumieniu tego 

słowa, choć część z nich została 

źrodło: coinmarketcap.com

Blockchain, ojciec chrzestny kryptorewolucji
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http://ekryptopia.pl/zapomnij-o-smartfonach-i-tabletach/
https://coinmarketcap.com/
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stworzona z myślą o tym, by być instrumentem finansowym. Należy traktować 

je bardziej jako swego rodzaju akcje czy jednostki udziału w danym projekcie. 

Bardzo często zresztą jednostki kryptowalut nazywa się tokenami, aby pokazać 

ich nieco odmienną naturę. 

Tak, kryptowaluty można kupować i sprzedawać tak samo, jak waluty, akcje, obli-

gacje i inne instrumenty finansowe. Tak, ich kurs jest zmienny (nawet bardzo) i są 

one notowane na wielu różnych giełdach – ponownie jak akcje, obligacje itd. Ale 

to, co wyróżnia je od innych instrumentów finansowych, to łatwość i szybkość 

dokonywania transakcji.

Załóżmy, że chcemy kupić swojego pierwszego bitcoina. Zważywszy na jego 

obecną cenę (gdy piszę te słowa, ponad 20 000 złotych za 1 BTC), na początku 

kupimy zapewne jedynie jakąś jego cząstkę. Nie jest to jednak wielki problem, 

każdy bitcoin bowiem jest podzielny do 9 miejsca po przecinku, czyli do 1 satoshi 

(od imienia twórcy). 

Jeśli więc chcemy kupić sobie trochę bitcoina, wystarczy wejść na stronę jakiej-

kolwiek międzynarodowej giełdy handlującej kryptowalutami (moja ulubiona 

to Coinbase), założyć tam konto (online) i używając choćby swojej karty kre-

dytowej, kupić naszą pierwszą część bitcoina. Cała operacja nie powinna zająć 

nam więcej niż pół godziny i możemy zrobić to z domu czy też za pomocą naszej 

komórki. 

Porównajmy to teraz do próby zakupu jakichkolwiek akcji. Aby kupić akcje Apple, 

musimy:

1. założyć rachunek inwestycyjny,

2. wpłacić pieniądze na rachunek maklerski,

3. złożyć zlecenie i… czekać.

Oczywiście musimy też wybrać odpowiedni dom maklerski, bo nie każdy jest 

w stanie sprzedać nam akcje firmy Apple. Już w tym miejscu widać drastyczną 

różnicę w dostępności oraz łatwości dokonywania transakcji na obu tych 

instrumentach. 

Blockchain, ojciec chrzestny kryptorewolucji
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Dodajmy teraz drugi składnik – „zyski z inwestycji”. Jeśli popatrzymy na cenę 

samego bitcoina i weźmiemy pod uwagę jedynie ten rok, zobaczymy, że jego 

cena wzrosła z 974 dolarów do ponad 5300 dolarów! Tak, to ponad 540% zysku 

w niespełna rok. 

Z takimi zwrotami z inwestycji nie może się równać żaden inny „tradycyjny” 

instrument finansowy. Co jednak ciekawe bitcoin wcale nie jest najdynamiczniej 

rozwijającą się kryptowalutą. Inne projekty, takie jak Ripple czy Ethereum zanoto-

wały kolejno ponod 3600% i 3200% wzrostu. 

Nic więc dziwnego, że część osób nazywa kryptowaluty bańką i oczekuje 

rychłego (i dużego) krachu, tak jak to miało miejsce w przeszłości z rynkiem akcji 

czy bańką internetową. Jest jednak pewna fundamentalna różnica między tym, 

co miało miejsce kiedyś a kryptowalutami. Jest nią właśnie zastosowanie techno-

logii blockchain w codziennym życiu. 

Punkt, który pomija wielu „ekspertów” finansowych, formując swoje przekonania 

i prognozy jedynie na analizie samego kursu, to fakt, że projekty, które wzrosły 

najbardziej (jako choćby wspomniane już Ripple czy Ethereum), to te, które mają 

realne zastosowanie w codziennym życiu i których „waluta” jest sercem całego 

ekosystemu sprawiającym, że jest on w stanie działać poprawnie. 

Dla przykładu waluta Ripple została stworzona w celu błyskawicznego rozliczania 

globalnych płatności biznesowych. Będąc częścią sieci RippleNet, jest w tej chwili 

źródło: coinmarketcap.com
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jedynym systemem opartym o technologię blockchain, który potrafi w ciągu 

kilku sekund zrealizować dziesiątki tysięcy globalnych transakcji finansowych. 

Wdrażana jest obecnie przez coraz większą liczbę banków, które mogą dzięki 

temu błyskawicznie wysłać między sobą środki z dowolnego miejsca na świecie. 

Jak łatwo się domyślić, jest to bezpośredni konkurent dla mocno już przestarza-

łego systemu SWIFT, który jest stosowany obecnie. 

Jeśli więc pomyślimy dokładniej, to zobaczymy dość jasno, skąd wzięło się ponad 

3600% wzrostu wartości waluty. Jest on wprost proporcjonalny do zwiększa-

jącego się zapotrzebowania na tę walutę i rozwoju samej firmy. Firma Ripple, 

która jeszcze do niedawna była po prostu kolejny startupem, dziś ma swoje 

biura w San Francisco, Nowym Yorku, Londynie, Sydney, Indiach, Singapurze 

czy Luksemburgu i ma w swoim portfolio ponad 90 klientów (głównie banków) 

z takimi markami jak UBS, Santander czy UniCredit na czele. 

Natomiast Ethereum to zdecentralizowana platforma, która działa na bazie „inte-

ligentnych kontraktów”, czyli aplikacji, które działają dokładnie tak, jak zapro-

gramowano, bez możliwości przestojów, cenzury, oszustw lub ingerencji osób 

trzecich. Już dziś ta platforma i jej token (który jest niezbędny do realizacji trans-

akcji wewnątrz platformy) stała się ulubionym narzędziem banków do zawierania 

kontraktów terminowych. Jest też podstawowym ekosystemem służącym do roz-

woju nowych projektów (a te liczone są w setkach!). 

Co więcej, Ethereum stało się tak popularne, tak duże i tak świetnie rozwinięte, że 

powstała nawet specjalna grupa zwana Enterprise Ethereum Alliance. Zrzesza ona 

przedsiębiorstwa Fortune 500, startupy, akademie oraz topowe firmy z branży 

technologicznej, które razem aktywnie wykorzystują, rozwijają i aplikują tę tech-

nologię w kolejne aspekty naszego codziennego życia. 

Jeśli spojrzymy tylko na niektórych bardziej znanych członków tego ugrupowa-

nia, to zrozumiemy od razu, dlaczego tak drastycznie zwiększyło się zapotrze-

bowanie i cena samego Ethereum. Czy więc drastyczny wzrost wartości samego 

rynku kryptowalut (z 17,6 mld dolarów do ponad 163 mld dolarów w samym tylko 

2017 roku) oraz ceny niektórych z nich to wynik tylko bańki spekulacyjnej, czy 

może wynika z prostych praw ekonomii? 

Blockchain, ojciec chrzestny kryptorewolucji
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W moim poprzednim artykule wspomniałem, że nasz współczesny świat choruje 

na finansowego raka. Pieniądze, którymi się dziś posługujemy, są systematycznie 

dodrukowywane przez wszystkie rządy całego świata, co sprawia, że systema-

tycznie tracą one na wartości. Realizowanie transakcji międzynarodowych jest 

drogie i powolne a nasze środki, które trzymamy w bankach, nie są tak naprawdę 

nasze, dostęp do nich może bowiem zostać zablokowany przez bank w każdym 

momencie z byle powodu. 

Niewiele osób wie, że sam bitcoin powstał pod koniec 2008 roku jako swego 

rodzaju odpowiedź na ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, panujący na rynkach 

finansowych i bankowych, który trwał od połowy 2007 aż do 2014 roku. 

Jego fundamentem jest właśnie 

ograniczona podaż (w historii 

ludzkości powstanie tylko 21 mln 

bitcoinów) oraz to, że może on 

być przechowywany i używany 

przez ludzi w systemie P2P, czyli 

bez konieczności korzystania 

z pośrednika w celu realizacji 

transakcji. 

Ze względu na łatwość i szybkość 

dokonywania transakcji (przeważ-

źródło: Google.com
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nie około 10 minut) oraz swoją ograniczoną naturę bitcoin stał się nie tylko świet-

nym środkiem przechowania wartości. Dużo lepszym niż złoto. Jest też nową, 

alternatywną metodą do realizowania transakcji, pozwalającą na ich realizowanie 

zupełnie poza systemem bankowym. Nic więc dziwnego, że banki oraz niektóre 

rządy starają się robić wszystko to co w ich mocy, aby ograniczyć swoim obywa-

telom dostęp do niego. 

Świetnym przykładem są tu Chiny, które oficjalnie zakazały handlu bitcoinami 

swoim obywatelom. Rosja niedawno „ostrzegała” swoich obywateli przed tym 

„niebezpiecznym narzędziem”, tylko po to, aby nieco później zapowiedzieć 

stworzenie swojej własnej wirtualnej waluty, czyli kryptrubla (żródło: https://

www.cryptocoinsnews.com/putins-orders-russia-will-national-cryptocurrency-

cryptoruble/). Na drugim biegunie mamy jednak kraje takie jak Japonia czy 

Australia, które oficjalnie ogłosiły, że uznają bitcoina za pełnoprawną i ofi-
cjalną walutę.

Czy tego chcemy, czy nie, świat, w którym żyjemy, zmienia się na naszych 

oczach. Pieniądze, którymi posługujemy się dziś, są w dużej mierze wirtualne, 

dlatego kryptowaluty, choć mogą się wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, nie 

powinny być nam aż tak bardzo obce. 

Świadomość nadchodzącej zmiany daje nam jednak pewną przewagę. Już dziś 

możemy bowiem poznać firmy, które w swoich dziedzinach mogą być przy-

szłym Apple, Amazonem, Alibabą, eBayem czy PayPalem. Na pewno każdy z nas 

zastanawiał się, jakby to było, móc kupić akcje Appla, gdy ten dopiero co debiu-

tował na giełdzie? 

Jeśli jest to coś, co Cię interesuje, zapraszam na mojego bloga ekryptopia.pl oraz 

polecam zapisać się na darmowy kurs „7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim 

zaczniesz inwestować w kryptowaluty!” (dostępny pod adresem) oraz do dal-

szego czytania i komentowania (już na blogu) moich artykułów w iMagazine, 

w których postaram się przybliżyć Ci nieco ten nowy świat. 

Blockchain, ojciec chrzestny kryptorewolucji
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BLADE RUNNER 2049 
ARCYDZIEŁO CZY MOŻE PO PROSTU… DZIEŁO?

JAN URBANOWICZ

Od razu muszę napisać, że postaram się nie przemycić zbyt wielu spoilerów, nie zawsze jest 

to jednak w pełni możliwe i coś z fabuły mogę zdradzić. Jeśli więc ktoś nie widział filmu i nie 

chce sobie psuć niektórych scen, to niech wróci tu po seansie.

O „Łowcy androidów” słyszał chyba każdy. Nawet jeśli nie wszyscy go widzieli, to nie znam 

osoby, która by nie była świadoma istnienia takiego filmu. Obraz Ridleya Scotta z 1982 roku 

na dobre wszedł do kanonu nie tylko kina SF, ale kinematografii w ogóle. Film na moty-

wach powieści Philipa K. Dicka „Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?” to wizualny 

Przyszedł moment, aby opisać jeden z najgorętszych filmów tego sezonu. Jedni 

nazywają go arcydziełem, dla innych to po prostu ładny obrazek.

      

https://youtu.be/JFS_7lV10jY
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oraz filozoficzny genialny obraz, w którym zadaje się pytanie, co to znaczy być 

człowiekiem. 

Jako że dla wielu jest on niemalże świętością, w pierwszej kolejności dużym 

zaskoczeniem była informacja o powstaniu kontynuacji. Tak jak w wielu innych 

przypadkach, tak i tutaj zastanawiałem się, czy jest ona faktycznie potrzebna, czy 

nie jest tylko sposobem na zarobienie pieniędzy. Gdy tylko zaczęto nad filmem 

pracować i poznaliśmy między innymi nazwisko reżysera, wiedziałem, że może 

być lepiej, niż sądziłem na początku. Denis Villeneuve – człowiek, który stworzył 

takie cuda jak „Labirynt”, „Sicario” czy „Nowy początek” – wydał mi się osobą ide-

alną do tego projektu. Wielokrotnie pokazał, że doskonale wie, jak zrobić film, 

który będzie bliski ideału. Ma on doskonały zmysł opowiadania historii, oprawa 

audiowizualna jego filmów jest zaś niemalże cudem samym w sobie. Dodatkowo 

potrafi on zaangażować do pracy ze sobą najlepszych filmowców z branży.

„Blade Runner 2049” jest kontynuacją w bezpośredni sposób nawiązującą do 

„Łowcy androidów” Scotta. Akcja dzieje się 30 lat później i głównym bohaterem 

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?
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jest nowy łowca androidów, grany przez Ryana Goslinga. Oczywiście zajmuje 

się on tropieniem replikantów (tytułowych androidów) i likwidowaniem ich. Po 

dość krótkim czasie dowiadujemy się, że nasz bohater ma pewną tajemnicę, która 

będzie też wpływać na wydźwięk całej historii.

Już pierwsza scena pokazuje, że to film, na który chce się patrzeć. Kadry, które 

powoli przechodzą w kolejne, sceny bardzo spokojne, nie ma tu pośpiechu. 

Zresztą cały film jest jak piękny obraz, wiszący w galerii sztuki – zasiadamy przed 

nim i godzinami możemy go podziwiać. Nic dziwnego, za zdjęcia do filmu odpo-

wiedzialny jest Roger Deakins, który w mojej ocenie jest jednym z lepszych 

operatorów w świecie filmowym. To jego dziełem są kadry ze „Skazanych na 

Shawshank”, „To nie jest kraj dla starych ludzi”, „Skyfall” czy prawie wszystkich fil-

mów Denisa Villeneuve’a. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego nie otrzymał jesz-

cze żadnego Oscara – na 13 nominacji – i mam nadzieję, że na początku 2018 roku 

to się zmieni, bo w tym roku nikomu nie będzie tak się ta nagroda należeć, jak 

jemu. Gdybyście byli ciekawi, to w sieci znajdziecie już nieco materiałów o tym, 

jak ten film był kręcony pod kątem zdjęć i światła. Sam Deakins powiedział, że 

nowy „Blade Runner” był jednym z najbardziej wymagających projektów w jego 

karierze, a ta trwa od ponad 40 lat.

Drugim niezwykle ważnym elementem filmu jest muzyka. Pierwsza część to 

doskonała i ponadczasowa ścieżka dźwiękowa Vangelisa, która przez wielu opi-

sywana jest jako idealna – elektroniczna, mroczna i wdzierająca się w głąb widza. 

Na pewno nie było łatwo zmierzyć się z czymś takim przy okazji tworzenia 

muzyki do nowego filmu. Początkowo byłem przekonany, że za to zadanie będzie 

odpowiedzialny Jóhann Jóhannsson, który współ-

pracował z reżyserem przy jego wcześniejszych 

projektach. Tak naprawdę nie widziałem w tej roli 

nikogo innego, gdyż jego muzyka zawsze w pew-

nym stopniu kojarzyła mi się z „Łowcą andro-

idów”. Ostatecznie padło na Benjamina Wallfischa 

(świetna ścieżka do tegorocznego „To”) oraz na 

Hansa Zimmera – którego przedstawiać nie trzeba. 

Czy to była dobra decyzja? Muzyka w „Blade 

Runner 2049” to prawdziwy majstersztyk. Prostota 

i dosadność tych dźwięków po prostu powala 

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?

Sam Deakins powiedział, 
że nowy „Blade Runner” 
był jednym z najbardziej 
wymagających projektów 
w jego karierze, a ta trwa 
od ponad 40 lat.
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i zapada w pamięć na długo. Co prawda są tu elementy, w których mocno słychać 

wpływy Zimmera, które do tego filmu nie pasowały mi w 100 procentach, ale 

przymknąłem na to ucho.

Podsumowując dwa powyższe akapity, audiowizualnie ten film jest niemalże two-

rem doskonałym. Ścieżki dźwiękowej mogę słuchać na słuchawkach przez długie 

wieczory, a każdy kard z filmu, każda stopklatka zasługuje na to, by ją wydruko-

wać, oprawić i powiesić na ścianie. Coś pięknego. 

Niestety nie wiem za bardzo, jak przejść dalej bez zdradzania fabuły, dlatego jesz-

cze raz poproszę o zaprzestanie czytania, jeśli jeszcze filmu nie widzieliście. 

O ile technicznie naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa o tym filmie, 

to już w przypadku scenariusza jest inaczej. Pierwszy „Łowca androidów” był 

genialnym traktatem filozoficznym o tym, czym jest człowieczeństwo, czy 

i kiedy ta granica się zaciera oraz czy naprawdę jesteśmy takim wyjątkowym 

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?
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gatunkiem na naszej planecie. Mam wrażenie, że „Blade Runner 2049” chciał 

być czymś równie wielkim, ale nie do końca mu to wyszło. Twórcy chyba za bar-

dzo chcieli dostosować się do masowej publiczności i zadając pytania, chcieli 

na zbyt dużą ich liczbę dać od razu odpowiedzi. Zupełnie tak, jakby widz był 

zwolniony z myślenia. Momentami naprawdę lepiej zadać pytanie i nawet nie 

podawać zbyt wielu wskazówek i zostawić niedomówienie. Miało to miejsce 

w pierwszej części, gdyż w dalszym ciągu nie wiemy na pewno, czy Deckard 

był replikantem, czy też nie. Teoretycznie reżyser przyznał w jednym z wywia-

dów, że był, ale reszta osób zaangażowanych w projekt tego nie potwierdza. 

Na początku wspomniałem, że główny bohater nowego filmy – K – ma pewną 

tajemnicę. Cóż, po kilku minutach filmu nie jest to już tajemnica i dowiadujemy 

się, że jest on replikantem, ścigającym innych replikantów. Szczerze przyznam, 

że sam się tego nie spodziewałem i był to dobry kierunek.

Deckarda również nie przywołałem tu bez przy-

czyny, gdyż, jak większość z Was zdaje sobie 

doskonale sprawę chociażby z kampanii rekla-

mowej, Harrison Ford powraca do swojej roli. 

Niestety, bardzo mi to przeszkadza, jest to 

bowiem ewidentnie zabieg zrobiony w celu przy-

ciągnięcia do kina jak największej liczby osób. 

Film trwa prawie trzy godziny, postać Forda 

pojawia się tam bodajże po dwóch i na dodatek 

za wiele do filmu nie wnosi i ma łącznie jakieś 

20 minut czasu ekranowego. Wątek Deckarda jest dla mnie zupełnie zbędny, 

sztuczny i zrobiony na siłę. Rozumiem jednak, że samo tworzenie kontynuacji 

budziło kontrowersje i trzeba było przemycić do filmu znaną i kultową postać 

po to, by trochę załagodzić sprawę. Drugim wątkiem jest Jared Leto. Pojawia 

się i znika (taki Mister of America) i tyleśmy go widzieli. Najpierw jest na ekra-

nie przez trzy minuty, by pojawić się ponad dwie godziny później na pięć minut 

i zrobić najgorszą scenę w całym filmie, która – po raz kolejny – jest zbędna i nie 

wnosi do fabuły absolutnie nic. Leto podobno niezwykle mocno się przygo-

towywał do tej roli – z czego jest znany – ale po filmie zadałem sobie pytanie: 

„po co?”, skoro prawie w ogóle go tu nie ma, a sama rola to tylko kilka dialogów 

i soczewki na oczach. Wkurzyło mnie to.

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?

Mało tego, rozśmieszyło 
mnie to i poczułem, jakby 
do filmu znów przyszedł 
Ridley Scott, prosto z planu 
nowego „Obcego”.
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Główny wątek filmu – boskość. Deckard i Rachel z pierwszej części mieli dziecko. 

Niezwykłe o tyle, że Rachel była przecież replikantką. Mamy tu straszne nawiąza-

nie do Jezusa, Marii Dziewicy i mesjanizmu. Moim zdaniem było to tak straszne 

pójście na łatwiznę, że chyba nie dało się tego zrobić gorzej. Nagle bohaterowie 

są tak ważni dla wszystkich, tak niezwykli, replikanci mogą mieć dzieci, nie różnią 

się zatem od ludzi i chcą się buntować. Całość jeszcze jest podana w tak banal-

nej i skondensowanej formie, że absolutnie w to nie uwierzyłem. Mało tego, roz-

śmieszyło mnie to i poczułem, jakby do filmu znów przyszedł Ridley Scott, prosto 

z planu nowego „Obcego”.

Koniec końców film jest według mnie za długi. Tak jak wspomniałem wcześniej, 

patrzy się na niego znakomicie i można to robić godzinami, jednak nie z tak 

dziurawym scenariuszem. Gdyby go jednak skrócić do dwóch godzin, wycinając 

kilka zbędnych wątków, otrzymalibyśmy to arcydzieło, o którym tak wiele osób 

krzyczy.

Są tu jednak elementy doskonałe, a najlepszym z nich jest poszukiwanie czło-

wieczeństwa przez K. Jest świadomy bycia replikantem, brakuje mu jednak tego, 

co mają ludzie – bliskości i miłości. Poszukuje jej i nawet ją odnajduje w postaci 

wirtualnej. Ten motyw jest niezwykle mocny i jest chyba najlepszym elementem 

tego filmu (plus genialnie nakręcona scena w deszczu!).

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?
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„Blade Runner 2049” jest kontynuacją filmu kultowego. Nie udaje mu się jednak 

to na tyle, żeby bronił się w pełni jako niezależny film. Tak naprawdę nie oglą-

dając oryginału, wielu rzeczy tu nie zrozumiemy i seans na pewno nie będzie 

udany. Najdziwniejsze jest jednak to, że na prawie trzygodzinny film przez ponad 

120 minut może on być samoistniejącym tworem, który nie potrzebuje innego 

filmu, aby osiągnąć swoją idealną formę. Dopiero później, wprowadzając wątek 

Deckarda, który miał być pomostem, a wyszedł walącą się kładką, wszystko idzie 

w diabły i fabularne absurdy osiągają zawrotne tempo. Szkoda, bo chciałbym 

móc powiedzieć o tym filmie „arcydzieło”. Wyszło dzieło wybitne, o którym będą 

się uczyć przyszłe pokolenia operatorów filmowych. Jednocześnie zawita on na 

zajęcia ze scenopisarstwa pt. „Jak nie wprowadzać niepotrzebnych bohaterów do 

kontynuacji”. Niestety, jedyne, co nam teraz pozostaje, to wciąż śnić o elektrycz-

nych owcach.

Ocena: 4/6 yasiek_

Blade Runner 2049 – arcydzieło czy może po prostu… dzieło?

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LISTOPAD 2017

JAN URBANOWICZ

Zazwyczaj nie piszę tutaj o wydaniach serialo-

wych i skupiam się na filmach, „Westworld” od 

HBO jest jednak tak dobrym serialem i w dodatku 

o tematyce częściowo technologicznej, że wypa-

dało o nim wspomnieć. Na uwagę zasługuje 

też fakt, że poza wydaniem na Blu-ray dostępna 

będzie również wersja w 4K. Coraz więcej takich 

wydań pojawia się w naszym kraju i chyba muszę 

w końcu zainwestować w odpowiedni odtwa-

rzacz i powoli przerzucać się na ten nośnik.

Kilka dni temu wszedł do kin nowy „Thor” od 

Marvela, a na Blu-ray niebawem znajdzie się 

Człowiek Pająk. To już jego trzecie wcielenie 

po 2000 roku i przez wielu fanów okrzyknięte 

najlepszym. Sam nie jestem przekonany i na 

pewno się nie zachwycam, choć film mi się 

podobał. Gołym okiem widać, że to dziecko 

Marvela, gdyż w końcu otrzymali oni prawa 

do ekranizacji. Nie wypada nie kupić, bo moja 

kolekcja musi być kompletna. 

WESTWORLD – SEZON 1

SPIDER-MAN: HOMECOMING
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Znów nie film, ale zdecydowanie coś 

o takiej tematyce. Byłem na koncercie Hansa 

Zimmera w zeszłym roku i był to jeden 

z lepszych koncertów, na jakich byłem 

w życiu. Bardzo podobało się nie tylko mnie, 

ale również mojej żonie i na pewno będzie 

chciała, żebyśmy kupili to wydanie. Zimmer 

zrobił doskonałe show, prezentując swoje 

najbardziej znane i kultowe wręcz utwory. 

Polecam nie tylko fanom muzyki filmowej.

HANS ZIMMER LIVE IN PRAGUE

Zygzak powraca w trzeciej odsłonie Pixarowskich 

„Aut”. Wiem, że wśród naszej redakcji jest wielu 

fanów tej serii – i to nie tylko dlatego, że mają dzieci. 

Sam uwielbiam pierwszą część, drugą nieco mniej, 

a trzeciej jeszcze nie widziałem. Premiera kinowa 

miała miejsce niedługo przed moim ślubem i część 

z Was zapewne wie, że wtedy nie ma się za bardzo 

czasu na chodzenie do kina. Zamierzam jednak się 

poprawić i zakupić film, który obejrzę już w domo-

wym zaciszu.

AUTA 3

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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Lubię takie muzyczne niespodzianki, jak ta, która cze-

kała na mnie na portalu streamingowym. Z braku czasu 

dawno nie sprawdzałem nowości, dlatego do tego 

numeru miałem w czym przebierać. Wybór był łatwy, 

gdy na liście nowości ujrzałem Ibeyi. Uznałem to za pew-

nik i nie pomyliłem się. Poprzedni album sióstr mają-

cych korzenie kubańsko-francuskie oczarował mnie i na 

zawsze trafił na moją listę „płyt do pisania”. Wszystko za 

sprawą niezwykłego i niepowtarzalnego klimatu, który 

odrywa nas od wszystkiego, co przyziemne. Siłą bliźniaczek Lisy i Noami Kainde 

Diaz są wspomniane korzenie, to one nadają ton absolutnie każdemu nagraniu. 

Nie dość, że dziewczyny w świetny sposób czerpią ze swojego pochodzenia, korzy-

stając z instrumentów perkusyjnych, to jeszcze czasami śpiewają w języku joruba. 

Po takim przedstawieniu możecie wyobrażać sobie muzykę plemienną, ale Ibeyi 

potrafiły połączyć, to, co płynie w ich krwi z nowymi muzycznym trendami. Drugi 

album „Ash” jest cudowną kontynuacją rozpoczętej w 2015 roku podróży przez 

całe życie tych nietuzinkowych sióstr. Wędrujemy między Kubą, Francją i Nigerią, 

a naszym teleportem są dźwięki wplątane między nowoczesne kompozycje. 

Kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie wielu gatunków, a dla sióstr Diaz nie 

ma żadnych granic. Hip-hop może być na bazie kubańskich bębnów i elektronicz-

nym syntezatorów, a tekst przekazany w afrykańskim języku joruba. Po nich można 

spodziewać się wszystkiego. W tej kulturowej mieszance usłyszymy soul, elektro-

nikę i jazzowe inspiracje. Najważniejszy jest jednak efekt, który w niewyjaśniony 

sposób okazuje się niezwykle spójny. Kojące wokale uzupełniają tę dźwiękową 

wędrówkę, dając obraz tego, co siostry przeżyły i kim teraz są. Teksty dotykają 

takich gorących tematów jak aktywizm, rasizm, duchowość i kobiecość. Najlepszym 

tego obrazem jest tekst „Your Story Is My Story”. Dlatego ten album jest absolutnie 

dla każdego i każdy znajdzie w nim coś, z czy się utożsamia. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

IBEYI
ASH
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Tego nazwiska nie trzeba nikomu przedstawiać. Siostry 

Przybysz, tworząc trzon zespołu Sistars, na stałe wpisały się 

w historię polskiej muzyki. Rozpad tej grupy złamał wiele 

serc, w tym moje, a drugie, bogatsze muzyczne życie po 

Sistars prowadziła Natalia. To jednak Paulina swoim stylem 

zdecydowanie aktywniej kultywuje nieodżałowane Sistars. 

Na nową płytę „Chodź tu” musieliśmy czekać aż sześć lat 

i jest ona pierwszym materiałem sygnowanym jej praw-

dziwym imieniem i nazwiskiem. Wcześniej, nagrywając 

pod pseudonimami Pinnawela i Rita Pax, nie trafiała raczej do szerszej grupy odbior-

ców, a wpływ na to mogła mieć zdecydowanie bardziej alternatywna muzyka i brak 

wspomnianego nazwiska. Być może dopiero teraz stwierdziła, że to, co nagrała, 

odzwierciedla prawdziwe oblicze Pauliny Przybysz albo po prostu jest to dobry 

zabieg marketingowy. Sama artystka o tym, że nagrała płytę pod własnym nazwi-

skiem, mówi: „Mam coś konkretnego do powiedzenia”. Muzycznie Paulina w dalszym 

ciągu eksperymentuje, czerpiąc przy tym ze swoich muzycznych korzeni, które pro-

wadzą do czarnych klimatów. Dlatego na „Chodź tu” usłyszymy soul, rap i R&B, ale 

te gatunki zalane są intensywnym sosem z elektroniki. Pierwsza część płyty to żywa 

i wybuchowa mieszanka, przy której trudno usiedzieć na miejscu. Szczerze mówiąc, 

właśnie na taką Paulinę Przybysz liczyłem, a w numerze „Dzielne kobiety” dostałem 

wszystko, czego sobie życzyłem. Niezwykle odważne i silne produkcje idą w parze 

z przekazem, który świetnie wpisuje się w obecne czasy. Intelektualne teksty świet-

nie trafiają za każdym razem, czy to w formie zarapowanych zwrotek, czy zaśpiewa-

nej soulowej balladzie. Paulina na każdym kroku udowadnia, że potrafi wszystko. 

Bijąca z niej pewność siebie może pomóc w codziennej walce wielu kobietom, bo 

bez wątpienia ten album jest do nich skierowany i może stać się swego rodzaju hym-

nem w walce o wolność i równość.

W każdym numerze czuć, jak dużo serca włożone jest w absolutnie każdą sekundę 

tego materiału, wszystko zostało dopracowane z dbałością o szczegóły i tym 

Paulina zdobywa serca i wiernych fanów. Spokojnie mogę czekać kolejne sześć lat 

na następny album.   

PAULINA PRZYBYSZ
CHODŹ TU

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka


http://sarehub.com
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MAŁGORZATA ŁADA

• 2 golonki z indyka

• 2 kwaśne jabłka

• 2 łyżki masła

• 1 łyżka miodu

• 1 łyżeczka dobrego octu 

balsamicznego

• 1–2 ząbki czosnku

• sól, pieprz

• sok z cytryny do pokropienia 

jabłek

• kilka igiełek rozmarynu

Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę lub bardzo drobno sie-

kamy i rozcieramy z solą i pieprzem. Miód mieszamy dokładnie z octem 

balsamicznym, dodajemy roztarty czosnek i dokładnie mieszamy.

Golonki myjemy, osuszamy i nacieramy mieszanką miodu z przypra-

wami. Pozostawiamy w chłodnym miejscu na minimum godzinę.

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w cząstki 

i skrapiamy sokiem z cytryny.

Do naczynia żaroodpornego wkładamy masło i golonki.

Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 180°C. Wstawiamy golonki 

do pieczenia, po 30 min dodajemy jabłka, posypujemy rozmary-

nem i pieczemy jeszcze około 25–30 min.

Podajemy z ziemniaczkami z wody lub smażonymi.

   /   MAKOWA KUCHNIA   /   Golonki z indyka



http://www.odniessukceswsieci.pl

o d k r y j

[  N O W Ą  S T R O N Ę  ]

.PL

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

http://imagazine.pl

