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PX

Uwolnij się od hałasu
i przewodów
Bezprzewodowe słuchawki PX łączą najlepszą w klasie
jakość dźwięku z aktywną redukcją hałasu ANC, łącznością Bluetooth aptX-HD, sensorami inteligentnego
sterowania i baterią zapewniającą aż 22 godziny pracy.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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Styczeń był bardzo pracowity. Równolegle pracujemy nad kilkoma nowymi projektami. Jak
zwykle wzięliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy i wystawiliśmy naszą
okładkę na licytację. Prawda, że fajna? W tym roku
wygrał gdyński software house – Speednet.pl.
Gratulujemy i bardzo dziękujemy za ostrą walkę
na finiszu. Dzięki Wam konto WOŚP wzbogaciło
się o 9600 złotych!
Lutowy numer iMagazine jest dość obszerny
i bogaty w treści. Przeczytacie w nim między
innymi o CES 2018, podróży po Azji, realizacji
postanowień noworocznych, znajdziecie wyjątkową dawkę felietonów – już dawno ich tyle nie
było w jednym numerze. Nowy numer to oczywiście dużo, bardzo dużo nowego i ciekawego
sprzętu, piszemy na przykład o słuchawkach Jays
a-Six i Sennheiser Momentum Wireless, radio
Sonoro Stream, ładowarkach QI do samochodu,
nowościach TV od Philipsa. Jest też sporo na
temat fitness – Fitbit Ionic, Samsung GearFit2 Pro
oraz waga Nokia.

twitter.com/imagazinepl

Tradycyjnie to nie wszystko, o czym będziecie
facebook.com/iMagazinePL

mogli przeczytać w numerze. Zapraszam do lektury – warto!
Dominik Łada
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Dla eleganckich.
Odświeżanie i usuwanie zapachów
w pralkach ActiveOxygen.
Aktywny tlen w programie ActiveOxygen Refresh,
usuwa nieprzyjemne zapachy oraz odświeża nawet
najbardziej delikatne ubrania bez użycia wody i detergentu.
Więcej informacji na www.bosch-home.pl

Odświeżanie bez wody

Refresh

Zawsze

perfekcyjny
efekt!
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BOTY, KOLEJNA ZMIANA
W INTERAKCJI KTÓRĄ
APPLE PRZESYPIA

11

WARSZTATY
PROGRAMOWANIA W SQL,
ORGANIZOWANE PRZEZ
FUNDACJĘ CARROTS

W dniach 3-4 lutego 2018 r. odbędą się warsztaty programowania w SQL, organizowane przez Fundację
Carrots (Geek Girls Carrots).
Czytaj dalej...

Kolejny raz przekonuje się, że Apple przestaje nadążać nad rozwojem technologii.

Facebook, Google, Amazon to nie są moi ulubieńcy, wiele rzeczy robią jednak znacznie ciekawiej i lepiej niż Apple. Jedną z nich są boty.
Przekonałem się o tym podczas ostatniej
podróży. Boty moim zdaniem będą doskonale
uzupełniać się z wirtualnymi asystentami.
Czytaj dalej...

HOMEPOD W SPRZEDAŻY
OD RANA; DOSTAWA NADAL
NA 9/02/2018; MOJE DALSZE
PRZEMYŚLENIA

26 stycznia rano ruszyła przedsprzedaż HomePoda

w trzech krajach: Australii, UK i USA. Nie wiemy kompletnie w jakiej ilości został wyprodukowany, więc ciężko ocenić czy fakt, że po paru godzinach nadal można zamówić
dostawę na 9/02/2018 (we wszystkich trzech krajach), czyli
dzień premiery sklepowej, to źle czy dobrze. Historycznie
jednak Apple przyzwyczaiło nas do tego, że popyt na ich
produkty był ogromny i nie nadążali z produkcją.
Czytaj dalej...
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PRODUCENCI
SAMOCHODÓW JEDNAK
NIE PŁACĄ APPLE ZA
CARPLAYA

Wczoraj wspominałem o planowanych zmianach
w polityce wyceniania CarPlaya w BMW…
Czytaj dalej...

APPLE PRZEDSTAWIA
NAJWAŻNIEJSZE
NOWOŚCI W IOS 11.3

Apple dzisiaj opublikowało listę, ich zdaniem, najważniejszych nowości w iOS 11.3.
Czytaj dalej...

BĘDZIE PRAWDZIWY
NASTĘPCA MACBOOKA AIR?

Siu Han i Steve Shen, na łamach DigiTimes, napisali

jedno krótkie zdanie, które wywołuje lawinę pytań…
Czytaj dalej...
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GADŻET ROKU 2017 IMAGAZINE – WYNIKI PLEBISCYTU
Zakończył się nasz plebiscyt na Gadżet roku 2017 iMagazine oraz konkurs dla czytelników
z nim związany. Z racji pracy nad lutowym wydaniem iMagazine oraz wyjazdami służbowymi dopiero dziś publikujemy oficjalne wyniki.
Podobnie jak w zeszłych latach nasz plebiscyt podzielony był na osiem kategorii. Oddaliście
w sumie 3213 głosów!
Przedstawiamy zwycięskie produkty.

Akcesorium elektroniczne
W kategorii Akcesorium elektroniczne wybraliście lokalizator notiOne. Zdobył on 49%
Waszych głosów w tej kategorii.

13
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Akcesorium Fitness
W mojej ulubionej kategorii – Akcesorium fitness – zwyciężyła w tym roku opaska Fitbit
Alta HR zdobywając 37% Waszych głosów. W tej kategorii była bardzo wyrównana stawka.
Pierwsze trzy produkty miały bardzo podobne wyniki.

Akcesorium Internet
Rzeczy
Trzecią kategorią było Akcesorium
Internetu Rzeczy. Urządzenia
smarthome są bardzo popularne.
Wreszcie, jak było widać na ostatnich
targach IFA i CES, przestają być fanaberią i drogimi zabawkami, a stają
się coraz częściej obowiązkowym
wyposażeniem naszych domów.
Zwycięzcą, bezapelacyjnym, zdobywając 56% Waszych głosów został
zamek GerdaLock V3.
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Sprzęt muzyczny – słuchawki
W pierwszej z kategorii muzycznych, dotyczącej słuchawek, zwyciężył produkt firmy Bose
– model QuietComfort 35. Słuchawki QC35 są produktem referencyjnym jeśli chodzi o ANC,
czyli aktywną redukcję szumów. Zdobyły one w sumie 47% Waszych głosów.

Sprzęt muzyczny
– głośniki
W kategorii głośników wygrał
Bose SoundLink micro, który
zdobył 34% Waszych głosów.
Jego jakość najlepiej opisał Jarek
Cała w swojej recenzji.
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TV
Kategorię telewizyjną wygrał Samsung The Frame. Absolutny oryginał. Chciałoby się rzec, że
logiczny pomysł, którego jednak nikt przed Samsungiem nie wymyślił i nie wprowadził na
rynek. Telewizor jako obraz, obraz będący telewizorem. Genialny pomysł, świetne wykonanie i bardzo dobra jakość obrazu. The Frame zdobył 36% Waszych głosów.

Obudowy, pokrowce,
torby
W kategorii obudów, pokrowców i toreb zwycięzcą została
obudowa Mujjo Full Leather
Case iPhone X. Ślicznie wyprawiona skóra. Inne kolory niż
w Apple’owych obudowach.
Lepsza cena i holenderskie korzenie zdobyły 38% Waszych głosów.

/ AKTUALNOŚCI /

Produkt Apple
zaprezentowany
w 2017 roku
iPhone X był dla mnie pewniakiem od momentu ogłoszenia naszego plebiscytu.
Nie pomyliłem się. iPhone X
zdobył aż 51% Waszych głosów
w tej kategorii pozostawiając
daleko w tyle pozostałe produkty Apple zaprezentowane
w 2017 roku. Wg mnie słusznie,
bo to świetny telefon… tylko
ta cena.

Gratulujemy wszystkim producentom, a Wam dziękujemy za to, że oddaliście swoje głosy.
Już tradycyjnie, podczas trwania naszego plebiscytu na Gadżet roku 2017 mogliście pod wpisem zostawić swoje komentarze i wziąć udział w konkursie.
Po ciężkich i długich dyskusjach w redakcji zdecydowaliśmy, że wszyscy uczestnicy naszej
zabawy dostaną nagrody!
Oto lista zwycięzców:
Najlepszy, najciekawiej napisany komentarz, który wygrywa zamek GerdaLock V3, napisał
Mateusz D.
Drugie miejsce, wygrywające bezprzewodowy głośnik Beoplay P2, to komentarz od
Krzysztof Szymczak.
Miejsce trzecie, z nagrodą w postaci bezprzewodowych słuchawek iFrogz CODA, to komentarz od Basog.

17
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Miejsce czwarte – z nagrodą w postaci powerbanku Mophie powerstation XL – otrzymuje
Łukasz Segiet.
Kolejnych 16 najlepszych komentarzy otrzyma książki ufundowane przez wydawnictwo
Insignis. Są to:
Michał

maximus1234

Patryk (17/01/2018 16:30)

Artek

Artur

papamike

Rafał

Mirosław Zientarski

kajka

Jan Mazurczak

Niko

IKILLEDCOCO

Kartusa

Krzysiek23

andog89

Michał(lewy)

Dla wszystkich pozostałych komentarzy mamy nasze kalendarze na 2018 rok z rysunkami
Pawła Jońcy. Trafią one do:
RR

michalkowalik

Marek S.

Rafał Sobolewski

Tadeusz Reimus

Patryk (23/01/2018 19:01)

Ziome3eknh

daanielewski

anka

Łukasz K

Me.how.hultaj

Gosia

Darkman133

Agnieszka Żywańska

Krzysztof

TomaszGD

Witek

allweare

Bardzo, bardzo wszystkim gratulujemy. Będziemy się z Wami kontaktować na adresy email,
z których pisaliście komentarze.
Nagrody dla Was zostały ufundowane przez:
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NETFLIX PNIE SIĘ DO
GÓRY, ALE CZUJE ZA SOBĄ
ODDECH APPLE’A I SPÓŁKI

Netflix jest już po ogłoszeniu wyników finan-

sowych za ostatni kwartał 2017 roku. To kolejny
rekordowy okres w historii serwisu. Liczba abonentów wciąż dynamicznie rośnie, a firma planuje

APPLE WALCZY Z HBO
O SERIAL J.J.ABRAMSA

Apple na rynku telewizyjnym nadal nie

istnieje. Jednocześnie cały czas doniesie-

dalsze inwestycje. Netflix zdradził też ile stracił
na sprawie z Kevinem Spacey oraz wyraził swoje
obawy ze względu na rosnącą konkurencje, także
ze strony Apple.
Czytaj dalej...

nia mówią o poważnych ruchach firmy
w tej branży. Według ostatnich informacji
Variety, Apple licytuje się z HBO o prawa
do serialu od J.J. Abramsa.
Czytaj dalej...

ŻÓŁTA KARTKA
DLA APPLE ZA
PRZENOSINY CZĘŚCI
ICLOUDA NA SERWERY
W CHINACH

Jon Russell, na łamach TechCrunch, opisał

pierwsze kontrowersje związane z przenoszeniem danych chińskich użytkowników
produktów Apple do serwerowni ich partnera – Guizhou-Cloud Big Data.
Czytaj dalej...
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APPLE OGŁASZA
GIGANTYCZNE INWESTYCJE
W AMERYKAŃSKĄ
GOSPODARKĘ

Kwestia patriotyzmu biznesowego jest obecnie waż-

CORAZ ŚMIELSZE
PLANY APPLE
ZWIĄZANE Z WIDEO

Informacje związane z przemysłem filmowo-telewizyjnym Apple zaczynają

kim tematem zarówno w Polsce, jak i w Stanach
Zjednoczonych. Apple stara się wpasować w to
zarówno z powodów stricte wizerunkowych oraz
kwestii podatkowo-politycznych. W środę 17 stycznia
2018 roku firma ogłosiła szereg inwestycji w Ameryce.
Czytaj dalej...

być coraz ciekawsze. Dopiero pisaliśmy
o walce o prawa do nowego serialu J.J.
Abramsa, a już mamy trzy kolejne newsy
z tej kategorii. Nadal wszystko jest „tajne/
poufne”. Całość tych wieści zapowiada się
bardzo obiecująco.
Czytaj dalej...

APPLE OBECNIE
PODPISUJE iOS 6.1.3
DLA iPADA 2!

Wiele osób narzeka na fakt, że Apple nie
podpisuje starszych wersji iOS-a, przez co
nie można w razie czego wrócić do nich, jeśli
ktoś nie chce mieć najnowszej wersji. Miło
mi zatem poinformować właścicieli iPada 2,
że obecnie możecie wrócić do iOS 6.1.3.
Czytaj dalej...
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B&O PLAY PREZENTUJE NOWE MODELE
FLAGOWYCH SŁUCHAWEK – H8i I H9i
B&O PLAY zaprezentowała dwa nowe modele flagowych słuchawek: H8i i Beoplay
H9i. Oferują one przemyślany dobór nowych funkcji, które pozwalają w każdej
chwili cieszyć się dźwiękiem.
Uproszczona estetyka idzie tu w parze z brzmieniem Bang & Olufsen Signature Sound, które
zaprojektowano tak, aby z łatwością zachwycić się precyzją, mocą i szczegółami.
Beoplay H9i - wygoda i doskonały dźwięk
Bezprzewodowe Beoplay H9i to wykonane z luksusowych materiałów słuchawki nauszne.
Solidną i lekką aluminiową ramę pokrywa naturalna skóra. Anodowane, aluminiowe nauszniki, z adaptacyjną pianką z pamięcią kształtu oraz miękką poduszką z owczej skóry, łatwo
dopasowują się do kształtu ucha. Dzięki przepuszczalności powietrza, całość zapewnia najwyższy komfort. Oprócz tego nowe Beoplay H9i cechuje:

21
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Ulepszona konstrukcja – jeszcze bardziej smukła konstrukcja, zmodyfikowane, anodowane ramię
i powiększone aluminiowe muszle, w kształcie dysków, umożliwiające dotykowe sterowanie. Dzięki
tym zmianom słuchawki zyskują jeszcze bardziej elegancki wygląd. Ponadto na obudowie została zmodernizowana kratka mikrofonu ANC. Ułatwiono także
wyjmowanie baterii, w czym pomaga zdejmowalna,
aluminiowa tarcza na lewej muszli słuchawkowej.
Ulepszona funkcja ANC (Active Noise Cancellation)
– w Beoplay H9i, w zakresie 300-800 Hz, poprawiono
skuteczność hybrydowego systemu aktywnego tłumienia. Oznacza to, że redukcja ludzkiego głosu
będzie jeszcze bardziej skuteczna.
Poprawa brzmienia – wprowadzony port basowy
zapewniający optymalny i mocniejszy bas.
Tryb Transparency – wyłączanie muzyki i systemu
aktywnego tłumienia ANC realizowane jest jednym
szybkim gestem. Pozwala to cieszyć się dostępem
także do dźwięków otoczenia.
Czujnik zbliżeniowy - inteligentna funkcja, która
automatycznie przerywa odtwarzanie muzyki lub
wideo po zdjęciu słuchawek. Sygnał ponownie jest
odtwarzany po założeniu słuchawek.
Parowanie dwóch urządzeń – nowe Beoplay dają
możliwość sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami naraz - bez konieczności odłączania jednego
z nich.
Wydłużony czas odtwarzania i jakość połączeń
- dzięki optymalnemu zaprojektowaniu obwodów,

22
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udało się osiągnąć lepszą wydajność, która
sięga teraz nawet 18 godzin - cztery dodatkowe
godziny odtwarzania w porównaniu z Beoplay
H9. Dodatkowo dodany mikrofon poprawia
jakość głosu.
Beoplay H8i – to unowocześniony klasyk
B&O PLAY, ale w uproszczonym klasycznym wzornictwie. Słuchawki te są urządzeniem jeszcze
bardziej nowoczesnym i lżejszym. Wydłużono
czas odtwarzania o ponad 100%, a dodane inteligentne funkcje poprawiają wrażenia w trakcie
odsłuchu.
Udoskonalone wzornictwo - B&O PLAY nadało
klasycznym Beoplay H8 bardziej opływowego,
nowoczesnego wyglądu. Anodyzowane, aluminiowe dyski zaprojektowano tak, aby wizualnie
synchronizowały się z nausznikami, a delikatne
ramię zaprojektowano na nowo, z czystszą i bardziej minimalistyczną ekspresją.
Ergonomiczne sterowanie przyciskami Beoplay H8i jest wyposażony w przyciski sterujące na obu słuchawkach. To rozwiązanie dla osób
które preferują prostsze, manualne rozwiązania
– inne niż w bezdotykowym Beoplay H9i.
Najdłuższy wśród tego typu urządzeń, czas
odtwarzania – wydłużony czas odtwarzania
o ponad 100%, nawet do 30 godzin z Bluetooth
i ANC.
Tryb Transparency - wyłączenie muzyki i aktywnego tłumienia ANC jednym szybkim gestem
pozwala cieszyć się dźwiękami otoczenia
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Czujnik zbliżeniowy - inteligentna funkcja, która automatycznie przerywa odtwarzanie
muzyki lub wideo po zdjęciu słuchawek. Sygnał ponownie jest odtwarzany po założeniu
słuchawek.
Parowanie dwóch urządzeń – nowe Beoplay dają możliwość sparowania słuchawek
z dwoma urządzeniami naraz - bez konieczności odłączania jednego z nich.
Poprawiona jakość połączeń – dodany dodatkowy mikrofon poprawia jakość głosu.
Dla osób chcących idealnie dopasować funkcjonalność słuchawek do oczekiwań, przygotowano aplikację Beoplay App. Dzięki niej można precyzyjniej dostroić Beoplay H8i i H9i i poprawić wrażenia słuchowe. Aplikacje działają w środowisku urządzeń Android, współpracują
z telefonami iPhone'a i urządzeniami Apple Watch. B&O PLAY ToneTouch pozwala dostosować
barwę oraz kształt sceny dźwiękowej, wybierać między, stworzonymi specjalnie dla Beoplay
H8i i Beoplay H9i, różnymi profilami. Pozwala to również dopasować brzmienie do różnych
rodzajów aktywności. Można ich zatem używać na siłowni, w klubie fitness, jeżdżąc na rowerze
czy słuchając podcastów. Ponadto możemy na bieżąco monitorować stan baterii oraz pobierać
aktualizacje oprogramowania. Zawsze można również włączyć Tryb Transparency.
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APPLE STAWIA
NA WIFI MESH OD
LINKSYS

Jeśli liczyliście, że Apple jednak wprowadzi jakiś nowy własny sprzęt sieciowy to
wasze nadzieje zostały właśnie rozwiane.
W Apple Store Online i sklepach stacjonarnych pojawiły się właśnie routery Linksys.
Wszystko wskazuje na to, że linia urządzeń
AirPort będzie powoli wygaszana.
Czytaj dalej...

MACBOOK AIR MA JUŻ 10 LAT

Właśnie minęło 10 lat od premiery MacBooka Air.

Obecnie odliczamy dni do momentu, aż zniknie on
z oferty Apple. Jednocześnie trudno nie uznać go komputerem legendarnym, komputerem, który zmienił
wszystko. W końcu w pewnym momencie swojej historii
był urządzeniem bez większych kompromisów.
Czytaj dalej...

HYPERDRIVE USB-C HUB
+ 7.5W QI WIRELESS
CHARGER IPHONE
STAND – CIEKAWY
POMYSŁ TRAFIŁ NA
KICKSTARTERA
Hyper rozpoczął nowego Kickstartera na nie-

typowy hub USB-C, połączony z ładowarką Qi
dla iPhone’a.
Czytaj dalej...
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NOWE REKLAMY IPADA PRO
I IPHONE’A X

Apple wypuściło do sieci nowe klipy promocyjne iPada
Pro. To krótkie reklamówki nawiązujące do dłuższej
reklamy „What’s a Computer?” wypuszczonej w listopadzie. Nowe spoty pokazują wykorzystanie iPada Pro do
robienia notatek oraz korzystania z poszerzonej rzeczy-

IA WRITER TRAFI NA
WINDOWSA

wistości. Ponadto pojawił się także kolejny spot promujący iPhone’a X.
Czytaj dalej...

Twórcy iA Writer postanowili przenieść
swoją aplikację na Windowsa. W tym celu
rozpoczęli kampanię na Kickstarterze. Ze
16 euro można zasponsorować rozwój
tego portu. Planowane jest wypuszczenie pierwszych wersji aplikacji już w lutym
tego roku.
Czytaj dalej...

PROMOCJA NA
KALENDARZ
IMAGAZINE NA 2018
ILUSTROWANY PRZEZ
PAWŁA JOŃCĘ!

Mamy dla Was promocję na nasz wyjątkowy
kalendarz z rysunkami Pawła Jońcy. Teraz
jego cena wynosi tylko 60 PLN. Powieście go
u siebie w domu!
Czytaj dalej...
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NOWA FUNKCJONALNOŚĆ DLA GŁOŚNIKÓW VIFA
COPENHAGEN 2.0 I STOCKHOLM 2.0
Multiroom. Wielu użytkowników. Wiele źródeł. Nowy system Vifa®HOME swoim
zasięgiem obejmuje każdy domowy zakątek i wnosi do niego najwyższą jakość dźwięku.

Vifa®HOME jest całkowicie nowym sposobem łączenia głośników, pozwalającym na przesyłanie muzyki do różnych głośników rozlokowanych w różnych częściach domu. Bogaty w funkcje i doskonały swoją prostotą użytkowania, Vifa®HOME jest najnowocześniejszą usługą
opracowaną przez projektantów Vify – znanego na całym świecie producenta głośników.
Już teraz na głośnikach Vifa, Copenhagen lub Stockholm w wersjach 2.0, można znaleźć przycisk Vifa®LINK, który pomaga połączyć je jednym, dyskretnym kliknięciem. Projektanci zarezerwowali także miejsce dla przycisku Vifa®PLAY, zapewniającego natychmiastowy dostęp
do ulubionej muzyki/stacji radiowych. Tym samym odtwarzanie muzyki lub słuchanie ulubionego radia i dzielenie się nimi w każdym zakątku domu staje się dziecinną igraszką.
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Sterowany aplikacją
W zależności od preferencji użytkownika, ustawienia, strumieniowanie i połączenia wewnątrz całego systemu Vifa®HOME
dostępne są z poziomu aplikacji Vifa®HOME. To bezpłatne
oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do
muzyki w domu. Użytkownik może cieszyć się także dostępem
do swoich ulubionych serwisów internetowych: Spotify, QQ
Music lub TuneIn. Aplikacja umożliwia także połączenie głośników Vifa w grupę, bezpośrednio na ekranie. Niewiarygodnie
proste i bez jakichkolwiek zakłóceń, użytkownik zawsze może
cieszyć się swobodą w tworzeniu przyjemnej atmosfery
w dowolnym pomieszczeniu - wprost ze swojego smartfona.
Dla tych, którzy oczekują jeszcze większej swobody użytkowania, Vifa®HOME z możliwością obsługi wielu źródeł
pozwala na stworzenie zindywidualizowanej konfiguracji
przy wykorzystaniu telewizora, smartfona, tabletu, pamięci
USB, serwera muzycznego, itp.

Skandynawskie know-how
Funkcjonalność Vifa®HOME wprowadzana jest jako nowe
wyposażenie w najpopularniejszych modelach Vify, ultra-
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nowoczesnym Copenhagen i ponadczasowym klasyku,
Stockholm. Oba głośniki są częścią niesamowitej gamy głośników wprowadzonych przez Vifę w ciągu ostatnich czterech lat. W recenzjach i opiniach użytkowników modele te
cenione są za swoje ponadczasowe skandynawskie wzornictwo i absolutną jakość dźwięku. Aby dopełnić emocje związane z nową funkcjonalnością, wersje 2.0 modeli
Copenhagen i Stockholm będą dostępne w szlachetnych
kolorach "Mountain Blue" i "Pine Green" – dwa odcienie,
które już ozdabiają głośnik Oslo. Tekstylne pokrycie, wykonane z ekologicznej, wysokiej jakości wełny, dostarczane
jest przez firmę Kvadrat, wiodącego europejskiego producenta tkanin dekoracyjnych.

Wieloletnie doświadczenie
Wprowadzenie Vifa®HOME jest logiczną konsekwencją rozwoju marki Vifa. Proces ten bazuje na bogatym doświadczeniu i niezwykłym kunszcie Vify, której korzenie sięgają
wczesnych lat 30. dwudziestego wieku, kiedy to firma została
założona. Dążenie do doskonałej jakości i wielodekadowe
doświadczenie zostały ponownie urzeczywistnione wraz
z nadaniem produktom Vifa eleganckiej, skandynawskie stylistyki. Bez jakichkolwiek kompromisów w jakości brzmienia,
które przez lata pozostaje podstawową wartością marki.
Vifa®HOME będzie dostępny na polskim rynku w połowie
I kwartału br. Poglądowe ceny detaliczne modeli zgodnych
z tym systemem, tj. Copenhagen 2.0 i Stockholm 2.0, wynoszą odpowiednio 3199 zł i 5699 zł.
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POLSKIE, NOWE CENY
NA WYMIANĘ BATERII
W IPHONE – 129 ZŁ!

Kilka dni temu pisałem, że wymiana baterii
w iPhonach objętych „aferą” spowalniania,
będzie kosztowała w Polsce 149 zł. Taką
ceną podał autoryzowany serwis iSpot.
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ŚWIADECTWO DLA APPLE ZA
2017 ROK – PRZEKAZ FIRMY
NIESTETY NADAL POZOSTAJE
NIESPÓJNY
Minął rok od zeszłorocznego „świadectwa dla Apple”
i trochę się zmieniło,
ale nadal nie jestem
w pełni zadowolony
z tego, co Apple robi.
Czytaj dalej...

Tymczasem pojawiło się polskie tłumaczenie oficjalnego komunikatu Apple na
temat wymiany baterii, a w nim czytamy,
że oficjalna cena to jednak 129 zł.
Czytaj dalej...

XI ROCZNICA
PREZENTACJI
PIERWSZEGO
iPHONE’A

9 stycznia wypada XI rocznica prezentacji pierwszego iPhone’a. To zawsze
miła okazja, aby powspominać jak ten
kieszonkowy komputer zrewolucjonizował świat…
Czytaj dalej...
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ROK 2018 ZWIASTUJE
WYSYP MONITORÓW
DLA POSIADACZY
MACBOOKÓW

MELTDOWN I SPECTRE
– CO TO JEST, O ILE
WOLNIEJSZE BĘDĄ NASZE
KOMPUTERY I CZY
NALEŻY SIĘ OBAWIAĆ?

Rok 2018 będzie wreszcie doskonałą okazją do
zakupu monitora dla MacBooków. Lada moment
zostaną zaprezentowane najnowsze modele od
czołowych producentów wyposażone w interfejs
Thunderbolt 3. Do tego dochodzi duża rozdzielczość, poszerzona paleta kolorów oraz HDR.
Czytaj dalej...

O Meltdown i Spectre jest głośno w ostat-

nich dniach – nie bez powodu. Ten zbiór luk
w zabezpieczeniach procesorów pozwala na
odczyt informacji, do których żaden kod nie
powinien mieć dostępu. Dotyczą one też praktycznie wszystkich procesorów na rynku: Intela,
AMD, ARM i więcej.
Czytaj dalej...

iFIXIT ROZEBRAŁ
iMACA PRO
iFixit w końcu rozebrał iMaca Pro

i potwierdziło się kilka ciekawych
informacji…
Czytaj dalej...
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TP-LINK RE650 I RE500
– SZYBKIE WZMACNIACZE SYGNAŁU WIFI
Korzystanie z WiFi stało się dla nas codziennością. Niestety nie zawsze jest to
komfortowe. Wystarczy, że na drodze sygnału rozsiewanego przez router stanie
kilka ścian, a prędkość i siła sygnału spadają tak bardzo, że korzystanie z Internetu
staje się męczące. Rozwiązaniem tego problemu są wzmacniacze sygnału, które
pozwalają na rozsyłanie WiFi na większych powierzchniach.

TP-Link wprowadził do swojej oferty wzmacniacze sygnału bezprzewodowego RE650
i RE500, które pracują w standardzie 802.11ac. Model RE650 rozgłasza dwupasmową bezprzewodową sieć WiFi o łącznej przepustowości do 2533Mb/s, natomiast model RE500
do 1900Mb/s. Dzięki temu bez przeszkód można grać online bez opóźnień, strumieniować wideo w rozdzielczości 4K i wykonywać jednocześnie wiele mocno obciążających
sieć zadań. W przypadku obu urządzeń za zasięg sygnału WiFi odpowiedzialne są cztery
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zewnętrzne anteny oraz technologia transmisji kierunkowej,
która umożliwia wykrywanie
lokalizacji urządzeń i pozwala
na precyzyjne przesyłanie
sygnału poprawiając stabilność
połączeń między urządzeniami.
Stabilną pracę wzmacniaczy
zapewnia mocny dwurdzeniowy procesor, który z łatwością obsłuży połączenia bez
spowalniania sieci.
Oba wzmacniacze sygnału
wyposażone są w gigabitowy
port Ethernet, co pozwala podłączać urządzenia przewodowe,
takie jak konsole do gier lub
telewizor smart, w celu utworzenia stabilnego połączenia
przewodowego.
RE650 korzysta z technologii
4-Stream, która poprawia szybkość i wydajność urządzenia.
Wzmacniacz wspierany jest
dodatkowo przez technologię
MU-MIMO, która pozwala na
obsługę maksymalnie 4 urządzenia jednoczenie, zmniejszając ich czas oczekiwania
i znacznie zwiększając przepustowość WiFi dla każdego urządzenia. Model RE500 wspierany
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jest technologią 3-Stream oraz MU-MIMO, które umożliwiają obsługę maksymalnie 3 urządzeń jednocześnie.
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 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, a dodatkowo pozwala
monitorować stan wzmacniacza.
Więcej informacji na temat wzmacniacza RE650 oraz RE500 dostępne jest na stronie.
Wzmacniacze są dostępny w sprzedaży. Produkty objęte zostały 36-miesięczną gwarancją.
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PIERWSZE SPOTY
PROMUJĄCE HOMEPODA

Apple wypuściło właśnie cztery pierwsze spoty promocyjne dla HomePoda. Spoty pojawiły się w momencie,
kiedy głośnik już jest dostępny w przedsprzedaży. Minął

APPLE PAY
W Q1 LUB Q2 W POLSCE
[NIEPOTWIERDZONE
ŹRÓDŁO]

cały weekend, a HomePoda będzie można najprawdopodobniej spokojnie od ręki kupić także 9 lutego. Patrząc na
spoty, patrząc na początkowe ograniczenia urządzenia
trudno nie odnieść wrażenia, że coś jest nie tak.
Czytaj dalej...

Po moich komentarzach z zeszłego

tygodnia na temat BLIK-a i Apple Pay,
otrzymałem dwie anonimowe, niezależne i potencjalnie sprzeczne informacje na temat negocjacji Apple z polskimi
bankami.
Czytaj dalej...

CIEKAWE
WYNIKI TESTÓW
WYDAJNOŚCIOWYCH
IMACA PRO
I PORÓWNANIE DO
MAC PRO Z 2010 ROKU

Max Yuryev opublikował swoje wnioski na
łamach AppleInsider, po testach nowego
iMaca Pro.
Czytaj dalej...
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AUKCJA OKŁADKI
IMAGAZINE DLA
WOŚP NA 2018!
Tradycją w redakcji stało się
licytowanie okładki dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
i nie inaczej było w tym roku.

Licytacja w tym roku przyciągnęła
kilka „nowych twarzy” i zakończyła się na niesamowitej kwocie

9600 PLN!
Zwycięzcą został Speednet – gratulujemy i bardzo dziękujemy im
za walkę do samego końca!
Tym samym, po potwierdzeniu tej
licytacji, iMagazine pomógł orkiestrze na kwotę 43065 PLN, w co
nadal trudno nam uwierzyć!

36

/ CES 2018 / Najciekawsze telewizory z targów CES 2018

NAJCIEKAWSZE
TELEWIZORY
Z TARGÓW CES 2018

PAWEŁ OKOPIEŃ

CES 2018 dobiegł końca. Największa branżowa impreza na świecie była inna niż w latach
ubiegłych. Odnoszę jednocześnie wrażenie, że były to najciekawsze i najbardziej przełomowe
targi od lat, także jeśli chodzi o telewizory. Zobaczyliśmy trzy wyświetlacze przyszłości, które
zupełnie zmienią spojrzenie na duże ekrany w naszych domach.
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W Las Vegas liczyły się tylko trzy wyświetlacze: Samsung The Wall, prototypowy wyświetlacz od Sony z jasnością 10 tysięcy nitów oraz rolowany OLED od
LG. Niestety widziałem tylko dwa z nich. Ekranu LG nie było bowiem na stoisku
dostępnym dla odwiedzających. Każdy jednak na filmie może zobaczyć jego
działanie, a to właśnie mechanizm tego zwijanego ekranu jest kluczowy.

The Wall – ekran modułowy w technologii micro LED
Pod koniec roku będę uważnie weryfikował, czy Samsung wywiąże się z obietnicy i rzeczywiście wprowadzi ten model do sprzedaży. Jeśli tak będzie, to i tak
większość z nas nie pójdzie po niego do sklepu. Telewizor o przekątnej 146 cali
musi kosztować krocie. Sam rozmiar robi wrażenie. Do tej pory żaden z producentów nie zaoferował tak dużego ekranu na rynek konsumencki. Ekranu,
na którym nie widać łączeń i ekranu, który z założenia ma mieć referencyjną
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jakość obrazu. Wyobrażam sobie w prywatnych domach sale kinowe z takim
ekranem. Na świecie jest w tej chwili naprawdę dużo osób, które mają takie
pomieszczenia, a w nich projektory klasy premium. Będą mieć teraz alternatywę
w postaci wyświetlacza. Wierzę jednak w bardziej masowy produkt, mający
70–80 cali. Takie przekątne w 2018 roku będą całkiem popularne w ekranach
LCD, w 2017 roku mieliśmy już tego przedsmak w postaci przede wszystkim
ex780 i mu7002.
The Wall od Samsunga to nie tylko rozmiar, to dwa ważne elementy – technologia micro LED oraz modułowość. Na razie trudno jest je ocenić. Wydaje
się, że wyświetlacze micro LED to przyszłość, ale jak ta technologia będzie się
sprawdzać w praktyce, dowiemy się dopiero za kilka lat. Równie ciekawie zapowiada się modułowość ekranu. W wizji Samsunga mamy składać telewizory
jak z klocków i w dowolnym momencie rozbudowywać. Pomysł jest perspektywiczny, ale do tej pory wszelkie zapewnienia o długim wsparciu technologii
się nie sprawdzały. W 2012 roku Samsung na CES zaprezentował Evolution Kit.
Telewizory miały być aktualizowane o nowe funkcje dzięki modułom. Niestety
pomysł szybko umarł. Dlatego obawiam się, że takie rozbudowanie telewizora modułowego trzy, cztery lata po premierze może się okazać niemożliwe.
Pożyjemy, zobaczymy, ale The Wall zrobił wrażenie.

LG Display pokazuje rolowany ekran
Rolowany ekran OLED nie był dostępny na stoisku i nie
był też właściwie prezentowany przez LG Electronics.
Zaprezentowała go spółka zależna LG Display, odpowiadająca za badania i rozwój wyświetlaczy, a przede
wszystkim produkcję – w tym także produkcję paneli
OLED do wykorzystywania na przykład w oświetleniu. Oznacza to, że rolowany telewizor jest w tej chwili
wyłącznie prototypem. Przykład W7 pokazuje jednak,
że od prototypu do gotowego produktu nie jest daleko.
Rolowany ekran to przede wszystkim możliwość
ukrycia telewizora w momencie, gdy z niego nie
korzystamy. Ekran się wysuwa dopiero na filmowy
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seans. Plusem ma być możliwość wysunięcia części wyświetlacza. Mogą się na
nim pojawiać powiadomienia, co ma sens przy inteligentnym domu. Może też
w ten sposób stać się bardziej panoramiczny bez czarnych pasów.
Pomysł jest ciekawy, zwłaszcza jeśli LG zaoferuje kilka opcji stylistycznych
samego „pudełka” na telewizor lub, ewentualnie, możliwość wmontowania go
we własną szafkę RTV. W najbliższej przyszłości zobaczymy kilka różnych wizji
kamuflażu ekranu. Przy obecnym wzornictwie telewizorów nie jest to jednak
zawsze konieczne, wszystko zależy od aranżacji wnętrz i koncepcji. Dobrze, że
pojawiają się takie wizje jak rolowany ekran LG. Zobaczymy, kiedy taki telewizor pojawi się w sklepach, najwcześniej będzie to zapewne w 2019 roku.

Superjasny telewizor Sony
W 2017 roku mieliśmy zastój, jeśli chodzi o technologię HDR. Żaden telewizor
nie dorównał jasności Sony ZD9, Panasonic DX900 i Samsung KS9500. W tym
roku prawdopodobnie pojawi się kilka ekranów LCD z tylnym podświetlaniem, które powinny bez problemu wyświetlać obraz w przedziale 1000–2000
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nitów. Sony w swoim prototypie poszło jednak o krok dalej. Zobaczyłem na
CES 2018 wyświetlacz o poziomie jasności 10 000 nitów. Ten poziom pozwala
zobaczyć niemal naturalne oświetlenie. Blask słońca, światła reflektorów samochodów są jak prawdziwe. Obraz w grze na tym ekranie był bardzo naturalny,
także demo bazujące na ujęciach z Planet Earth olśniewało. Przed pojawieniem się tego prototypu wydawało się, że taki poziom jasności w produktach
konsumenckich będzie długo nieosiągalny. Teraz Sony pokazuje, że można.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Sony pokaże telewizory z wykorzystaniem procesora X1 Ultime.

Premiery rozłożone w czasie
Producenci w tym roku postanowili zaburzyć znany od lat cykl życia ekranów.
Nowości były prezentowane na CES, pojawiały się w sklepach na przełomie
marca i kwietnia, później na targach IFA w Berlinie czasami debiutowały jakieś
dodatkowe modele. W tym roku CES to zapowiedź tylko kilku telewizorów.
Więcej zobaczymy na konferencjach poszczególnych producentów. Sytuacja
jest o tyle ciekawa, że mamy rok, w którym odbywa się mundial. Przez lata
tego typu imprezy były impulsem do promocji telewizorów. Rynek jednak
się zmienia, nie zdziwię się, gdy producenci telewizorów przejdą w przyszłości nawet na dwuletni cykl premier swoich ekranów. Mogłoby to wyjść nawet
z pożytkiem dla jakości samych ekranów.

paweloko
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APPLE ZEPCHNIĘTE

DO KĄTA
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Oficjalnie Apple na targach CES się nie pojawiło. Z pewności byli
przedstawiciele, szukali ciekawych pomysłów, rozmawiali z partnerami.
Patrząc natomiast na to, co się działo na CES, można mieć wrażenie,
że Apple zostało wręcz zlekceważone i sprowadzone do roli jednego
z producentów smartfonów.

Ważne jest to, że ze smartfonami Apple jest kompatybilna większość nowych
rozwiązań. Wszystkie urządzenia smart muszą mieć aplikację na iOS. Z uwagi
jednak na ograniczenia Siri i zamknięty HomeKit mało pojawiło się urządzeń
przeznaczonych samemu Apple’owi, nawet bardzo mało. Google Assistant
i Amazon Alexa były wszechobecne, w ekosystemach inteligentnego domu
system używany na smartfonie nie miał znaczenia. Co więcej, także iLounge
z akcesoriami dla produktów Apple został wyraźnie zmniejszony i jednocześnie można raczej mówić w jego kontekście o akcesoriach dla różnych produktów, w tym dla iPhone’ów.
To dobra wiadomość tak właściwie dla wszystkich, poza Apple. Oznacza to, że
użytkownicy dostają dostęp do innowacji niezależnie od posiadanego smartfonu. iOS czy Android – to przestaje mieć znaczenie. Dla Apple taki obrót
sytuacji jest jednak druzgoczący. To jasno pokazuje, że firma utraciła status
lidera innowacji. To nie inni dostosowują się do wizji wyznaczonych przez
Apple. iPhone staje się tylko jednym z narzędzi pośredniczących w sterowaniu
naszym inteligentnym domem.
Do Apple nikt się nie porównuje. Choć to największa firma technologiczna na
świecie, reszta firm nie spogląda na nią jak na innowatora. W końcu co z tego,
że kupimy iPhone’a od Apple, skoro głośniki, pralkę, samochód, lodówkę czy
telewizor kupimy u innych producentów.
Apple zostało zepchnięte do kąta. Po dekadzie wraca do pozycji firmy
zamkniętej, żyjącej w swoim świecie, stając się tylko kolejnym producentem
smartfonów.

paweloko
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INTERNET RZECZY JAK
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To były dla mnie bardzo wyjątkowe targi CES, ponieważ nie przyniosły tak właściwie
odpowiedzi w kwestii nowych telewizorów. Jednocześnie to dowód na to, że zmienia się rynek
elektroniki konsumenckiej i same targi również się zmieniają.
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Brak wielkich nowości u Samsunga nie był
odosobniony. Produktów konsumenckich praktycznie nie można było znaleźć na stoisku
Panasonica, telewizory przewinęły się u LG i Sony.
Nie zabrakło też chińskich producentów – Hisense
czy TCL. Widać duże ekrany, pierwsze kroki związane z 8K oraz nadal ekrany OLED w rozmiarach
55 i 65. Nie było jednak mowy o ukazaniu całych
line-upów. Czekać musimy na pojedyncze wydarzenia poszczególnych producentów.
Internet Rzeczy jak elektryczność
Niestety, dotyczy to większości produktów. Na
CES 2018 pojawiły się drobnostki, które zwracały
na siebie uwagę – jak telefon Razera ze stacją
dokującą w postaci laptopa. Pojawiły się nowe
ładowarki bezprzewodowe i inne gadżety. Na stoiskach Smart Home i IoT działo się sporo, łącznie
z prezentacją toalety podłączonej do sieci. Żaden
z tych produktów mnie jednak nie wzruszył, żaden
sam z siebie nie ma potencjału zmiany naszego
życia. Trzeba to odbierać całościowo. Tak właśnie,
jak Samsung prezentował to na swojej konferencji.
Widać to także u Fibaro. Polski producent rozwiązań dla Inteligentnego Domu na CES prezentował jedną nowość w postaci amerykańskiej wersji
WallPlug. Cała komunikacja firmy opiera się natomiast o integrację z partnerami. Produkty Fibaro
integrują się z asystentami głosowymi Amazon
Alexa i Google Assistant, a w przypadku akcesoriów opartych o protokół Apple HomeKit także
z Siri. Integrują się także z innymi urządzeniami,
a dzięki licznym pluginom, łączą się z Phillips Hue
czy ekosystem Samsung SmartThings.
Widać też wyraźnie przejście od elektroniki konsumenckiej w świat takiej, która ma służyć kon-
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sumentom. Na targach pojawiło się miejsce na
rozwiązania SmartCity, pojazdy autonomiczne
użytku publicznego (takie prezentował Panasonic).
Nie ma jednak jednego produktu, któremu mógłbym poświęcić oddzielny artykuł, a nawet akapit.
Dużo lepiej targi CES moim zdaniem oddaje twitterowa relacja. Zwłaszcza że jeśli producenci już coś
pokazują, to podobne rozwiązania pojawiają się
także u innych. Na przykład na stoisku Nokii widziałem routery Wi-Fi Mesh – tych rozwiązań jest coraz
więcej i to właśnie od różnych graczy na rynku.
Podobnie z inteligentnym AGD, robotami sprzątającymi. Różnią się designem, czasem poszczególnymi
funkcjami, a także łącznością z resztą ekosystemu.
Żaden z producentów się jednak nie wyłamuje, nie
idzie własną ścieżką. Wyraźnie widać, że Panasonic
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skupia się na B2B, a rynek konsumencki to przede wszystkim produkty, w których liczy się
jakość – jak OLED FZ950 czy aparat GH5S. Najmniej o wizji mówi Sony, prezentując jednocześnie prototyp niesamowitego ekranu o jasności 10,000 nitów. Taki ekran jeszcze długo nie
trafi na sklepowe półki, jest więc zapowiedzią przyszłości. Na CES 2018 wyraźnie widać obecność producentów samochodów, a obok nich także firm okołomotoryzacyjnych. Mnie w tym
światku zaciekawił najbardziej TomTom i jego nowa platforma Autostream, która daje samochodom autonomicznym dostęp do różnorodnych danych.
Cały rynek przechodzi zmiany, które widać na targach w tym, co producenci prezentują. Jestem
na CES po raz szósty w życiu i, patrząc wstecz, widzę różnicę w tym, co producenci pokazują.
Jednocześnie to właśnie od dobrych trzech lat zmierza w stronę wyznaczania trendów, ułatwiania życia, a nie skupianiu się na pojedynczych produktach. To, co mnie cieszy, to zdecydowanie
mniejszy udział w targach w tym roku technologii VR. Gdzieś się tliła, ale wyraźnie widać, że
boom się skończył; bardzo szybko VR stał się niszą. CES 2018 to festiwal różnorodności i dowód
na to, że technologia już teraz otacza nas niemal w każdym momencie życia, a lada moment
będzie jej jeszcze więcej. Pojawiły się nawet inteligentne prysznice…
Targi CES 2018 z pewnością nie należały do nudnych, wręcz przeciwnie. Właśnie ta zmiana narracji z produktów na ekosystemy, wzajemne integracje, jest punktem przełomowym w świecie
technologii. Żyjemy w wyjątkowym okresie. Za parę lat uznamy ekspansje IoT za taki
sam przełom jak Wi-Fi, pojawienie się internetu, pierwszych komputerów osobistych, a nawet elektryczności.

paweloko
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W tym roku największa na świecie wystawa elektroniki użytkowej CES 2018 odbyła się w Las Vegas
w terminie 9-12 stycznia 2018. Ekspozycja obfitowała w niezliczone ilości nowych technologii
i rozwiązań przyszłości. Produkty marek koncernu Harman doskonale odnalazły się w tym
towarzystwie!
Jedną z najbardziej rozbudowanych stref na stoisku Harman była strefa słuchawek. W tej dziedzinie zapowiada się wiele interesujących modeli
zarówno słuchawek nausznych, jak i dokanałowych, przewodowych, jak i bezprzewodowych.
Jest czego wyczekiwać!
Zacznijmy od nowej generacji słuchawek serii JBL
Reflect, która obejmować będzie na początek dwa
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modele: lekkie dokanałowe słuchawki bezprzewodowe JBL Reflect Mini 2 oraz
bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z pałąkiem za ucho JBL Reflect Contour
2. Nowe modele charakteryzować będzie nowoczesny design i ciekawe połączenia kolorystyczne. Nie zmieni się doskonałe brzmienie JBL i wygoda długotrwałego użytkowania, to priorytety w dziedzinie słuchawek sportowych. Ta kategoria
sprzętu ma zostać również poszerzona o zupełnie nową linię słuchawek JBL
Endurance, która obejmować będzie modele dedykowane różnym dziedzinom
sportu: JBL Endurance RUN, JBL Endurance SPRINT, JBL Endurance JUMP oraz
JBL Endurance DIVE. Każdy z zaproponowanych modeli będzie łączył w sobie
komfort i wygodę w czasie wielogodzinnego użytkowania. Modele SPRINT,
JUMP i DIVE będą wodoodpornymi bezprzewodowymi słuchawkami sportowymi o czasie pracy do 8 godzin. Będą również posiadały możliwość szybkiego
(10 minut) naładowania akumulatora do poziomu pracy przez 1 godzinę.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem mają być również lifestylowe słuchawki JBL
Everest™ zoptymalizowane do współpracy z Google Assistance. Będą to dedykowane modele: JBL Everest 710GA, JBL Everest 310GA oraz JBL Everest 110GA.
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Natomiast marka AKG ma doczekać się wprowadzenia nowego high-endowego
referencyjnego modelu dokanałowego w postaci AKG N5005.
Wiele emocji i entuzjazmu wzbudziły również głośniki bezprzewodowe, które
powinny pojawić się w drugiej połowie roku: JBL Xtreme 2, JBL Go 2 oraz JBL
Clip 3. Każdy z nich jest w pełni wodoodporny (IPX7), a JBL Xtreme 2 dodatkowo
wyposażony w technologię JBL Connect+ (możliwość połączenia ze sobą ponad
100 głośników wyposażonych w tę technologię).
Na wystawie doskonale zaprezentowały się również kolumny i elektronika luxury
audio. Wiele pozytywnych emocji wywołał szczególnie model JBL L100 Classic,
który ma być nowoczesną wersją kultowego bestselleru wszechczasów – JBL
L100! To połączenie trójdrożnej kolumny podstawkowej JBL L100 z lat 70. z popularną konsumencką wersją monitorów JBL 4310 Pro Studio. Powstały w ten sposób nowy model JBL L100 Classic idzie w ślady odnoszącego sukcesy JBL 4312SE
wydanego z okazji 70. rocznicy powstania marki. Uwagę przykuwa przede
wszystkim niepowtarzalny retro design najnowszego modelu JBL L100 Classic na
czele z charakterystyczną wykonaną z gąbki, perforowaną maskownicą.
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W kategorii high-endowej elektroniki Mark
Levinson zaprezentował na wystawie wzmacniacz
zintegrowany Mark Levinson No 585.5 z wbudowanym modułem Pure Phono. Natomiast Lexicon
zaprezentował dwa odbiorniki AV dźwięku przestrzennego: RV-6 oraz RV-9, a także procesor AV
dźwięku przestrzennego – Lexicon MC-10.
Potężnym projektem zapowiadanym wspólnie przez Samsunga i Harmana jest współpraca
w dziedzinie przyszłości łączności i autonomii
prowadzenia pojazdów. Harman i Samsung łączą
swoje technologie w zakresie oprogramowania software oraz hardware, a także zarządzania
z chmury. Przyszłość motoryzacji, zarządzania
pojazdami oraz tak zwanego Connected Home
prezentuje się w tym kontekście nad wyraz
optymistycznie.

dominiklada

P OC Z UJ MOC E S T R A DY

W IL SON | E S T R A D A 5.0
Przedstawiamy kompleksowe rozwiązanie głośnikowe dla
miłośników kina w domu. ESTRADA 5.0 zapewnia czysty
i mocny dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby
nawet wymagającego użytkownika. Ten zestaw głośników
sprawdzi się w podstawowej konfiguracji kina domowego
we współpracy z dobrej klasy amplitunerem AV.

Znajdź nas na

www.wilson-hifi.eu
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Okres świąteczno-noworoczny to czas, który wielu osobom kojarzy się przede wszystkim
z odpoczynkiem w domowym zaciszu. Ja podchodzę do niego nieco inaczej – to właściwie jedyny moment roku, w którym mogę bez większych problemów zaplanować daleką
wyprawę – nie zaniedbując przy tym akademickich czy zawodowych obowiązków. Właśnie
dlatego przełom 2017 i 2018 roku wykorzystałem do ponownego odwiedzenia Azji, w której za
każdym razem odnajduję coś nowego – tym razem postawiłem na Seul oraz Szanghaj.

Planowanie
Mam taką zasadę, że przy planowaniu każdej międzykontynentalnej podróży staram się
odwiedzić przynajmniej dwa różne miejsca; mogą to być dwie wielkie metropolie, dwa kraje
lub nawet dwa różniące się od siebie regiony jednego państwa. Ceny i dostępność biletów lotniczych są dzisiaj na tyle dobre, że złożenie kilkuodcinkowej podróży nie powinno znacząco
podnieść kosztów; z całą pewnością sprawi jednak, że wyjazd będzie ciekawszy. Wychodzę
przy tym z założenia, że skoro mam zapłacić dwa, trzy czy cztery tysiące złotych za przeloty,
to dlaczego typowej rezerwacji „w obie strony” nie zastąpić opcją „open jaw”, która obejmuje
różne punkty przylotu i wylotu? Tak też zrobiłem i tym razem.
Dlaczego wybór padł akurat na Seul oraz Szanghaj? Powodów było kilka. Zacznijmy od tego,
że w pierwotnej wersji planu najbardziej zależało mi na ponownym odwiedzeniu Tokio – które
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jak do tej pory podobało mi się najbardziej ze
wszystkich azjatyckich miast. Pierwsza wizyta była
typowym city tripem, czyli zaledwie kilkudniową
wycieczką skupioną na najważniejszych punktach metropolii. Po jej zakończeniu powiedziałem
sobie, że przy najbliższej okazji wrócę na dłużej
– tak, by poznać również rejony położone poza
granicami japońskiej stolicy. Niestety, ograniczenia czasowe i budżetowe sprawiły, że ponownie
miałbym do dyspozycji tylko kilka dni na miejscu;
w rezultacie postanowiłem, że lepiej będzie skupić się na punktach, do których jak do tej pory nie
dotarłem. Drogą eliminacji pozbyłem się wielu
krajów zlokalizowanych w ciepłej, południowo-wschodniej Azji, gdyż ceny biletów o tej porze
roku znacząco przekraczały moje założenia (co
najmniej 3500 złotych w dwie strony przy 2000–
2500 złotych w przypadku Chin, Japonii czy Korei).
Biorąc pod uwagę, że miałem już okazję odwiedzić Pekin oraz Hongkong, na liście pozostały
właściwie tylko dwa miejsca, o których słyszałem
wiele dobrego – był to właśnie Seul oraz Szanghaj.
O ile z organizacyjnego punktu widzenia wjazd do
Korei będzie kompletnie bezproblemowy (obywatele Polski podróżujący w celach turystycznych
nie potrzebują wizy), o tyle nieco bardziej skomplikowaną kwestię stanowi dostanie się na terytorium Chin. W przypadku normalnego przyjazdu
potrzebna nam będzie chińska wiza, którą należy
wyrobić w ambasadzie. Istnieje jednak pewna
furtka, z której korzystałem już kilkakrotnie: pobyt
tymczasowy podczas oczekiwania na kolejny
odcinek podróży, który w przypadku większości
dużych chińskich miast jest ograniczony do maksymalnie trzech dni (72 godzin), a w Szanghaju – aż
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sześciu dni (144 godzin). Warunkiem, który musimy spełnić, by otrzymać wizę tranzytową na lotnisku, jest posiadanie biletu na dalszą podróż – warto zaznaczyć, że
nie może być to lot powrotny do miejsca, z którego przylecieliśmy (podróż z i do
Polski nie wchodzi w grę). W naszym przypadku do Chin przylecieliśmy z Korei,
a następnie podróżowaliśmy do Polski z przystankiem w Katarze. Przepustka
została nam wydana w ciągu kilku minut – po zweryfikowaniu dokumentów,
adresu naszego hotelu oraz biletów lotniczych. Co ciekawe, patent ten zdaje się
nie być zbyt popularnym rozwiązaniem wśród podróżnych – za każdym razem
w kolejce do wydzielonego okienka na lotnisku oczekiwały przede mną jedna,
dwie osoby lub… nikt.

Seul, Korea
Przejdźmy zatem do właściwej relacji. Pierwszym punktem docelowym naszej
wyprawy był Seul, do którego dotarliśmy po dwóch wielogodzinnych lotach
oraz długiej przesiadce w Doha, która pozwoliła zwiedzić miasto i jego najbliższe okolice (również w Katarze nie będziemy potrzebować wizy). Ogromną zaletę
obsługującego koreańską stolicę lotniska Incheon jest fakt, iż dojedziemy na nie
bezpośrednio podmiejskim (tańszym) pociągiem lub szybkim (i znacznie droższym)
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ekspresem. Przesiadka na jednej z położonych w centrum stacji na jedną z licznych
linii metra lub szybkiej kolei pozwoli na bezproblemowe dotarcie do niemal dowolnego punktu Seulu. W naszym przypadku była to położona na wschód od ścisłego
centrum miasta dzielnica Dongdaemun, która oferowała atrakcyjne ceny noclegów, a jednocześnie była dobrze skomunikowana z najważniejszymi miejscami.
Mówiąc o cenach, nie mógłbym nie wspomnieć, że te stanowiły jedną z przyjemniejszych niespodzianek w Korei. Okazało się bowiem, że były one znacznie niższe
niż w Tokio, Hongkongu czy Singapurze – zarówno jeśli chodzi o zakwaterowanie,
jak i jedzenie, transport, wejściówki czy codzienne zakupy. Przykład? Trzy noce dla
dwóch osób w hotelu o dobrym standardzie kosztowały łącznie poniżej 500 złotych, bilet na metro – około 3 złote, a dobrej jakości obiad – 30 złotych.

Kilkudniowy pobyt w Seulu podzieliliśmy przede wszystkim na dwie główne części – zwiedzanie zabytków i interesujących miejsc oraz poznawanie lokalnej kuchni.
W tej pierwszej kategorii wymienić możemy wiele pałaców, bram i świątyń rozrzuconych po centralnej części miasta – w tym niezwykły Gyeongbokgung, którego dodatkową zaletę stanowi ceremonia zmiany warty przed główną bramą.
Interesującą i darmową atrakcją jest także koreańskie muzeum narodowe, w którego nowoczesnej bryle znajdziemy liczne sale poświęcone lokalnej historii i sztuce,
ale również wystawy dotyczące innych państw regionu. W słoneczny dzień warto
wybrać się także na górę Namsan, na której zbudowano wieżę telekomunikacyjną
i punkt widokowy N Seoul Tower. Kosztujący około 30 złotych bilet pozwoli zoba-
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czyć panoramę miasta z wysokości prawie
500 metrów, a dodatkowym urozmaiceniem będzie kolejka linowa dowożąca nas
do podstawy wieży.
Krótki, bo zaledwie trzydniowy pobyt
w Seulu oznaczał, że nie będziemy w stanie zaliczyć wszystkich atrakcji, jakie ma do
zaoferowania miasto. Udało się natomiast
spróbować wielu przysmaków kuchni
koreańskiej, która zaskoczyła swoją wyrazistością (większość dań była stosunkowo
pikantna), sposobem podania (zamówione
danie główne zawsze poprzedzały liczne
przystawki, w tym uwielbiana przeze mnie
fermentowana kapusta – kimchi), a także
przyzwoitymi cenami. Wśród moich ulubionych pozycji mogę wymienić znany
wcześniej bibimbap (ryż z warzywami,
wołowiną i jajkiem, który samodzielnie
mieszamy na talerzu), nieco różniący się
od wersji japońskiej udon (gruby makaron w zupie), a także bulgogi (danie
z cienko krojonej, marynowanej wołowiny). Planując podróż do Korei, na listę
koniecznie trzeba wpisać także wizytę
w lokalu typu Korean BBQ, gdzie na wbudowanym w nasz stolik grillu samodzielnie
przyrządzamy wybrane przez nas mięsa
i składniki. Ach, byłbym zapomniał – czym
byłyby koreańskie smaki bez soju, tradycyjnego napoju alkoholowego?
Jakie wrażenie zrobił na mnie Seul? Przede
wszystkim miasta dobrze zorganizowanego i czystego (chociaż nie tak jak Tokio),
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które w interesujący sposób łączy wiele elementów spotykanych w innych zakątkach Azji. Mamy tutaj interesujące zabytki, klimatyczne podmiejskie dzielnice,
znakomitą, unikalną kuchnię i przyjaznych mieszkańców (niestety, blado wypada
ich znajomość angielskiego, nawet w podstawowych sytuacjach). Koreańska stolica okazała się również tańsza, niż się spodziewałem, co pozytywnie wpłynęło na
ogólne odczucia z wizyty.

Szanghaj, Chiny
Okay, przenieśmy się zatem do drugiego z miast odwiedzonych podczas tej
podróży. Do Szanghaju dotarliśmy po niecałych dwóch godzinach lotu na pokładzie China Southern Airlines, który przebiegł bez większej historii. Następnie
po wspomnianej wcześniej, standardowej procedurze wizowej w wydzielonym
okienku dla pasażerów tranzytowych udaliśmy się na lotniskową stację kolejową,
z której odjeżdżały zarówno superszybkie, magnetyczne pociągi dalekobieżne
Maglev, jak i jedna z linii miejskiego metra. O ile pobyt w Seulu był niemal bezproblemowy, o tyle pewne trudności w Szanghaju pojawiły się już po przylocie.
Aby kupić bilety do metra, niezbędna była gotówka. Łatwa sprawa? Nie do końca.
Okazało się bowiem, że w przylegającym do terminala pasażu handlowym nie ma
ani jednego bankomatu (wbrew zapewnieniom trzech zapytanych o to pracowników), co skończyło się powrotem do hali odlotów. Na pięć sprawdzonych bankoma-

61

/ PODRÓŻE / Nowy Rok w Azji

62

tów gotówkę udało się wypłacić z… jednego. Co
prawda nie był to pierwszy raz, gdy lokalny bankomat w odległym zakątku świata nie akceptował
europejskich kart płatniczych (jest to powszechny
problem między innymi w Japonii), niemniej po
miejscu takim jak lotnisko spodziewałbym się czegoś innego.
Nie będę ukrywał, że dużym problemem w kontekście wizyt w Chinach jest dla mnie kwestia cenzury. O ile już samo czytanie o tym procederze
może oburzać, o tyle czymś zupełnie innym jest
odczucie tego na własnej skórze. Na terytorium
Chin bez obejścia rządowego firewalla nie skorzystamy bowiem z Facebooka, Twittera, WhatsAppa,
wszelkich usług Google czy YouTube’a. Będąc na
miejscu, nie udało mi się również uruchomić żadnego z polskich serwisów informacyjnych ani…
mojej osobistej strony internetowej. W praktyce
przeciętny mieszkaniec Europy po przyjeździe do
Chin jest odcięty od wszelkich form codziennej
komunikacji. Oczywiście, istnieją narzędzia VPN,
które pomagają obejść te ograniczenia, w ostatnim czasie blokada została jednak znacznie
wzmocniona, a próba jej złamania jest w gruncie
rzeczy nielegalna. Jakie znaczenie ma ten problem
w kontekście zwiedzania arcyciekawego miasta,
jakim jest Szanghaj? Według mnie bardzo duże;
kiedy spacerowałem jego ulicami obok sklepów
Apple, butików luksusowych marek czy wieżowców zachodnich korporacji, otoczenie robiło na
mnie ogromne wrażenie, które w pewien sposób
tłumione było myślą o działaniach rządu Chin,
mających na celu izolację obywateli.
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Temat cenzury nie zmienia jednak faktu, że Szanghaj jako miasto ma niezwykle
wiele do zaoferowania. Z jednej strony znajdziemy tutaj rozległe dzielnice biurowe
nowoczesnej dzielnicy Pudong, w której znajduje się między innymi Shanghai
Tower – licząca 632 metrów wieża z najwyższym na świecie tarasem widokowym;
z drugiej – zabytkowe stare miasto, stanowiące fascynujący kompleks azjatyckiej
architektury, przepełniony klimatycznymi barami oraz sklepami, w których możemy
kupić dosłownie wszystko (od tandetnych podróbek po luksusowe produkty).
Podczas spacerów po okolicy niejednokrotnie zdarzało nam się zagubić, co jedynie
uatrakcyjniało zwiedzanie; w rezultacie przypadkiem odkryliśmy na przykład wejście na dach jednego z domów towarowych, skąd roztaczał się znakomity widok
na okoliczne zabytki. A skoro o zakupach mowa, w zachodniej części miasta warto
przespacerować się także Nanjing Road – ciągnącą się kilometrami aleją handlową,
która uchodzi za jedno z najczęściej odwiedzanych tego typu miejsc na świecie.
Wśród odwiedzonych przez nas atrakcji, które z czystym sumieniem mogę polecić,
znalazło się także Shanghai Museum, którego nietypowy gmach zawiera unikalną
kolekcję eksponatów poświęconych historii, sztuce i kulturze regionu.
Jakie różnice rzuciły się w oczy po przylocie do Szanghaju z Seulu? Zacznijmy od
tego, że ogólny poziom cen jedynie minimalnie przewyższał ten zastany w sto-
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licy Korei (z wyjątkiem sporo droższego zakwaterowania), dzięki czemu codzienne
wydatki udawało się zamknąć na rozsądnym poziomie. Zgodnie z przewidywaniami i wcześniejszymi doświadczeniami z Pekinu codzienne życie na ulicach
chińskiej metropolii sprawiało wrażenie znacznie bardziej chaotycznego niż
w przypadku Korei, Japonii czy Singapuru. Miało to jednak swój niepowtarzalny
urok – o ile Seul momentami wydawał się zbyt spokojny, o tyle w Szanghaju na
każdym kroku czekała na nas jakaś niespodzianka. Dobrym przykładem może być
tutaj niepozorny, lokalny bar położony w pobliżu naszego hotelu, w którym zdecydowaliśmy się spędzić noc sylwestrową. Po wejściu do środka okazało się, że
nieco alternatywny lokal w całości wypełniony jest chińskimi artystami, muzykami
i beatboxerami; świętowanie nadejścia Nowego Roku było dzięki temu niezwykłym doświadczeniem. Uciążliwym problemem, z którym boryka się Szanghaj, jest
niestety smog – przyznam, że pierwszego dnia po zaledwie kilku godzinach spaceru odczuwałem silny ból głowy i kompletnie nie miałem ochoty kontynuować
zwiedzania. Chociaż w ostatnim czasie wiele słyszy się na temat zanieczyszczenia
powietrza w Polsce, to stan panujący w tej chińskiej metropolii wyznaczał zupełnie
inny poziom – co najlepiej oddają zdjęcia.
Pomimo pewnych niedogodności Szanghaj zrobił na mnie równie duże wrażenie co
Seul, jednak w kompletnie inny sposób. W odróżnieniu od koreańskiej stolicy kilkudniowy pobyt w Chinach oceniam jako znacznie bardziej intensywny; w mniejszym
stopniu pozwalał on na poznawanie lokalnej kuchni (choć i to oczywiście udało się
zrobić), a w większym zorientowany był na wielogodzinne szwendanie się uliczkami

64

/ PODRÓŻE / Nowy Rok w Azji

starego miasta oraz odwiedzanie najważniejszych zabytków i atrakcji. Zwieńczenie
pobytu stanowiło dla mnie nocne ujęcie panoramy miasta, którego dotychczas brakowało na mojej prywatnej, fotograficznej „bucket list” – obok między innymi Times
Square w Nowym Jorku, wieżowców Hongkongu czy gmachu Sydney Opera House.
Wykonałem je z popularnego, spacerowego nabrzeża rzeki – The Bund.

Podsumowanie
Okay, podsumujmy zatem wyjazd. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe (maksymalnie 10 dni) i zakładany budżet (około 4500–5000 złotych), jestem zdania, że
podróż do Seulu, Szanghaju (a także odwiedzonego po drodze Doha) okazała się
sporym sukcesem. Mając do dyspozycji po zaledwie trzy–cztery dni w obu azjatyckich metropoliach, udało mi się odwiedzić sporo najważniejszych atrakcji, zasmakować wielu przysmaków lokalnej kuchni i… wykonać zdjęcie, które stanowiło
jeden z powodów mojej wizyty w Szanghaju. Pomimo rezerwowania biletów lotniczych z zaledwie kilkutygodniowym wyprzedzeniem wszystkie odcinki podróży na
pokładzie Qatar Airways oraz China Southern Airlines kosztowały około 2800 złotych (Warszawa–Doha–Seul–Szanghaj–Doha–Warszawa). Doliczając do tego przyzwoitej jakości noclegi, a także dosyć standardowy poziom wydatków na miejscu,
całość kosztów udało się zamknąć w zaplanowanym budżecie. Z perspektywy
finansowej wyjazd do Szanghaju czy Seulu okazał się zatem znacznie przystępniejszą opcją od miejsc takich jak Tokio, Hongkong czy Singapur – dlatego z czystym
sumieniem mogę polecić te kierunki każdej osobie planującej azjatycki city trip.

t_szykulski
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BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
ODPORNE NA DESZCZ I POT
Słuchawki Creative Outlier Sports zostały zaprojektowane i dostrojone akustycznie, tak
aby dostarczać czysty precyzyjny dźwięk oraz mocne, soczyste basy. Słuchawki
wspierają kodek aptX Bluetooth, gwarantujący wysoką jakość bezprzewodowego
dźwięku przesyłanego ze smartfona.
Creative Outlier Sports posiadają również wbudowane, ukryte mikrofony, wysyłające
głos jakości HD oraz technologię ClearSpeech Engine w celu zapewnienia wysokiej
jakości rozmów telefonicznych.
Creative Outlier Sports posiadają klasę wodoszczelności IPX4, stąd można ich używać
podczas najdłuższych sesji treningowych. Słuchawki są ekstremalnie lekkie - ważą tylko
15 gram, a w pełni naładowana bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez 11 godzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAMÓW

JUŻ TERAZ
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UDANEGO 2018 ROKU, CZYLI JAK
WYROBIĆ SOBIE LEPSZE NAWYKI
DZIĘKI AUTOMATYZACJI
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Witam w roku 2018! Dla większości z nas pierwsze dni roku to czas na podsumowanie
poprzedniego i wyciągnięcie wniosków na nowy, aby był jeszcze lepszy! Jest to czas
„postanowień noworocznych”, które w praktyce niestety bardziej przypominają „pobożne
życzenia na nowy rok” lub czasami bardziej „marzenia ściętej głowy”.

Dlaczego tak? Ponieważ rzeczywistość jest taka, że o tym, co sobie postanowiliśmy w styczniu, w lutym już zapominamy i… miało być tak pięknie, a wyszło jak
zawsze. Wiem coś o tym. Sam wpadam w tę pułapkę, ale od jakiegoś czasu mam
na nią sposób.

Jak ludzie pochodzą do postanowień noworocznych?
Z mojego doświadczenia wynika, że są trzy podejścia do postanowień
noworocznych:
1. Często ludzie po prostu wyznaczają sobie te postanowienia w sposób „marzycielski”, czyli marzą sobie o lepszym roku i wymyślają, jakby to było fajnie,
gdyby to czy tamto się spełniło.
2. Ci bardziej ambitni wyznaczają sobie konkretne cele, na przykład: „schudnę
pięć kilogramów do końca marca” i potem skupiają się na poszczególnych krokach, które mogą pomóc im w osiąganiu tych celów.
3. Są też osoby, które zamiast myśleć o konkretnych celach, analizują swoje umiejętności i zastanawiają się, co zrobić, aby być w czymś lepsi.
Spośród wymienionych powyżej trzech punktów dla mnie najbardziej skutecznym okazuje się ten trzeci, czyli skupienie na poprawie umiejętności. Takie podej-
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ście gwarantuje mi, że nawet jeśli nie osiągnę jakiegoś wyssanego z palca celu, to
i tak dzięki nabytej nowej umiejętności stanę się lepszą wersją siebie.
Co więcej, poniżej opiszę, jak aplikacje na iOS i Mac pomagają mi wyrabiać te
nowe nawyki i w rezultacie być po prostu lepszym człowiekiem, i w konsekwencji
osiągać cele, zarówno te zaplanowane, jak i te spontanicznie podjęte.

W czym chcę być lepszy i jakie nowe nawyki
chcę wyrobić?
To jest dla mnie kluczowe pytanie na początku każdego roku i ono ułatwia mi
podejmowanie decyzji na temat tego, czym mam się w nowym roku zająć.
Poniżej przedstawię kilka sfer, w ramach których chciałem ostatnio się polepszyć
i dzięki kilku trickom zadziałało.
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Dlaczego wcale tak bardzo nie chodzi mi o cele? Ponieważ jeśli skupimy się na
wyrabianiu dobrych nawyków i nabywaniu nowych umiejętności, to nawet jeśli
nie osiągniemy do końca zamierzonych celów, to będziemy za rok lepszymi wersjami siebie i tych nowych „mocy”, które właśnie opanowaliśmy, nikt nam nie
odbierze. To dużo lepsze w długim okresie niż dążenie od celu do celu.

Zredukuj barierę wejścia
Pierwszy warunek do tworzenia regularnego, trwałego nawyku to redukcja
bariery wejścia. To jest podstawa. I zaczyna się od najprostszych rzeczy, na przykład od ułożenia Twoich ikon na ekranie smartfona. Jeśli aplikacja Facebook jest
na pierwszej stronie ekranu Twojego telefonu, to na pewno mimowolnie ją tapniesz, aby poczytać, „co się dzieje”. Jeśli natomiast ta sama aplikacja znajduje się
w folderze „Marnowanie Czasu” na drugim ekranie telefonu, to nagle muszę nieźle się nakombinować, aby tę aplikację uruchomić.
Analogicznie jest z wyjściem na siłownię albo na basen. Jeśli ciuchy mamy przygotowane i wszystko jest ustawione, tak jak trzeba, wyjście na siłownię jest
praktycznie nieuniknione, wystarczy podnieść torbę i już. Gdy przed każdym
wyjściem musielibyśmy się od nowa pakować, to pojawia się niebezpieczne miejsce na zastanowienie się nad tym, które często prowadzi do zakwestionowania
tematu („a może jutro pójdę”, „pogoda jakaś słaba dzisiaj”, „jutro się spakuję”)
i w rezultacie rezygnacji z zamierzonej akcji.

Automatyzuj za pomocą aplikacji na iOS i Mac!
Są pewne nawyki, które z mieszanym skutkiem próbowałem sobie wyrobić
w ciągu ostatnich kilku lat, ale dopiero w tym roku udało mi się naprawdę wdrożyć je w życie.
Aby ułatwić sobie życie, skupiłem się na redukcji „barier wejścia”, dzięki aplikacjom na iOS i Mac oraz wykorzystaniem automatyzacji zadań za pomocą
Workflow na iOS lub Automator na Mac.
Poniżej przedstawiam listę z przykładami, która, mam nadzieję, zainspiruje do stworzenia swoich własnych nawyków na nowy rok. Wszystkie te sposoby przetestowałem na sobie z bardzo dobrym rezultatem, a „workflowy” i szablony wykorzystywane
w tym artykule dostępne są do pobrania ze strony: https://sliwinski.com/workflows.
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Pamiętniczek rano i wieczorem z Workflow i Ulysses
Pisanie pamiętnika (ang. journaling) jest czymś, co się może kojarzyć z nastolatkami piszącymi „drogi pamiętniczku”, ale okazuje się, że to ćwiczenie pomaga
w koncentracji i efektywności pracy. Codzienne spisywanie myśli i regularne
przygotowywanie dnia następnego wieczorem dnia poprzedniego są praktykami stosowanymi przez wielu znanych i odnoszących sukcesy przedsiębiorców
i naukowców na całym świecie. Dlatego od wielu lat próbowałem sobie wyrobić ten nawyk i dopiero w tym roku, jak zaprojektowałem sobie proste Workflow
w iOS, zaczęło mi się udawać regularnie pisać w pamiętniku.
Mój Workflow polega na tym, że po prostu odpowiadam na kilka pytań (za co
jestem wdzięczny, co było fajne dzisiaj, na czym mam się skupić jutro itd.) i potem
te wszystkie odpowiedzi odpowiednio sformatowane są dodawane do mojego
pamiętnika w aplikacji Ulysses.
Mam osobny zestaw pytań na rano i na wieczór, także tuż przed spaniem odpalam workflow „journal-night”, a od razu po obudzeniu uruchamiam „journal-morning” i gotowe! Jako że Workflow działa zarówno na iPhonie, jak i na iPadzie, to
mam mój pamiętnik zawsze pod ręką na iPhonie, a jak mam wenę i chcę napisać
więcej, to często sięgam po iPada i tam odpowiadam na pytania.
Dodatkową zaletą tego mojego nawyku jest fakt, że rano, zamiast podnosić
iPhone’a, aby czytać wiadomości, biorę go do ręki, aby wykonać coś produktywnego i pozytywnego, czyli napisać coś w pamiętniczku. Ten nawyk powoduje, że
w ostatnich kilku miesiącach byłem nadzwyczaj efektywny i do tego prawie nie
ominąłem dnia bez pisania pamiętnika.
Oczywiście, jeśli w którymś momencie w ciągu dnia chcę dodać coś do pamiętnika, to mogę to zrobić, uruchamiając Ulyssesa i dopisując zdanie lub dwa bezpośrednio do danego dnia w pamiętniku.

Codzienne wstawanie z Nozbe
Kolejna bardzo fajna sprawa do opanowania to „poranna rutyna”, czyli kroki, jakie
powinniśmy wykonać każdego ranka, aby zacząć dzień pozytywnie, świadomie i produktywnie. Dla kogoś może brzmieć to może mało „spontanicznie”, ale
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z mojego doświadczenia wiem, że to powoduje początek dnia „tak jak ja chcę”,
a nie „tak jak wyjdzie”.
Każdy lubi robić inne rzeczy o poranku, dlatego polecam zaobserwować samego
siebie – co lubię robić, czego nie, co mi przeszkadza, co mnie motywuje i z czasem zaprojektować „idealny poranek”, czyli to, co powinno się wydarzyć krok po
kroku, aby ten dzień zaczął się super.
Jak już sobie taki poranek zaprojektowałem, to zrobiłem sobie powtarzające się,
codzienne zadanie w Nozbe o nazwie „Morning routine” i w tym zadaniu jako
komentarz dodałem „checklistę” z punktami krok po kroku, co powinienem zrobić, aby ten dzień był udany.
Dlatego ostatnio mój poranek wygląda w ten sposób – budzę się, wstaję z łóżka
i idę po telefon ładujący się na półce po drugiej stronie sypialni, odpalam mój
pamiętnik, odpowiadam na pytania, po czym przechodzę do Nozbe do zadania porannego, odznaczam na checkliście, że pamiętnik już zapisany i idę dalej
według listy (umyć zęby, zważyć się…).

Planowanie dnia z Workflow, Bear i Nozbe
W ramach mojego pamiętnikowego Workflow planuję też dzień za pomocą
aplikacji Bear. Ten pomysł podsunął mi Radek, współprowadzący ze mną „The
Podcast”. Idea jest taka, że niezależnie od tego, ile mam zadań priorytetowych
w Nozbe, to dzięki Workflow automatycznie tworzę notatkę na dany dzień w Bear,
gdzie wypisuję trzy najważniejsze zadania „na jutro”. Tylko główne tematy.
Co więcej, dodaję sobie dzięki Workflow automatycznie do tej notatki półgodzinne „sloty” na cały dzień, gdzie zaznaczam, jak mi dzień idzie – czyli ile mam
spotkań, ile pracy w skupieniu, ile pozostałej pracy, a ile czasu marnuję na inne
sprawy. Dzięki takiemu notowaniu na bieżąco czas mi dużo mniej ucieka i każde
pół godziny jest znacznie bardziej świadomie wykorzystane.

Statystyki pracy i ćwiczeń w Numbers
Mam osobny skoroszyt w Numbers, w którym codziennie wpisuję kilka rzeczy na
koniec dnia – ile godzin pracowałem (wnioski z notatki z Bear), jaki trening odbyłem (bieganie, pływanie, rower czy siłownia) i inne sprawy, które chcę śledzić na
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bieżąco. Dzięki takiemu wpisywaniu mam pogląd na to, jak mi mijają dni i tygodnie. W ten sposób uzyskuję dane, na podstawie których mogę stwierdzić, co
mam polepszyć lub gdzie się poprawić.
Skoroszyt w Numbers jest o tyle wygodny, że synchronizuje się dzięki iCloud do
wszystkich moich urządzeń i mogę do niego wpisywać dane zarówno na iPhonie,
jak i iPadzie czy Macu.

Przegląd tygodnia z Nozbe
W zespole Nozbe w piątek każdy pracownik musi zrobić obowiązkowy „przegląd
tygodnia” w ramach naszego firmowego „piąteczku”, czyli sprawdzić swoje zadania, projekty, kalendarz i inne sprawy, tak aby zamknąć obecny tydzień i przygotować się do kolejnego.
Przegląd tygodnia jest to wielostopniowy proces, dlatego, aby się udał, korzystamy z szablonu „Nozbe.how” – czyli gotowego szablonu projektu z zadaniami
i komentarzami – każdy z nas może taki szablon sobie zaimportować do konta
w Nozbe i potem dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu co tydzień, kiedy
nadchodzi czas przeglądu, tworzę nowy projekt z przeglądem i idę przez niego
krok po kroku.

Regularne nawyki pomagają osiągać cele!
„Woda drąży skałę nie siłą, ale regularnością”, dlatego jest udowodnione, że
wyrabianie sobie regularnych nawyków pomaga w dowożeniu celów. Co więcej, takie nawyki są obsługiwane przez inną półkulę mózgu, niż ta zorientowana
na kreatywne myślenie, czyli tak naprawdę odciążamy mózg i dzięki nawykom
wykonujemy rzeczy na pełnym autopilocie, mając moc i siłę do realizacji nowych
pomysłów. Ponadto nawyki raz stworzone zostają z nami na długo i nawet jeśli
w którymś momencie coś zaniechamy, to łatwo nam do nich wracać.
Widzę po sobie, że osiąganie nowych celów jest trudne, jeśli pewnych nawyków nie mamy po prostu poukładanych, dlatego zachęcam do skupienia się
w 2018 roku właśnie na wyrabianiu sobie nowych nawyków i posiłkowania się
aplikacjami i Workflowami na iOS czy Mac. Szczególnie zachęcam do wykorzystywania iPhone’a do tego celu, bo mamy go zawsze w kieszeni i dzięki dobrym
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nawykom możemy wymienić impulsywne sprawdzanie statusu na Fejsie na pisanie pamiętnika, planowanie dnia i inne produktywne działania.
Kończąc, życzę Wam udanego 2018 roku oraz jak najlepszych i najfajniejszych
nawyków, wyrobionych sobie dzięki naszym iUrządzeniom. Ku inspiracji niech
służą te, które opisałem powyżej i opublikowałem na sliwinski.com/workflows
i zachęcam do modyfikacji ich oraz do tworzenia własnych i podzielenia się nimi
ze mną na Twitterze (@MSliwinski) lub na mailu (michael@nozbe.com).
Szczęśliwego i Produktywnego Nowego 2018 Roku!
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SZTUKA

Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

UZYTKOWA

Jesteśmy otwarci od 1.02.2018, w każdy czwartek-niedziela 11.00-20.00.
Możliwość płacenia kartą.

+48 501 757 027 | www.nagaleryjce.pl
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

TYT
tek

WALIZKI THIS IS ME – CENA OK. 599 PLN
Jak często spotkaliście z sytuacją, że współpasażerowie mieli bardzo podobne
walizki, co powodowało trudności w zlokalizowaniu swojej na taśmie lotniskowej? Jeżeli spotkała Was taka sytuacja, to rewelacyjnym rozwiązaniem będzie
propozycja firmy This is me, oferującej spersonalizowane walizki. To świetna
propozycja zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Ci pierwsi mogą na
walizce umieścić zdjęcie dziecka lub ulubionego pupila, a ci drudzy, w ramach
akcji promocyjnej, logo i hasło swojej firmy. W obu przypadkach gwarantowana jest rozpoznawalność walizki. Oczywiście sam wygląd to nie wszystko,
jak zawsze liczy się również jakość, a mamy tu do czynienia z wysokiej jakości
materiałami zabezpieczającymi przed zarysowaniami czy pęknięciami. Każda
walizka wyposażona jest w cztery kauczukowe kółka, umożliwiające obrót
o 360 stopni. Jakość i świetny design – to właśnie wyróżnia This is me.
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WYCISKARKA DO CYTRUSÓW BUGATTI VITA
– CENA OKOŁO 600 PLN
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne jest
picie soku ze świeżo wyciśniętych cytrusów. To
bogate źródło witaminy C i potasu odmładza
komórki organizmu, poprawia pracę wątroby
– zalety można wymieniać bez końca. Kiedy
wcześniej czy później ręczne wyciskanie soku się
znudzi, można skorzystać z elektrycznej wyciskarki marki Casa Bugatti. To połączenie praktycznego wykorzystania z włoskim stylem. Nie
przesadzę, twierdząc, że to najładniejsza wyciskarka, z jaką miałam do czynienia. Sam wygląd

STUDIO SANTE – CENA OD 30 PLN

to nie wszystko, jakość wykonania zwala z nóg,

Znalezienie czasu na odpoczynek i relaks

do tego idealnie wyciśnięte owoce i łatwość

jest na wagę złota, a czasem kosztuje kro-

w utrzymaniu czystości – to wszystko stawia ją

cie. Wyjazd za miasto do SPA, gdzie w pełni

na pierwszym miejscu wśród wyciskarek domo-

możemy oddać się uciechom cielesnym,

wego użytku. Wybór kolorów pozwoli dopaso-

wymaga i jednego, i drugiego. Gdyby tak

wać ją do każdego wnętrza. Mogłabym napisać,

można było takie miejsce znaleźć tuż obok

że to wyciskarka dla każdego, gdyby nie ta cena.

domu bez uszczerbku na jakości usług. Takim
właśnie miejscem jest Studio Sante. W środku
miasta w niesamowicie klimatycznej atmosferze podczas wyszukanych zabiegów, seansów saunowych i kąpieli w krótkim czasie
możemy oderwać się od rzeczywistości.
Każdy poniedziałkowy wieczór jest zarezerwowany wyłącznie dla pań, a w piątki, soboty
i niedziele od 21:00 obowiązuje strefa beztekstylna. Pobyt rozliczany jest godzinowo, ale
można skorzystać też z bardziej atrakcyjnego
sposobu rozliczeń, jakim są karnety. Na ich
wykorzystanie są aż 24 miesiące, nie ma więc
obawy, że cokolwiek przepadnie, a jednocześnie daje to swego rodzaju mobilizację do
znalezienia chwili tylko dla siebie.
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PRALKA BOSCH WAT 28640PL Z TECHNOLOGIĄ I-DOS
– CENA 2599- 3100 ZŁ
Inteligentny sprzęt AGD niekoniecznie musi być podpięty do sieci. Ważne jest to by
ułatwiał nam codzienne życie. Tak jest z pralkami Bosch z system i-DOS. Te pralki same
wiedzą, ile proszku do prania mają wykorzystać w danym programie. My uzupełniamy
pojemnik raz i starcza nawet na 20 prań. Koniec z miarkami, wlewaniem płynu odmierzanego nakrętkami. Nalewamy i zapominamy o tym, nawet na kilka tygodni. Oszczędzamy
w ten sposób chemię i wodę, ponieważ pralka nie musi uruchomić dodatkowego płukania, by pozbyć się nadwyżki proszku. Pranie ma być też łatwiejsze dzięki specjalnym
programom jak jedwab, odzież sportowa, czy program Mix dla różnych rodzajów ubrań.
Łatwo, szybko, przyjemnie nasze ubrania znów staną się czyste i pachnące.
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ADAPTER CHRONOLINKS 42 MM BLACK DO MOCOWANIA ZEGARKA
APPLE WATCH NA MULTITOOLU LEATHERMAN TREAD – CENA 179,99 PLN
Leatherman jakiś czas temu zaprezentował bransoletę dla prawdziwego faceta, czyli
Tread! Bransoleta składa się aż z 30 narzędzi, które możesz dowolnie wybrać i potem
mieć świetne narzędzie ze sobą zawsze i wszędzie, nawet na pokładzie samolotu!
Wśród narzędzi znajdziemy wszystko, co może być przydatne – przecinak do pasów,
otwieracz do kapsli, zbijak do szyb, różne śrubokręty itp. Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej 17-4 i ma gwarancję 25 lat. Teraz w ofercie firmy pojawiły się adaptery, pozwalające taką bransoletę połączyć z Apple Watch i to zarówno
w wersji 42 mm, jak i 38 mm. Apple Watch z takim paskiem pozwala nam poczuć się
MacGyver do potęgi. Chyba wrócę do Apple Watch.

78

/ LIFESTYLE MACUSERA / Dla niego

XIAOMI PORTABLE INTELLIGENT THERMAL VACUUM WATER BOTTLE
– CENA OD 130 PLN
Xiaomi to nie tylko producent oczyszczaczy powietrza i telefonów. Firma ma pod
sobą masę różnych brandów. Jednym z nim jest KissKissFish. To właśnie tej marki
jest smart kubek termiczny wyposażony w czujnik temperatury i wyświetlacz
OLED na pokrywie. Kubek potrafi zmieścić 430 ml ulubionego ciepłego napoju
i waży zaledwie 310 g. Wykonany jest rewelacyjnie, ma ergonomiczny kształt oraz
skórzany uchwyt ułatwiający przenoszenie. Nie jest mu straszne też mycie w zmywarce, jego kolor, biały lub brązowy, nie płowieje. Nie możemy w zmywarce myć
tylko pokrywki, w której zamontowano czujnik temperatury i wyświetlacz OLED.
Jeśli przesuniemy palcem w lewo po wyświetlaczu, to wyświetla się temperatura
napoju w środku; jak w prawo, to godzina od resetu timera, czyli nalania napoju
– reset jest automatyczny. Temperatura 42° C utrzymuje się do sześciu godzin.
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iMAC PRO

PIERWSZE WRAŻENIE

NAPOLEON BRYL

W połowie grudnia pojawił się w sprzedaży od dawna wyczekiwany iMac Pro. Pierwsi klienci
odebrali swoje egzemplarze jeszcze w starym roku. Ze względu na cenę nie każdy może sobie na
niego pozwolić. Rozpiętość cenowa jest duża – od 24 000 złotych za podstawową konfigurację
do 64 000 złotych za najmocniejszą. Drogo? Biorąc pod uwagę, że to raczej nie jest komputer
przeznaczany tylko do pracy biurowej i przeglądania internetu, to moim zdaniem nie. Dyskusje na
temat polityki cenowej Apple pojawiają się zawsze przy wprowadzaniu każdego nowego produktu.
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Miałem okazję popracować testowo na podstawowej konfiguracji. iMac Pro robi wrażenie.
Z zewnątrz, poza kolorem i innym zestawem portów (4 × TB3), nie różni się od zwykłego
iMaca. Ale… tylko w zestawie z iMac Pro jest dostępna klawiatura i Magic Mouse w kolorze gwiezdnej szarości. Myszka mnie nie przekonała, klawiaturę kupiłbym od razu, ale,
niestety, osobno jest niedostępna. Sam komputer jest po prostu ładny, ale nie o wygląd
tu chodzi. Ze względu na ograniczony czas musiałem skupić się na najważniejszych aspektach pracy. W moim przypadku to montaż video i rendering w Final Cut Pro i Compressor.
Do testów posłużył materiał video z profesjonalnej kamery, 4k w HDR z bitrate 695 Mbit/s
zakodowany w Prores HQ 422. Montaż, podstawowa korekcja kolorów, nałożenie efektów
i bieżący podgląd pracy nie stanowią dla tego komputera żadnego problemu, nawet wiatraki się nie włączyły, a na pewno nie dały usłyszeć! Wyświetlacz 27" z rozdzielczością 5210
× 2880, odwzorowujący zakres DCI-P3, nie jest monitorem referencyjnym do filmu*, ale na
potrzeby codziennej pracy będzie aż nadto. W warunkach biurowych nie miałem niestety
możliwości podłączenia drugiego monitora.
Szybkie przygotowanie materiału, film po zmontowaniu trwa 1 min 7 s z napisami końcowymi. Czas na render w Compressorze.
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Jak radzą sobie z takim samym wyzwaniem starsze sprzęty?

Jeśli popatrzymy na wartości bezwzględne, około 30 sekund nie czyni wielkiej różnicy, ale
zwróćcie uwagę na to, że to jest 30 sekund różnicy przy filmie trwającym minutę i siedem
sekund. Policzcie sami, ile by to wyniosło przy produkcji 20-minutowej. W takim przypadku
należy pomnożyć czas renderu i różnicę razy 20; słownie: dwadzieścia! Przy okazji widać,
jak bardzo wymagający jest dla sprzętu nowy kodek HEVC (h265) – render testowego filmu
trwał ponad 19 minut.
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iMac Pro, nawet w najsłabszej konfiguracji, jest obecnie najszybszym komputerem
stacjonarnym Apple. Na pewno nie jest to
komputer dla każdego. Jego moc da się
odczuć w postprodukcji filmowej, grafice
3D, ale przeglądarka internetowa będzie
działała tak samo szybko, jak na modelu
sprzed trzech lat. Czy z iMac Pro są problemy – w tej chwil jeszcze nic o nich nie
wiemy, ale jest to bardzo młoda konstrukcja
i czas pokaże, czy bestia zamknięta w ciasnej obudowie nie będzie się choćby zbyt
mocno grzała. Czy rozważam zakup takiego
komputera do pracy – tak, w firmie, z którą
współpracuję, prawdopodobnie pojawi się
kilka sztuk w średniej konfiguracji do tworzenia video i grafiki na potrzeby VR.
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Niestety, brak czasu nie pozwolił mi na przetestowanie możliwości 3D w Mayi i Cinema 4D
z wykorzystaniem okularów HTC Vive. Mam nadzieję, że uda mi się takie testy przeprowadzić w najbliższej przyszłości.
Podziękowania dla firmy Cortland za udostępnienie sprzętu.
Parametery:
• iMac Pro, 3,2 GHz Xeon W, 32 GB Ram, Radeon Pro Vega 56 8 GB
• iMac 5k, 3,5 GHz i5, 8 GB Ram, AMD Radeon R9 M90X 2 GB
• MacPro 3,7 GHz Xeon e5. 24 GB Ram, AMD FirePro D300 2 GB

napoleonbryl
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SONORO
– STREAM

JAROSŁAW CAŁA

Wybrałem jeden z najmniejszych „wynalazków” niemieckiego producenta, model Stream.
Sama nazwa brzmi bardzo nowocześnie i jest odzwierciedleniem tego, na czym stoi teraz
rynek fonograficzny. Do słuchania muzyki w każdej postaci potrzebujemy w tych czasach
tylko internetu i Sonoro ze swoimi produktami świetnie się wpisuje w tę rzeczywistość.
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Kiedy Norbert pytał mnie,
co bym chciał na testy do nowego
iMagazine, powiedziałem, że radio. Po chwili
ciszy usłyszałem: „zadzwonię później, jak wytrzeźwiejesz”.
Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy w roku 2017 na spotkaniu

Udoskonalamy
głośniki, telewizory,
a o najprostszym
urządzeniu, jakim jest
radio, wszyscy zapomnieli.
Sonoro pokazuje, że
zajęcie się tym tematem
być może nie jest takim
głupim pomysłem.

w sprawie wprowadzenia nowego produktu na rynek audio
główny inżynier wchodzi i mówi, że ma niesamowity pomysł
stworzenia odbiornika radiowego. Salwy śmiechu, łapanie się
za brzuch i ogólnie tarzanie się po podłodze. Przecież równie
dobrze mógł powiedzieć, że planuje stworzyć koło. W miarę
jak inżynier zdradza coraz więcej szczegółów, marketingowcom coraz bardziej zaczynają się zgadzać cyfry na kalkulatorze, a na twarzach zamiast szyderczych uśmiechów pojawia
się zaciekawienie.
Miałem dokładnie tak samo, gdy na stronie Top Hi-Fi trafiłem
na produkty firmy Sonoro. Powariowali? Radio, odtwarzacze
CD, a obok napis „Nowość”. Pośmiałem się z dwanaście minut
i kliknąłem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Nie było
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odwrotu, wiedziałem, że jedno z tych urządzeń musi trafić do mojego domu. Dwa dni później kurier przywiózł mi pudełko, w który znajdowały się odpowiedzi na wiele moich pytań.
Wybrałem jeden z najmniejszych „wynalazków” niemieckiego producenta, model Stream.
Sama nazwa brzmi bardzo nowocześnie i jest odzwierciedleniem tego, na czym stoi teraz
rynek fonograficzny. Do słuchania muzyki w każdej postaci potrzebujemy w tych czasach
tylko internetu i Sonoro ze swoimi produktami świetnie się wpisuje w tę rzeczywistość.
Oczywiście model Stream to nie tylko radio, ale uważam, że tak właśnie powinniśmy je
nazywać. Mam wrażenie, że sama idea takiego urządzenia przez ostatnie lata skutecznie
była uśmiercana. Udoskonalamy głośniki, telewizory, a o najprostszym urządzeniu, jakim
jest radio, wszyscy zapomnieli. Sonoro pokazuje, że zajęcie się tym tematem być może nie
jest takim głupim pomysłem. W Stream najbardziej podoba mi się to, że jest absolutnie dla
każdego i głównie chodzi mi o barierę wiekową. Oczywiście, mówię tu o obsłudze takiego
urządzenia. Wiadomo, że każda rozgłośnia działa online i wystarczy do zwykłego głośnika
bezprzewodowego połączyć się smartfonem i puścić muzykę, prosta sprawa. Nie zawsze
jednak i nie dla każdego. Dlatego Sonoro postanowiło stworzyć produkt, który może okazać
się idealnym prezentem na przykład dla rodziców. Z jednej strony prosty odbiornik radiowy,
a z drugiej strony niezwykle nowoczesne urządzenie mające wiele możliwości. Dodatkowym
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atutem jest niemieckie, solidne wykonanie i idąca
za tym jakość dźwięku.
Stream występuje w trzech dwukolorowych
wariantach. Dolna część to maskownica przetwornika z logo firmy, która łączy się z imitującą
drewno górną częścią. Największym wabikiem
jest spory wyświetlacz, który, trzeba przyznać,
jest jednym z najjaśniejszych punktów konstrukcji. Duża, czytelna i kolorowa matryca TFT
automatycznie dostosowuje jasność do pomieszczenia i panujących w nim warunków. Oprócz
niej na czele odbiornika znajdziemy panel sterowania z klasycznym i najbardziej praktycznym
pokrętłem regulującym głośność. Ciekawie jest
to, że obok standardowych złączy (zasilanie, AUX
IN) znajdują się anteny – cyfrowa oraz urokliwa,
wręcz sentymentalna, teleskopowa antena analogowa. Po jej wysunięciu nie da się już pomylić tego urządzenia z niczym innym. Wtedy
Stream przypomina noszone przez ramię radio
wojskowe. Niewątpliwe jednym z największych
plusów takiej anteny jest możliwość złożenia i całkowitego schowania jej za obudową.
À propos obudowy, wspomniany wcześniej inżynier to łebski chłop i wie, że radio musi działać
w każdych warunkach. Śpiewacie pod pryszni-

Niewątpliwe jednym z największych
plusów takiej anteny jest możliwość
złożenia i całkowitego schowania jej
za obudową.
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cem? Jeśli nie, to na bank któryś z waszych wujków ma w sobie drzemiący talent, możecie
więc mu zrobić świetny prezent. Obudowa jest odporna na wilgoć i może być używana
w zaparowanej łazience albo u szalonej kucharki w kuchni. Tylko niech Wam do głowy nie
przyjdzie wrzucanie do wanny, bez przesady. Możecie to zrobić tylko z wodoszczelnym,
gumowanych pilotem, który znajduje się w zestawie i znaczenie ułatwia obsługę. Poradzi
z nim sobie nawet Wasza babcia.
Tyle napisałem, a właściwie mam wrażenie, że nie przedsta-

Zawarty w aplikacji
equalizer pomoże nam
dostosować dźwięk
do pomieszczenia, co
w tym przypadku bardzo
się sprawdza. Akustyka
w łazience potrafi być
nieprzewidywalna.

wiłem Wam, czym właściwie jest Sonoro Stream. Tak jak pisałem wcześniej, to nie jest tylko zwyczajne radio. Sama nazwa
nasuwa odpowiedź, ale pozwólcie, że w jednym zdaniu
streszczę, co drzemie w tym urządzeniu. Znajdziecie w nim
analogowe, cyfrowe i internetowe rozgłośnie radiowe, strumieniowanie muzyki z sieci lub serwisów takich jak Spotify.
Przepraszam, nie ma opcji streścić wszystkiego w jednym
zdaniu. Sonoro do tej małej konstrukcji zmieściło zbyt wiele.
Stream łączy się z naszą domową siecią Wi-Fi i może odtwarzać muzykę z dysków sieciowych albo tych podłączonych
przez złącze USB, które służy również jako ładowarka dla
naszych sprzętów. Wspomnieć należy oczywiście o łączności
Bluetooth. Mało? Dobra, dorzucę jeszcze multiroom w przy-
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padku zakupu kolejnych sprzętów niemieckiego producenta. Rozwinięciem pilota jest dużo
bardziej rozbudowana aplikacja UNDOK, dzięki której między innymi skorzystamy z funkcji
Spotify Connect czy equalizera dźwięku. W ten oto sprytny sposób płynnie przechodzimy
właśnie do dźwięku.
Przeważnie radio po prostu gra sobie gdzieś w tle i raczej nikt nie zastanawia się nad głębią,
poszczególnymi częstotliwościami czy sceną. Dlaczego? Przecież muzyka ma dawać nam
radość, ukojenie i przyjemność. Ten łebski inżynier wie, o czym mówię i postanowił zmienić ten głupi stereotyp. Nawet tak mały odbiornik, jakim jest Stream, pokazuje, że można.
W jego obudowie umieszczono 3-calowy głośnik oraz dwie bierne membrany, co w efekcie dało to wszystko, o czym przed chwilą napisałem. Brzmi ciepło i czysto, a dodatkowo
ma całkiem sporo mocy. Zawarty w aplikacji equalizer pomoże nam dostosować dźwięk do
pomieszczenia, co w tym przypadku bardzo się sprawdza. Akustyka w łazience potrafi być
nieprzewidywalna. Ten, wydawać by się mogło, nieco szalony projekt po głębszej analizie
okazuje się niezwykle trafionym pomysłem, który może znaleźć całkiem spore grono odbiorców. Szkoda tylko, że emerytury w naszym kraju nie są wypłacane w euro, bo Sonoro swoje
radio przyszłości wyceniło na 1199 polskich złotych.
Ocena:

calamuzyka
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JAYS A-SIX WIRELESS

PAWEŁ HAĆ

Idealne słuchawki sportowe? Lekkie, dobrze tłumiące dźwięki otoczenia, doskonale
brzmiące i z długim czasem pracy na baterii. Takich, co prawda, nie ma, ale są a-SIX, które
bardzo się starają.
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JAYS specjalizuje się w słuchawkach dokanałowych, ulepszanych stopniowo bez wprowadzania dużych zmian w we wzornictwie czy funkcjach. Podłużny, owalny pilot z trzema przyciskami
i mikrofonem, płaski kabel i niewielkie główki słuchawek są cechami niemal każdych słuchawek z portfolio tego producenta. Różnice pojawiają się dopiero w jakości materiałów, brzmieniu
i wariantach kolorystycznych, a także w detalach wykończenia. Oczywiście, są wyjątki pokroju
t-JAYS czy kilku modeli nausznych, to jednak pojedyncze wybryki producenta. Nowe a-SIX są
pierwszymi bezprzewodowymi dokanałówkami, które powielają charakterystyczne wzornictwo,
a przy tym wyróżniają się niesamowitym czasem pracy na baterii i bardzo dobrym brzmieniem.

Forma nowych JAYS-ów nie jest niczym nowym – dwie słuchawki połączono płaskim
kablem, na którym umieszczono pilota do sterowania oraz, jako osobny element, baterię.
Kabel umieszczamy na szyi, by powiesić na niej słuchawki, gdy ich nie używamy. Ot, standardowa konstrukcja, sprawdzona i lubiana, a więc też bezpieczna. Szczegółów tu mało, ale
wszystkie są niezmiernie istotne. Płaski kabel nijak się nie plącze, dlatego nawet niedbale
upchnięte w kieszeni słuchawki nadają się po wyjęciu z niej od razu do używania. Przewód
jednak przenosi hałas, w słuchawkach wybrzmiewa każde otarcie o ubranie. Umieszczona
na nim bateria dodatkowo dociąża go z tyłu, co nie przeszkadza, gdy chodzimy czy siedzimy, ale przy bardziej dynamicznych ruchach – choćby na siłowni – przyspiesza wysuwanie się słuchawek z uszu. Pilot to element niemal doskonały, przyciski regulacji głośności są
wklęsłe, a przycisk sterujący – wypukły, nie da się ich więc pomylić, a ich skok czuć idealnie.
Jest na nim też mikrofon i złącze ładowania chronione zaślepką. Mógłby być jedynie trochę
mniejszy, zwłaszcza że znajduje się blisko twarzy. Główki słuchawek zrobiono z aluminium,
a jakość materiałów to zdecydowanie górna półka. W komplecie ze słuchawkami dostajemy
przewód do ładowania oraz aż pięć par gumo-

Bateria, która według producenta
wytrzymuje około 12 godzin, działa
tak naprawdę… dłużej.

wych końcówek (do pełni szczęścia zabrakło
tylko pianek, ale na tej półce cenowej ich brak
mnie nie dziwi). Brakuje też jakiegokolwiek etui,
a choć JAYS-y nie plączą się praktycznie wcale, to
wolałbym mieć je do czego schować przy dłuższym nieużywaniu.
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Bardzo trudno mi sklasyfikować a-SIX jako słuchawki sportowe bądź codzienne. Ich wygląd
oraz sposób, w jaki przedstawia je producent,
sugeruje raczej odbiorcę aktywnego fizycznie, ich niewielkie rozmiary pozwalają jednak
komfortowo korzystać z nich na co dzień. Za
ich uniwersalnością przemawia też brzmienie. Spodziewałem się mocno podbitego basu
i cichego środka, tymczasem a-SIX radzą sobie
najlepiej właśnie ze środkowymi pasmami. Nie
brakuje im detali, bardzo dobrze brzmi wokal
i gitara. Bas oczywiście też jest, nie brakuje go,
czasem mamy go aż w nadmiarze. W niektórych
utworach wręcz dudni, i to wcale nie przy wysokiej głośności, zagłuszając jednocześnie pozostałe
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dźwięki. Wysokie brzmienia są wyraźne, przy bardzo głośnym słuchaniu trochę przeszkadzają, ale jednocześnie nie dominują. Bateria, która według producenta wytrzymuje około
12 godzin, działa tak naprawdę… dłużej. Słuchając muzyki na około 30% głośności maksymalnej, osiągnąłem około 14 godzin. Trudno to zmierzyć, bo pauzowałem czasem na chwilę
muzykę, nie wyłączałem jednak słuchawek wcale.
Przetestowałem już wiele modeli słuchawek i dostrzegłem przy tym pewną zależność: im
mniejsze słuchawki, tym prędzej będę korzystał z nich na co dzień. JAYS skompresowało je
wręcz do absolutnie minimalnych rozmiarów, dlatego też nosiłem je na co dzień, a gdy nie słuchałem muzyki, wisiały po prostu na mojej szyi. Działają jeszcze dłużej, niż sugeruje producent
(pod warunkiem słuchania na mniejszej głośności), praktycznie nie czuć ich w uchu, są też na
tyle małe, że można je doskonale dopasować nawet do niewielkich uszu. Brzmią dobrze, ale
ich hałasujący kabel potrafi dać się we znaki. Dość łatwo też można wyrwać je z ucha, o ile ich
dokładnie nie dopasujemy, a umieszczona na kablu bateria zwiększa takie ryzyko. Ideału więc
nie ma – a-SIX to po prostu bardzo dobre, szczególnie za tę cenę, słuchawki.

pawelhac

JAYS a-SIX Wireless
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• ponad 12 godzin działania
• bardzo lekkie
• dobra jakość brzmienia
Minusy:
• hałaśliwy kabel
• dość łatwo je przypadkiem
wyszarpnąć
Cena: około 350 PLN
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SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS:

LEGENDA W NOWEJ ODSŁONIE
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Nidy nie darzyłem jakąś wyjątkową sympatią marki Sennheiser. Z ich produktami
było w mojej opinii trochę tak, jak z posiadaniem budżetowego BMW. Kojarzyło
się z przynależnością do pewnych grup społecznych i szczerze, nie kojarzyło mi się
z produktami premium.
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Do grudnia 2017. Wówczas do recenzji trafiły
najnowsze słuchawki Momentum Wireless M2
AEBT. Bezprzewodowe, ze świetnie działającym
mechanizmem parowania, wykonane z najwyższej jakości skóry i metalu. Nie ma jednak róży
bez kolców.

Legendarna jakość
Gdy rozpakowywałem pudełko, od samego
początku widać było i czuć (prawdziwa skóra
pachnie tak, jak powinna), że producent zadbał
o najmniejszy szczegół. W zestawie znajdziemy
więc welurowy, twardy, zasuwany na zamek
futerał w kolorze ciemnego brązu oraz przenośny, mały i wykonany z aksamitu sznurkowy
woreczek. Te dwa elementy powinny stanowić wyposażenie każdych słuchawek z półki
premium (drogi Bang & Olufsen – lubię Was,
ale tutaj możecie się tylko uczyć). Oprócz tego
zestaw zawiera także przewód micro USB do
ładowania słuchawek (minus za brak USB-C)
oraz przewód Jack–Jack, którym możemy podłączyć słuchawki do sprzętu, gdy w tym zabraknie energii. Co ciekawe i godne odnotowania,
zachowują one pełną funkcjonalność i czerpią
energię z urządzenia, nie ładują się jednak jednocześnie. Dodatkowo w zestawie znajduje się
standardowa przejściówka do gniazda samolotowego i komplet dokumentacji.

Nie mogę zrezygnować z działania
ANC. Jest ono po prostu zawsze
włączone. Szkoda tylko, że nie działa.

Znany z produktów marki Bose kompaktowy
mechanizm składania idealnie sprawdza się
w podróży. Wykonanie Momentum Wireless
jest dokładnie na takim poziomie, do którego
producent przyzwyczaił nas w przypadku tej
linii słuchawek. Nie pozostawia niedomówień.
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Skóra, przeszycia, spasowanie całej konstrukcji:
przewodów, elementów metalowych, membran
nauszników i mechanizmu regulacji jest po prostu wzorowe. Nic nie trzeszczy, nic nie jest zbyt
delikatne i zbyt premium, jak to bywa u konkurencji. Jest po prostu solidnie.
Producent deklaruje, że słuchawki są w stanie
pracować na jednym ładowaniu akumulatora
przez dwadzieścia dwie godziny. Podczas ponad
miesiąca testowania udało mi się osiągnąć
wynik dziewiętnastu godzin. To i tak sporo w tej
klasie słuchawek. Ładowanie akumulatora do
pełna zajmuje około trzydziestu minut. Zawsze
mogłoby być szybciej. Korzystając na co dzień
z Bose QC35, nadal podtrzymuję opinię, że są
to najwygodniejsze słuchawki na świecie, choć
Momentum Wireless nie uwierają w głowę ani
w uszy przez dobre cztery do pięciu godzin ciągłego użytkowania. Oczywiście to subiektywna sprawa i zależy od kształtu głowy każdego użytkownika, niemniej jednak wynik uważam za naprawdę dobry.

ANC jedno ma imię
Byłem bardzo ciekawy wbudowanego w ten model modułu aktywnej redukcji hałasu, który
Sennheiser nazwał NoiseGard Hybrid. To ostatnie słowo ma tutaj szczególne znacznie. Nie
byłem i nie będę zwolennikiem wszelkiej maści hybryd. Cztery wbudowane mikrofony nie
wystarczyły i w tym przypadku, aby obronić testowane słuchawki. Po prostu albo coś jest
ANC, albo nim nie jest. Podobne problemy miewa wspomniany Bang & Olufsen.
Docenić należy fakt, że Momentum Wireless są całkowicie pozbawione funkcji smart. Nie
mamy aplikacji, co osobiście uznaję za plus do momentu, gdy nie mogę zrezygnować z dzia-

To bezapelacyjnie najlepszy, najstabilniejszy system łączności
wykorzystujący protokół Bluetooth na rynku.
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łania ANC. Jest ono po prostu zawsze włączone. Szkoda tylko, że nie działa. Efektu wytłumienia dźwięków otoczenia, pomimo zamkniętej, okołousznej konstrukcji, po prostu nie słychać.
Rozmowy i wszelkie dźwięki są całkowicie słyszalne. I ta jedna wtopa producenta według
mnie powinna obniżać cenę tego modelu o jakieś trzysta złotych. Podkreślę raz jeszcze, że
liderem rynku, jeśli chodzi o ANC, jest jego twórca, marka Bose. Tyle na ten temat.

W1 od Apple to nie wszystko
A jak brzmią Momentum Wireless? Jak zwykle, to zależy, czego słuchacie. Jeśli gustujecie w jazzowo-klasycznych brzmieniach, a od czasu do czasu słuchacie po prostu nowości (w tym popu),
słuchawki te docenicie za trzy kwestie. Po pierwsze krystalicznie czystą górę i środek. Śmiem
stwierdzić, że grają one porównywalnie z BeoPlay H6, które są w tych aspektach dla mnie wzorem. Po drugie miękki bas, który kompletnie nie poradzi sobie z rockiem czy muzyką klubową,
ale świetnie spisze się w przypadku jazzu i popu. Nie za dużo, nie za mało. Tak jak oczekiwałem.
Po trzecie świetnej jakości wbudowane mikrofony. Uważam, że są dużo lepsze niż u konkurencji.
Momentum Wireless mają w sobie jeszcze jeden pierwiastek magii, którego nie potrafię do
końca wyjaśnić. Mechanizm parowania słuchawek i przełączania źródła dźwięku, który działa
lepiej niż chip W1 od Apple. Co prawda Sennheisery nie parują się magicznie z urządzeniami
z Cupertino, ale gdy już sparowane zostaną, to dzieją się cuda. Przedstawię to obrazowo.
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Słuchawki są sparowane z iMakiem, iPadem i iPhone'em. Połączone w danej chwili zostają
tylko tym pierwszym. Korzystamy z nich, pracując na komputerze. Nadchodzi połączenie
głosowe na iPhone’a. Słuchawki momentalnie wyciszają dźwięk z komputera i są gotowe
odebrać połączenie z iPhone'a. Bez sekundy opóźnienia! Od razu. W czasie rzeczywistym.
Bez ich wcześniejszego połączenia z iPhone'em. Nie do końca wiem, co za tym stoi, ale
jest to bezapelacyjnie najlepszy, najstabilniejszy system łączności wykorzystujący protokół
Bluetooth na rynku. Wielkie ukłony dla Sennheiser.
Podsumowując, Momentum Wireless to bardzo dobre słuchawki, ale nie dla wszystkich. Jeśli
szukacie ANC, powtórzę jeszcze raz, mamy tylko jeden produkt na rynku: Bose QC 35. Jeśli
szukacie produktu premium, wysokiej jakości wykonania i bezproblemowego, długiego
działania, jak najbardziej możecie wybrać Sennheiser. Cieszę się, że zmieniłem swoje zdanie
na temat tej marki i chętnie przyjrzę się kolejnym jej propozycjom.

kolaczkrzysztof
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FITBIT IONIC

ŚWIETNIE ŚLEDZI, SŁABO MYŚLI

PAWEŁ HAĆ

Droga Fitbita do stworzenia smartwatcha była bardzo długa. W końcu jednak jest i choć
nie ze wszystkim radzi sobie dobrze, to jego potencjał jest olbrzymi.
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Mowa oczywiście o Ionic, smartwatchu, który
powstał po przejęciu przez Fitbita Pebble.
Urządzenia tej firmy całkowicie zniknęły z rynku,
całą uwagę skupiono bowiem na zegarku mającym
konkurować już nie tylko z monitorami aktywności, ale i z bardziej zaawansowanymi konstrukcjami.
Ionic mocno przypomina poprzednika. Użyto
aluminium, szkła i gumy, opcjonalnie można też
wymienić pasek na skórzany. Jakość materiałów to
absolutnie górna półka, aluminium się nie rysuje,
a guma jest na tyle elastyczna, by pasek nie uwierał, nawet pomimo noszenia urządzenia przez całą
dobę. Miłym detalem paska jest jego przypinana
końcówka – nie ma szlufki, zamiast niej mamy klips.
Obudowa z kolei ma delikatne, plastikowe fugi po
bokach, te nie rzucają się jednak w oczy (zauważy-
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łem je dopiero po kilku dniach). Na dekielku znalazł się czujnik tętna oraz złącze ładowania, do
którego podłączamy kabel z magnetyczną końcówką. Nie trzeba więc, jak w przypadku Blaze'a,
wyjmować urządzenia z ramki i wkładać go do dziwacznej ładowarki. Obok widać też przyciski
do odczepiania paska – to specjalne mocowanie tylko występujące w tym urządzeniu, dlatego
też pasują wyłącznie paski producenta (a obudowa ma taki kształt, że adapter do standardowych pasków raczej nigdy nie powstanie). Po bokach obudowy mamy przyciski, jeden z lewej
(do cofania) i dwa z prawej (do sterowania treningiem i wywoływania podsumowania dnia oraz

ekranu aktywności). Większość czynności wykonujemy jednak dotykowo, na prostokątnym, niewielkim ekranie LCD. Charakteryzuje go dobra czułość i duża jasność (do 1000 nitów, dostosowująca się automatycznie), pozwalająca odczytać go nawet w słońcu. Wyświetlacz przykryto Gorilla
Glass 3, stąd też nie powinien zbyt szybko się rysować.
Gdy w ubiegłym roku testowałem Fitbita Flex 2, urzekła mnie aplikacja zbierająca dane. Do
obsługi Ionica wykorzystywany jest dokładnie ten sam program, tyle tylko, że zegarek jest
w stanie dostarczyć znacznie więcej danych. Informacje są synchronizowane na bieżąco przez
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Bluetooth, zegarek trzyma też szczegółowe dane z ostatnich siedmiu dni, gdyby nie udało się
ich przesłać. Podstawowy ekran składa się z kafelków przedstawiających aktywność, tętno, sen
czy wypitą wodę – jest w pełni konfigurowalny, interfejs osoby trenującej regularnie może więc
wyglądać zupełnie inaczej niż tego, kto właśnie zaczyna się odchudzać. Na górze mamy jednak
zawsze podsumowanie naszych dziennych celów (które ustalamy samodzielnie). Ionic liczy zrobione kroki i przebyty dystans, kalkuluje spalone kalorie na bazie wzrostu, tętna i aktualnej wagi,
a także sumuje pokonane piętra oraz czas aktywności. Te same dane pokazuje też podsumowanie dnia na zegarku (nie ma jednak podglądu szczegółowych informacji). Ponadto dane te poddawane są analizie i ocenie w aplikacji, na przykład za pomocą wskaźnika „cardio fitness”. Bazuje
on na tętnie, VO2 Max i zbieranych przez program danych, a jego celem jest ocena kondycji
w odniesieniu do naszego wieku. Pokazuje też, jak zmieniłaby się nasza ocena, gdybyśmy zrzucili wagę czy trenowali regularnie. Aplikacja jest też kompatybilna z innymi serwisami, takimi jak
MyFitnessPal, Runkeeper, Strava czy Lose It, co znacznie ułatwia choćby wprowadzanie posiłków.
Jestem przyzwyczajony do tego, że smartwatch potrafi dużo, na co dzień korzystam bowiem
z Apple Watcha. Ionic wydał mi się więc… prosty. I to bardzo. Fitbit wykorzystał interfejs Blaze'a,
dodając do niego tylko kilka elementów. Jest zatem prosto, miejscami aż za bardzo. Główny
ekran to tarcza zegarka, która zazwyczaj jest interaktywna (stuknięcie w nią zmienia wyświetlane dane). Aby ją zmienić, trzeba wejść do aplikacji na telefonie, nie jest to więc ani szybkie,
ani wygodne. Z tego też powodu nie eksperymentowałem z nią zbyt długo i pozostałem przy
jednej z podstawowych, a jednocześnie najbardziej czytelnych. Z lewej strony ekranu wysuwamy menu pozwalające wyłączyć powiadomienia oraz określić, czy ekran ma włączać się automatycznie po uniesieniu nadgarstka, czy dopiero po wciśnięciu przycisku. Z góry wysuwa się
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natomiast odtwarzacz muzyki, a z dołu – powiadomienia. Te są bardzo ubogie, wyświetlają jedynie
treść i ikonę aplikacji, z której pochodzą, o jakiejkolwiek interakcji z nimi można jednak zapomnieć.
Po prawej wyświetla się natomiast menu aplikacji,
wśród których znajdziemy odtwarzacz muzyki, podsumowanie dnia, trenera, minutnik i stoper, budzik,
trening oddychania, portfel (w Polsce nie działa),
pogodę, Stravę i ustawienia. Trafiają tu też wszystkie
doinstalowane programy, obecnie ich wybór jest
jednak niewielki – w sklepie mamy do wyboru zaledwie kilkanaście aplikacji (wszystkie są bezpłatne).
Działanie programów bazujących na danych z internetu pozostawia wiele do życzenia. Zegarek ma
Wi-Fi, do aktualizacji danych wymagana jest jednak
synchronizacja z aplikacją Fitbit na telefonie, tyczy
się to zarówno pomiaru aktywności, jak i informacji w innych programach. Wi-Fi przydaje się jedynie
do synchronizacji muzyki (innego zastosowania nie
odkryłem). Programy działają stabilnie, choć niekiedy długo się włączają, animacje również odrobinę klatkują. Interfejsy programów różnią się od
siebie, ale w nawigacji zachowano konsekwencję
– zazwyczaj przewijamy listy, a cofamy fizycznym,
bocznym przyciskiem. Wolałbym, by dało się to
zrobić gestem od lewej do prawej krawędzi ekranu
– nie musiałbym wtedy zmieniać pozycji dłoni
w poszukiwaniu przycisku. Widać, że Fitbit wciąż
uczy się robić smartwatche, szkoda jednak, że nie
wyciągnął wniosków z Blaze'a.
Ionic gościł na moim nadgarstku przez całą dobę,
głównie ze względu na funkcję pomiaru snu.
Bateria wytrzymuje około pięciu dni, z uwzględnieniem trzech półgodzinnych treningów z włączonym GPS-em oraz automatycznym wykrywaniem
aktywności. Dawno już nie miałem tak wygodnego
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zegarka, Ionic jest o wiele mniejszy, niż sugerują
jego zdjęcia. Jego wymiary powodują, że nawet
na szczupłym, kobiecym nadgarstku wygląda
dobrze (choć surowa i kanciasta bryła przysporzy
mu zapewne więcej odbiorców wśród mężczyzn).
Zegarek nie ma głośnika, ale informuje o powiadomieniach za pomocą wibracji (cichej, a jednocześnie odczuwalnej). Zegarek zastąpił mi też
odtwarzacz, gdyż do wbudowanej pamięci można
przesłać własną muzykę i słuchać jej na słuchawkach Bluetooth. Alternatywnie, zegarek pozwala
sterować odtwarzaniem muzyki z telefonu. Szybki
podgląd dziennych postępów umieszczony pod
jednym z bocznych przycisków okazał się bardzo
przydatny, skutecznie ograniczył częstotliwość
otwierania aplikacji. Moją ulubioną aplikacją został
natomiast Coach, czyli zestaw trzech treningów,
które można szybko wykonać i to bez żadnego
sprzętu. Każdy z nich wyświetla aktualne ćwiczenie,
a wibracja powiadamia o jego zmianie, dane z tre-

GPS szybko łapie sygnał (zajmuje
to około 20 sekund), nawet przy
sporym zachmurzeniu, nie gubi też
go, a rysowana ścieżka pokrywa się
z pokonaną trasą.

ningu są oczywiście podsumowywane i przesyłane
do aplikacji. To doskonały sposób, by się rozruszać,
gdy brakuje nam czasu na pełny trening (najdłuższy
z tych w Coach trwa zaledwie 15 minut). Świetnie
działa też automatyczne rozpoznawanie aktywności, po wykryciu jej jest ona zapisywana wraz ze
szczegółowym wykresem tętna i określeniem, jaki
miała wpływ na nasz organizm.

Najważniejszy element, czyli pomiar treningu, zrobiony jest całkiem nieźle. Od strony technicznej trudno Ionicowi cokolwiek zarzucić – GPS szybko łapie sygnał (zajmuje to około 20 sekund),
nawet przy sporym zachmurzeniu, nie gubi go też, a rysowana ścieżka pokrywa się z pokonaną
trasą. Owszem, mogłaby być nieco prostsza (miejscami wygląda, jakbym biegł zygzakiem), ale
odchylenia te są na tyle małe, że mają wątpliwy wpływ na wynik. Ekran treningu pokazuje jednocześnie trzy informacje, przy czym czas i dystans są zawsze wyświetlane. Trzecią informacją
może być tempo średnie lub aktualne, tętno, spalone kalorie, kroki, godzina lub dystans; zmie-
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niamy je, dotykając ekranu. Nie podoba się mi to, nawet w smartwatchach spotyka się najczęściej konfigurowalne (lub chociaż zmieniające się) ekrany danych. Częstotliwość odświeżania
informacji też zawodzi, dopiero po około sekundzie od podświetlenia ekranu pojawia się aktualny dystans czy tempo. O takich rzeczach jak alarm tempa można jedynie pomarzyć. Opcji jest
więc mało, początkującemu biegaczowi wystarczą, ale przy zachowaniu regularnych treningów
szybko zacznie rozglądać się za alternatywą.
Przyzwyczaiłem się do noszenia opaski fitness. Co więcej, przywykłem do tego, że jest nią
Fitbit Flex 2, czyli najprostsze urządzenie tej firmy. Ionic może znacznie więcej, zarówno jako
monitor aktywności, jak i narzędzie do pomiaru treningów. Na jego przykładzie widać, że
Fitbit ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu urządzeń mierzących codzienny wysiłek.
Jednocześnie wychodzi też to, jak bardzo firma nie radzi sobie ze smartwatchami – Ionic aspiruje
do tego miana, jego skromne możliwości sprawiają jednak, że lepiej go w tej kategorii nie oceniać. Uważam, że zadowoli przede wszystkim tych, dla których opaska fitness to już mało i chcą
zacząć regularnie ćwiczyć, jednocześnie pozostając w znanym i lubianym ekosystemie. Kogoś,
kto potrzebuje smartwatcha, prawdopodobnie zawiedzie.

pawelhac

Fitbit Ionic
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• zbiera i analizuje mnóstwo danych
• dobra bateria
• aplikacja Coach
Minusy:
• brak opcji konfiguracji treningu
• bardzo mała baza aplikacji
• ubogie powiadomienia
i inne funkcje smart
Cena: ok. 1500 PLN

107

/ SPRZĘT / Samsung Gear Fit2 Pro – dobre stało się (trochę) lepsze

SAMSUNG GEAR FIT2 PRO

DOBRE STAŁO SIĘ (TROCHĘ) LEPSZE
PAWEŁ HAĆ

Nie każdy nowy produkt musi być całkowitą nowością, ale gdy zmiany względem poprzednika
są niemal niedostrzegalne, a nazwa sugeruje co najmniej istotną różnicę, nie sposób pozbyć się
wrażenia, że coś jest nie tak.
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Chodzenie własnymi ścieżkami wyszło
Samsungowi na dobre (choć, jak wiemy, nie
zawsze tak było). Postawienie na Tizen i otwarcie się na wszystkie smartfony z Androidem
oraz z iOS pozwoliło dotrzeć ze sprzętem do
mnóstwa osób. Wiele z nich nabiera zaufania
do firmy właśnie dzięki tym najmniejszym, ale
i najbardziej osobistym urządzeniom. Wszystkie
Geary są przedmiotami stworzonymi do noszenia na co dzień, nie inaczej jest z Fit2 Pro. To
nowa opaska fitness, która wygląda bardzo
znajomo, jest niemal identyczna, co rok starszy model Fit2. Ten sam kształt, ekran i podstawowe funkcje sprawiają, że choć nie korzystałem
z jej poprzednika niemal od roku, zakładając
na nadgarstek wersję Pro, zauważyłem jedynie różnicę w sposobie zapinania paska (klips
zastąpiono klasyczną sprzączką). Pionowy,
zakrzywiony ekran AMOLED wyświetla bardzo
soczyste kolory, a dzięki dużej jasności jest czytelny nawet w słońcu. Plastikowy korpus sprawia
solidne wrażenie, podobnie jak poprzednio ma
dwa boczne przyciski do sterowania urządzeniem. Na spodzie jest optyczny czujnik tętna
i piny do ładowania, widać tam też przyciski
do odczepiania paska. Nie sprawdzają się one,
wymagają bowiem użycia sporej siły, by dało
się je w ogóle wcisnąć. Sam pasek niemal się
nie zmienił: materiał wydaje się nieco mniej elastyczny, ale może to wynikać z innego ułożenia
wzoru (teraz są to podłużne paski). Fit2 Pro jest
o cztery gramy cięższy od wersji zwykłej i waży
zaledwie 34 gramy. Niestety, grubość nie uległa
zmianie, wciąż trudno upchnąć go pod mankietem koszuli. Zmian w wyglądzie jest więc jak na
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lekarstwo, jedyną jest sprzączka, która, choć nie tak oryginalna co klips, sprawdza się od
niego lepiej.
Drugą zauważalną nowością są nowe tarcze, które, podobnie jak w innych Gearach, pokazują głównie dane aktywności. Większość z nich można personalizować (choć zmiana
ogranicza się głównie do kolorystyki), da się też doinstalować nowe. Oprócz godziny pokazują zazwyczaj spalone kalorie, pokonane piętra i liczbę kroków, niektóre z nich wyświetlają mniej informacji, ale za to wizualizują je w oryginalny sposób (moim faworytem jest
tarcza z iskrami, znana z poprzedniej wersji opaski). Są naprawdę dobrze zaprojektowane,
łączą estetykę z praktycznością. Gorzej mają się widżety, nie zmieniły się bowiem względem Fit2, są więc wciąż dość surowe, choć dobrze spełniają swoją funkcję. Każdy z nich
prowadzi do szczegółowych danych, dotknięcie
prognozy pogody pokazuje więc ją na kilka naj-

Ekran treningu nie jest niestety
konfigurowalny.

bliższych dni, a widżet tętna przeniesie nas do
pomiaru oraz wykresów z ostatniego tygodnia.
Znajdują się po prawej stronie tarczy, po lewej
mamy natomiast listę powiadomień, przewijaną
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w pionie. W połączeniu z iOS opaska nie pozwala na żadną interakcję z nimi, dlatego też
praktycznie z nich nie korzystałem. Ich przeglądanie jest jednak wygodne, da się też je
wszystkie usunąć za pomocą pojedynczego dotknięcia. Z góry ekranu wysuwają się natomiast skróty do regulacji jasności, trybu pływania (czyli wyłączenie podświetlania ekranu
i dotyku), odtwarzacza muzyki i trybu „nie przeszkadzać”. Do urządzenia można wrzucić
własną muzykę i słuchać jej na słuchawkach Bluetooth bądź też kontrolować odtwarzanie na telefonie. Do dyspozycji użytkownika jest nieco ponad 2 GB pamięci. Nowością jest
możliwość zgrywania na opaskę muzyki ze Spotify, do odtwarzania nie jest wymagane
połączenie z siecią. W ten sposób na trening nie trzeba zabierać telefonu, wystarczy wcześniej pobrać muzykę. Można ją dodać nawet bezpośrednio z samej opaski. Niezbędna
jest jednak subskrypcja premium i odrobina cierpliwości, niewielki ekran Geara utrudnia
bowiem nawigację po serwisie oraz wyszukiwanie muzyki.
Od strony sportowej Fit2 Pro nie zmienił się niemal wcale. Urządzenie ma GPS, dość szybko
łapie sygnał i prawidłowo rysuje trasę, z opóźnieniem aktualizuje jednak dane (potrzeba
około sekundy, by po podświetleniu opaska pokazała bieżące pomiary). Ekran treningu nie
jest niestety konfigurowalny, można jedynie przewijać jedną informację na środku, natomiast na stałe wyświetla się tętno i godzina. Trochę tego mało, brakuje mi możliwości jednoczesnego wyświetlania dystansu, tempa bieżącego i tętna (bądź jego strefy), zwłaszcza
że dopisek „Pro” zobowiązuje. Pływacy docenią natomiast zwiększoną wodoszczelność
– teraz wynosi ona 5 ATM. Opaska może mierzyć puls w trybie ciągłym, automatycznie
wykrywa też aktywności, a ich dane (podobnie jak pozostałe zbierane informacje) trafiają
do aplikacji Samsung Health. Ta jest bardzo czytelna i wygodna, działa całkiem szybko. Nie
pozwala jednak wymieniać danych treningów z innymi serwisami – to akurat spora wada,

111

/ SPRZĘT / Samsung Gear Fit2 Pro – dobre stało się (trochę) lepsze

zwłaszcza dla osób, które regularnie korzystają choćby z MyFitnessPal. Do konfiguracji
urządzenia opracowano osobną aplikację Gear Fit, która ma zintegrowany sklep Galaxy
Apps. Sporo w nim niezłych tarcz zegarka oraz przydatnych aplikacji, choć korzystałem
ostatecznie jedynie z kilku. Spore wymiary opaski sprawiły, że zastąpiła mi smartwatcha,
a nie Fitbita Flex 2, którego noszę na co dzień. Bliżej jej zresztą właśnie do inteligentnego
zegarka niż do prostego monitora aktywności. Jej bateria wystarczała mi na niecałe 4 dni,
z dwoma treningami z włączonym GPS. Ładowarka, jaką dostajemy, pozwala ustawić opaskę poziomo, by pokazywała godzinę. Pomimo braku głośnika, Fit2 Pro skutecznie powiadamia użytkownika za pomocą wibracji.
Gear Fit2 był bardzo udaną konstrukcją, nie dziwi mnie, że Samsung nie chciał jej zbyt
szybko porzucać. Udoskonalona wersja opaski nie zasługuje jednak na określenie „Pro”,
bo względem poprzednika zmiany są małe. Dostrzeże je niewielka grupa osób, a dla jeszcze mniejszej będą one istotne. To wciąż jedna z najbardziej zaawansowanych opasek fitness, ze świetnym interfejsem, dokładnym pomiarem trasy i dobrą aplikacją do zbierania
danych. Trudno, by było inaczej, skoro niemal wszystko to sprawdziło się u poprzednika.

pawelhac

Zdjęcia: Michał Kołodziej

Samsung Gear Fit2 Pro
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• wodoszczelność do 5 ATM
• Spotify z funkcją offline
• wygodny interfejs
Minusy:
• mało zmian względem
podstawowej wersji

calamuzyka

• wciąż brak opcji konfiguracji
ekranu treningu
Cena: około 850 PLN
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NOKIA BODY CARDIO

RUTYNOWA KONTROLA KAŻDEGO DNIA
PAWEŁ HAĆ

Śledzenie aktywności jest tak istotne, jak bieżące monitorowanie swojej wagi. Pozwala
to bowiem na ocenę nie tylko skuteczności treningu, ale i naszego trybu życia i jego
przełożenia na zdrowie. Im więcej danych, tym lepiej, ale i trudniej je przeanalizować.
Chyba że wyręczy nas w tym aplikacja.

113

/ SPRZĘT / Nokia Body Cardio – rutynowa kontrola każdego dnia

Nokia kojarzyła się kiedyś tylko z telefonami komórkowymi, później niemal całkowicie zniknęła z rynku, by powrócić, zarówno jako firma produkująca smartfony, jak i (dzięki przejęciu Withings) sprzęt fitness. Body Cardio to najbardziej zaawansowana waga, jaką oferuje,
pozwalająca zmierzyć wiele parametrów, w tym nawet tętno, a dzięki aplikacji ułatwia ich
interpretację. Urządzenie jest bardzo eleganckie i równie łatwe w utrzymaniu. Górna część
to tafla z hartowanego szkła, podstawę zrobiono natomiast z aluminium. Na jednej z krawędzi znalazł się włącznik oraz port do ładowania akumulatora (to jedna z niewielu wag, które
nie wymagają wymiany baterii) – wytrzymuje ponoć nawet rok. Na środku, przy górnej
krawędzi, znalazł się duży, monochromatyczny ekran o wysokim kontraście, pozwalający
komfortowo odczytywać wszystkie dane. Waga jest też ciężka, nie przesuwa się więc po
płytkach w łazience. Konstrukcja jej podstawy sprawia, że pomiar jest równie dokładny na
twardej, jak i na miękkiej powierzchni – wyniki wychodzą bardzo zbliżone (ale w granicach
tolerancji) zarówno wtedy, gdy stoi na dywanie, jak i bezpośrednio na podłodze (ważne
jednak, by ustawić się na jej środku). Nie bez znaczenia jest też bardzo mała grubość (niespełna dwa cm), pozwalająca łatwo ją schować, gdy nie jest używana.

Siła akcesoriów smart leży w aplikacjach, które nimi zarządzają. Health Mate Nokii jest
przykładem niezwykle minimalistycznego, ale zarazem złożonego narzędzia. Pozwala
skonfigurować wagę w dosłownie chwilę (proces ogranicza się do podania hasła do Wi-Fi
oraz opcjonalnej zmiany kolejności wyświetlania informacji na ekranie urządzenia), równie
szybko można też zmienić własne ustawienia profilu czy też powiązać program z innymi
aplikacjami (obecnie są to Apple Health, MyFitnessPal, Nike+, Runkeeper i Nest). Integracja
z systemowym Zdrowiem jest szczególnie istotna, duzi producenci akcesoriów fitness
pokroju Fitbita odcinają się od tej aplikacji, co zmusza do korzystania z ich własnych aplikacji, ale jednocześnie stanowi utrudnienie dla użytkowników. Głównym ekranem Health
Mate jest oś czasu z pomiarami, podsumowaniami, wyzwaniami oraz programami, do
których przystąpiliśmy. Te są unikalną cechą aplikacji i choć jak na razie jest ich zaledwie kilka, to mają w sobie duży potencjał. Mamy więc program nazwany „Better body”,
który w ciągu 8 tygodni ułatwia nam wyrabianie sobie zdrowych nawyków. Każdego dnia
przypomina więc o danej czynności (w pierwszym tygodniu jest to codzienne ważenie,
w innym jedzenie zdrowego śniadania, w kolejnym regularne wysypianie się). Zadania nie
są skomplikowane, a odznaczanie kolejnych dni satysfakcjonuje, zwłaszcza podczas prze-
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chodzenia do kolejnego tygodnia programu.
Oprócz „Better body” mamy też wytyczne
poprawiające kondycję serca, motywujące
do większej aktywności, pozwalające zdrowo
przejść przez ciążę oraz lepiej spać. Każdy
z programów jest wyjątkowy, nic nie stoi na
przeszkodzie, by realizować jednocześnie
kilka z nich, ale z wagą zrealizujemy tylko dwa
(„Better body” oraz „Pregnancy”), do pozostałych potrzebny jest sprzęt mierzący określone
parametry. Aplikacja ma też standardowy
ekran z podsumowaniem danych, czyli liczbą
kroków, wagą, odsetkiem tkanki tłuszczowej
i mięśniowej, nawodnieniem, tętnem i masą
kości. Nokia opracowała też wskaźnik Pulse
Wave Velocity, opisujący tempo krążenia krwi,
w chwili, gdy pisałem ten tekst, pojawiła się
jednak informacja, że zostaje on wycofany
z oprogramowania i nie będzie można mierzyć
tego parametru. PWV jest tym, co odróżniało
Body Cardio w wydaniu Nokii od bazowego
modelu Withings, jego wycofanie jest sporym
zawodem zwłaszcza dla tych, którzy kupili
wagę. Bardzo podoba się mi to, jak szybko
można przełączać się pomiędzy różnymi użytkownikami – wystarczy dotknąć ikony innej
osoby, by przejść do jej wyników.
Na wadze staję zazwyczaj rano, a wtedy nigdy
nie mam zbyt wiele czasu. Pomiar wszyst-

Health Mate Nokii jest przykładem
niezwykle minimalistycznego, ale
zarazem złożonego narzędzia.

kich parametrów na Body Cardio trwa około
50 sekund i nie wymaga włączania smartfona. Nie musi być nawet w zasięgu, waga
przesyła bowiem dane przez Wi-Fi, a jeśli nie
ma połączenia, zapisuje ostatnich 16 pomiarów i synchronizuje je przy najbliższej okazji.
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Ponadto waga automatycznie wykrywa, kto na
niej staje, wyświetla trzyliterowy skrót imienia w rogu ekranu, a dane są przypisywane do
odpowiedniej osoby. To kolejne udogodnienie,
znacznie oszczędzające czas. Waga pokazuje
nawet, czy równo na niej stanęliśmy, a w przy-

Nokia Body Cardio
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5,5/6

padku, gdy opieramy ciężar mocniej po którejś

• Oprogramowanie: 5/6

z jej stron, wyświetlane są strzałki informujące

• Wydajność: 5,5/6

o konieczności skorygowania pozycji. Następnie

Plusy:

jest wykonywany pomiar ustalonych wartości

• całkowicie bezobsługowa

(można je zmienić w aplikacji), a jeśli wcześniej

• duża dokładność pomiarów

już się ważyliśmy, na wykresie pojawiają się
też poprzednie wyniki, wraz z informacją, jak

• synchronizacja danych
z wieloma aplikacjami

zmieniły się od ostatniego razu. Waga pokazuje

Minusy:

nawet w uproszczony sposób prognozę pogody,
co również się przydaje (jedno zerknięcie na
smartfona rano mniej). Powtarzalność pomiarów jest niemal doskonała – przy kilku ważeniach z rzędu zdarzają się minimalne odchylenia
w masie ciała, tkance tłuszczowej czy mięśniowej, nieco większe w masie kości i nawodnieniu.

• niewiele programów
poprawiających zdrowie
• brak pomiaru VFR
• wycofana funkcja PWV
Cena: około 800 PLN
Dystrybutor: Alstor

Przydatnym elementem jest też wskazywanie,
w którym miejscu skali mieści się nasze BMI czy
odsetek tkanki tłuszczowej.
W ciągu dnia nieustannie brakuje mi czasu,
a Body Cardio zdaje się doskonale to uwzględniać. Krótki, ale precyzyjny pomiar, niewymagający wyciągania telefonu czy jakichkolwiek

Pomiar wszystkich parametrów
na Body Cardio trwa około 50
sekund i nie wymaga włączania
smartfona.

ustawień, pozwala mi ważyć się codziennie
rano, dane natomiast trafiają nie tylko do aplikacji Nokii, ale też do innych programów, z których
korzystam. Aplikacja potrafi też zmotywować do
wprowadzenia w rytmie dnia drobnych zmian,
mających długofalowe skutki. Wszystko to dzięki
tafli szkła z ekranem, na której codziennie staję.

pawelhac
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PHILIPS AC2889/10

POWIETRZE ZAWSZE CZYSTE

PAWEŁ HAĆ

Sezon grzewczy wiąże się niestety ze znacznym zanieczyszczeniem powietrza, a w im
większym mieście mieszkamy, tym bardziej to nas dotyka. Alternatywą dla wyprowadzki
w Bieszczady jest plastikowe pudło, wciągające brudne powietrze i wydmuchujące je
już bez zanieczyszczeń.
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Bardzo nie lubię określenia „moda” w odniesieniu do zjawisk, które mają na celu poprawę
czyjegokolwiek komfortu bądź zdrowia. To, jak wiele osób kupiło w ostatnim czasie oczyszczacze powietrza, uważam za realizację potrzeby – i to bardzo odczuwalnej.
Powietrze w Warszawie w listopadzie robi się wyjątkowo paskudne (i pozostaje takie przynajmniej do lutego), bieganie na zewnątrz jest o wiele cięższe, czasem nawet nie sposób wyjść na krótki spacer bez uczucia kłucia w płucach. Nawet jeśli my sami ogrzewamy
dom w sposób bezpieczny dla środowiska i nie jeździmy samochodem, to i tak nie mamy
wpływu na innych. Pozostaje więc chronić się samemu, czy to maską antysmogową, czy
też oczyszczaczem powietrza. Od niedawna używam jednego z modeli Philipsa i, co było
do przewidzenia, różnica jest wyraźna.
Oczyszczacz powietrza to spore urządzenie,

Stan powietrza wizualizowany
jest za pomocą zapełniającego
się okręgu.

a jego wymiary są podyktowane koniecznością zasysania i wydmuchiwania dużych ilości
powietrza przy możliwie najniższych obrotach
wiatraka (by ograniczyć hałas). AC2889/10, czyli
oczyszczacz z serii 2000i, jest przeznaczony do
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przestrzeni o powierzchni do 79 metrów kwadratowych, teoretycznie więc będzie wystarczający nawet do całego mieszkania, o ile znajdzie
się w jego centralnym punkcie, a ponadto
przepływ powietrza w nim będzie wystarczająco swobodny. W praktyce jednak, z uwagi
na zamknięte drzwi bądź kilka kondygnacji,
pojedynczy oczyszczacz może nie wystarczyć.
Urządzenie występuje jedynie w białej, błyszczącej obudowie, z sześcioma przyciskami sterującymi na górze, małym ekranem i świecącym
pierścieniem sygnalizującym stopień czystości
powietrza. Oczyszczacz bardzo łatwo utrzymać w czystości, obudowa nie przyciąga pyłu,
a dzięki temu, że przyciski są dotykowe, brud
nie zbiera się też wokół nich. Trzeba go postawić w miarę blisko gniazdka zasilającego, ale już
z siecią łączy się bezprzewodowo (przez Wi-Fi,
na częstotliwości 2,4 GHz).
Do obsługi oczyszczacza służy aplikacja Air Matters, która pokazuje nie tylko stan urządzenia czy powietrza w mieszkaniu, ale też wyświetla informacje z najbliższych stacji pomiarowych oraz nanosi je na mapę. Jest też ranking najbardziej i najmniej zanieczyszczonych
miast, z podziałem na rodzaj zanieczyszczenia. Uwzględniane są nie tylko pyły PM2,5 oraz
PM10, ale też ozon, tlenek węgla czy dwutlenek siarki, pokazywane są też pyłki roślin, co
przyda się alergikom. Codziennie może wysyłać krótkie powiadomienia o stanie powietrza
oraz alarmy, jeśli jakość powietrza w mieszkaniu spadnie poniżej określonego poziomu. To
najlepsza aplikacja zbierająca takie dane i działa nawet wtedy, gdy nie mamy oczyszczacza
powietrza. Dodanie oczyszczacza jest bardzo proste, sprowadza się do znalezienia tworzonej przez niego sieci Wi-Fi, połączenia się z nią, a następnie dodania urządzenia w aplikacji
tak, by zapamiętało hasło do routera. Od tego momentu oczyszczacz łączy się stale z Wi-Fi
i możemy sterować nim zdalnie przez internet.
Obsługa jest bardzo prosta, zwłaszcza że stan powietrza jest wizualizowany za pomocą
zapełniającego się okręgu i wykresu słupkowego pokazującego stan z ostatnich dni. Do
wyboru jest wyświetlanie aktualnego stężenia alergenów bądź pyłu PM2,5 w skali od 1 do
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12 (gdzie stopnie odpowiadają kolejnym przedziałom stężenia zanieczyszczeń). Ponadto
z aplikacji można sterować działaniem urządzenia: włączyć je lub wyłączyć, zmienić tryb
pracy (ogólny, antyalergiczny lub usuwania bakterii i wirusów), zmienić intensywność
pracy (od trybu cichego do turbo), włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu i pierścienia, a także zaprogramować czas, po jakim ma się wyłączyć. Dokładnie to samo da się
zrobić za pomocą przycisków na obudowie. Brakuje mi możliwości ustawienia harmonogramu, w jakim pracuje urządzenie, by oszczędzić energię. Wychodzę z domu około
8.00 i wracam o 18.00, wystarczyłoby, by oczyszczacz włączał się na godzinę przed moim
powrotem. Obecnie muszę sterować nim ręcznie, bo jedyne, co można ustawić, to wyłączenie po określonym czasie. Air Matters informuje też o tym, kiedy należy wyczyścić bądź
wymienić filtry, pozwala też je zamówić ze strony producenta – to o tyle istotne, że urządzenie ma aż trzy filtry. Pierwszy z nich, czyli filtr wstępny, czyścimy sami, dwa pozostałe,
czyli aktywny węglowy oraz HEPA należy już wyrzucić i zastąpić nowymi. Od czasu do
czasu należy też przeczyścić czujnik zanieczyszczeń, o czym program już nie informuje.

Brakuje mi możliwości ustawienia harmonogramu, w jakim pracuje
urządzenie, by oszczędzić energię.
Pierwsze odczyty oczyszczacza pokazały, że powietrze w moim mieszkaniu nie jest szczególnie złe, choć na warszawskim Bemowie bywa z nim kiepsko. Początkowo wskaźnik
PM2,5 pokazywał wartość 3, czyli stężenie od 9 do 12 ug/m3. To bardzo dobra wartość,
która jednak zmieniała się w ciągu dnia, choćby po wywietrzeniu mieszkania. Oczyszczacz
pracował głównie na najniższych obrotach (ustawiłem go na tryb ogólny, w którym automatycznie dostosowuje prędkość wiatraków), ale przy skokach stężenia zanieczyszczeń
natychmiast zwiększał prędkość. Dopiero na poziomie 2 (czyli środkowym na skali) szum
stawał się wyraźnie słyszalny, przy zwykłej pracy na najniższych obrotach praktycznie nie
było żadnych dźwięków. W trybie Turbo stawało się już męczące. Urządzenie nie stara się
za wszelką cenę obniżyć poziomu zanieczyszczeń do najniższego, w skali od 1 do 12 utrzymywany był na poziomie 1 lub 2, dopiero powyżej niego obroty wzrastały. Po dniu używania oczyszczacza dało się odczuć wyraźną różnicę. Stężenie PM2,5 spadło z przedziału 9–12
ug/m3 do około 3 ug/m3, co niekoniecznie powinno robić różnicę, ale to, jak wyglądały
filtry już po tygodniu, potwierdziło, że oczyszczacz cały czas pracuje i ma co robić. Sam
odczułem zresztą zmianę, zwłaszcza po wietrzeniu mieszkania, mam też wrażenie (aczkol-
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wiek niepodparte żadnymi faktami), że wszelkie kuchenne zapachy również znikały szybciej. Czekam też z niecierpliwością na wiosnę, by sprawdzić jego skuteczność w usuwaniu
z powietrza pyłków traw, na które jestem uczulony.
Świadomość tego, czym oddychamy, czyni życie w większości dużych miast mniej przyjemnym. Zanieczyszczenie powietrza jest jednak faktem, z którym trzeba sobie radzić,
a oczyszczacz sprawdza się w walce z nim świetnie. AC2889/10 nie dość, że jest zazwyczaj
bezgłośny, to ponadto nie wymaga praktycznie żadnej obsługi – aplikacja sama informuje o przekroczeniach normy zanieczyszczeń bądź konieczności wymiany filtra, a całą
konfigurację można wykonać ze smartfona. Urządzenie dostosowuje też automatycznie
prędkość wiatraków, skutecznie ograniczając generowany hałas. Na co dzień nie zwracam
na nie uwagi, podobnie jak na to, czy powietrze w moim domu jest zanieczyszczone. Bo
już nie jest.

pawelhac

Philips AC2889/10
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• praktycznie bezobsługowy
• bardzo cicha praca
• tryb automatyczny dobrze
dopasowujący prędkość
Minusy:
• brak harmonogramów działania
• aplikacja nie informuje
o brudnym czujniku
Cena: około 2000 PLN

121

/ SPRZĘT / Lampka nocna Yeelight pobudka o wschodzie słońca

LAMPKA NOCNA YEELIGHT

POBUDKA O WSCHODZIE SŁOŃCA
MICHAŁ MIELCAREK (SMARTPOKOLENIE)
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Marka Xiaomi przebojem wkrada się do polskich domów, wiele osób posiada oczyszczacz powietrza czy odkurzacz sygnowany logo Mi. Chiński gigant oferuje produkty bardzo dobrej jakości przy względnie niskiej cenie. Produktami potwierdzającymi tę tezę
jest wspomniany odkurzacz, oczyszczacz czy smartfony, które są o połowę tańsze od flagowców innych znanych marek. Firma działa prężnie w branży oświetleniowej. Proponuje
inteligentne lampy sufitowe, żarówki, pasek LED, lampkę nocną, a nawet „nowoczesną
świeczkę”. Większość produktów związanych z oświetleniem sygnowana jest submarką
Yeelight. Parę razy zdarzyło się, że wykończony kładę się spać i w ostatniej chwili orientuje
się, że nie zgasiłem światła w pokoju. Trzeba znowu się podnieść, aby wyłączyć. W takiej
sytuacji z pomocą przychodzi inteligentna lampka nocna Xiaomi, którą możemy sterować
za pomocą smartfona – Sądzę, że wielu Polaków młodego pokolenia przed snem odkłada
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telefon na wyciągniecie ręki. Zdalne wyłączenie to jedna z wielu możliwości, jakie oferuje produkt Yeelight.

16 milionów kolorów do
wyboru
Lampka jest wyposażona w LED-y RGB
firmy OSRAM, która jest czołową firmą na
rynku oświetleniowym. Moc diod wynosi
10 W, temperaturą barwową możemy
dowolnie sterować w zakresie 1700–6500
K. Urządzenie wyposażono w dwa przyciski na górze oraz panel dotykowy. Służą do
ręcznego włączania/wyłączania urządzenia,
zmiany koloru i ściemniania poprzez przesuwanie palcem dookoła po walcowatej
obudowie.

Możliwości zobaczymy, gdy
weźmiemy do ręki smartfon
Yeelight Bedside Lamp należy sparować
z aplikacją Yeelight, nastąpi automatyczne
połączenie z Mi Home, czyli centrum sterowania wszystkimi urządzeniami smart home
od Xiaomi.
Aplikacja pozwala na wiele więcej niż
tylko ustawienie dowolnego koloru czy
ściemnienie. Jedną z moich ulubionych
opcji są gotowe sceny. Możemy imitować wschody i zachody słońca. Gdy włączymy scenę wschód słońca, lampka przez
15 minut będzie „płynnie” zmieniała kolor
od czerwonego, przez delikatny róż, na
świetle dziennym kończąc. W moich ustawieniach wschód słońca „rozpoczyna się”
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pięć minut przed dźwiękiem budzika. Śpiochy wstające o 12 będą mogły powiedzieć, że
wstały o wschodzie słońca. Programiści Yeelight zdefiniowali wiele innych ciekawych scen,
na przykład romantyczną, w której kolor „faluje” pomiędzy różowym a fioletowym, czy
Movie, gdzie lampa świeci delikatnym, niebieskim światłem.

Światło na imprezę
Xiaomi pomyślało również o domówkach; gdy włączymy Music Mode, lampa wykorzystuje
mikrofon w smartfonie i zaczyna zmieniać barwę w rytm muzyki. Jedna lampa nie da zbyt
dużego efektu, lecz gdy utworzymy grupę z żarówkami Yeelight i paskiem LED, uruchomienie Music Mode gwarantuje już odpowiednie oświetlenie do zabawy.

Idealna do pokoju dziecięcego
Gdy dziecko potrzebuje światła, aby zasnąć, produkt z logo Mi również sprawdzi się bardzo
dobrze, możemy ściemnić do bardzo delikatnego światła i ustawić timer, aby wyłączyła się
za dowolną liczbę minut. Możemy oczywiście również wyłączyć „ręcznie”, smartfonem.
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Powiązanie z urządzeniami Smart
Home od Xiaomi
Jeżeli już mamy jakieś urządzenie Xiaomi, możemy
je połączyć z lampką nocną. Ja mam zaprogramowaną scenę o nazwie Xbox. Gdy uruchomię scenę,
załącza mi się przedłużacz, do którego podłączony
jest telewizor i konsola. Następnie światło lampki
nocnej i paska LED w pokoju uruchamiają scenę
Movie, a zasłona okna zjeżdża w dół. Inna scena,
którą mam zaprogramowaną, to powiązanie z czujnikiem ruchu znajdującym się pod łóżkiem. Gdy
czujnik ruchu wykryje ruch nocą, da sygnał lampie,
aby zaczęła delikatnie świecić.

Integracja z urządzeniami
Bluetooth Low Energy
W 2018 Xiaomi stawia na urządzenia Bluetooth LE,
na czym to polega? Niedawno Xiaomi zaprezentowało termometr, który komunikuje się wyłącznie
przez Bluetooth, dzięki czemu pobiera mało prądu
(jest na baterie) – moduł Wi-Fi jest bowiem znacznie bardziej prądożerny. Zastosowanie Bluetooth
Low Energy pozwala komunikować się termometrowi z lampką nocną Yeelight, która jest zasilania z gniazdka sieciowego 230 V i ma Wi-Fi. Co to
daje? Dzięki temu termometr możemy przykleić
w dowolnym miejscu niedaleko lampki i również
będzie komunikował się przez Wi-Fi z całym ekosystemem Xiaomi za pośrednictwem lampki nocnej. Proste, a zarazem genialne.

A jakie wady?
Urządzenie ma jedną, małą wadę – zasilacz jest
zakończony chińską wtyczką i konieczne jest zastosowanie przejściówki.
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INNERGIE POCKETCELL USB-C 6000

POWERBANK DLA WŁAŚCICIELI MACBOOKÓW
NORBERT CAŁA

Innergie to marka firmy Delta, która jest czołowym dostawcą produktów dla konsumentów
i rozwiązań energetycznych. Firma Innergie została założona w 2008 roku, projektuje i produkuje
rozwiązania codziennego użytku dla domu i miejsca pracy, ułatwiające ładowanie naszych urządzeń.
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Jednym z takich urządzeń jest powerbank PocketCell USB-C 6000 – wprost stworzony
dla właścicieli nowych MacBooków ze złączem USB-C. A to dlatego, że w odróżnieniu
od innych powerbanków do jego ładowania nie używamy kabla ze złączem micro USB,
tylko tego ze złączem USB-C. Czyli bez problemu naładujemy go tą samą ładowarką,
co naszego MacBooka. Czas ładowania do pełna to około półtorej godziny.
Mamy też dwa port porty do ładowania naszych urządzeń, jeden USB-C (5 V DC 3A)
i jeden USB-A (5 V DC 2,4A). Umożliwia to szybkie ładowanie podpiętych urządzeń.
Jeśli ładujemy dwa urządzenia jednocześnie, to do dyspozycji mamy maksymalnie 4 A.
Powerbank trzyma te parametry bardzo dobrze.
Pojemność PocketCell USB-C 6000 to, jak się można łatwo domyślić, 6000 mAh (21,46 Wh).
Pozwoli to naładować iPhone'a X około półtora raza. Dzięki zaś wyjściu 3A pełne ładowanie od 0% do 100% nie będzie dłuższe niż dwie godziny. Dla użytkowników MacBooków
może mieć znaczenie fakt, że ten powerbank w awaryjnej sytuacji może też ich poratować i dać około 30% więcej energii.

PocketCell USB-C 6000 jest wprost
stworzony dla właścicieli nowych
MacBooków ze złączem USB-C.

Wszystkie produkty Innergie, w tym oczywiście PocketPC USB-C 6000, wykorzystują technologię InnerShield™ Protection.
Dzięki temu wszystkie urządzenia są
chronione przed przeciążeniem, nadmier-
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nym napięciem, skrajnymi temperaturami i zwarciem. To ważne, jeśli do powerbanku
zamierzacie podłączyć telefon za 5000 złotych. Przynajmniej ja się mocno nad tym
zastanawiam, odkąd spaliłem płytę główną w MacBooku 12" przez podłączenie dziwnej ładowarki.
Na koniec zostaje wygląd. PocketPC USB-C 6000 ma wymiary jedynie 93,26 × 42,5 mm,
waży 148,4 g, dzięki czemu mieści się spokojnie w dłoni, kieszeni i każdym plecaku. To
jeden z najbardziej kompaktowych powerbanków o tej pojemności. Wykonany jest
z białego plastiku dobrej jakości. Mamy też przycisk, który uruchamia wskaźnik składający się z pięciu niebieskich, ukrytych diód LED, które informują o aktualnym stanie
naładowania akumulatora. Całość sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie.
PocketPC USB-C 6000 kosztuje 299 złotych. To dość sporo jak na powerbank, ale ten
jest naprawdę dobrej klasy. Jak wspomniałem, dla mnie jest ważne, że drogie urządzenie podłączam do pewnego źródła prądu. Dlatego używam tylko kabli i zasilaczy
o odpowiednich certyfikatach. Ten powerbank je ma. Jeśli ma coś jeszcze poprawić
Wam humor po wydaniu 299 złotych, to Innergie jest zaangażowane ekologiczne. Ich
program GreenSense ma prostą misję – aby produkty elektroniczne były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
Sprzęt do testów dostaliśmy dzięki myinnergie.pl
Ocena iMagazine:

norbertcala
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AUCKLY – ŁADOWARKA QI
2 W 1 DO SAMOCHODU
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Pech chciał, że akurat jak rozpocząłem testy ładowarek stacjonarnych Qi do iMagazine, to popsuł
się mój uchwyt samochodowy, z którego korzystałem od przeszło dwóch lat, rozejrzałem się więc,
czy na rynku nie ma czegoś nowszego, wykorzystującego indukcję magnetyczną.
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Auckly jest mi kompletnie nieznaną firmą, a sam
produkt znalazłem zupełnym przypadkiem.
Oferuje dokładnie to, czego szukałem, czyli dwa
w jednym. W tym przypadku chodzi o możliwości montażu, ponieważ w pudełku otrzymujemy uchwyt z przyssawką do szyby oraz drugi
uchwyt do kratki wentylacyjnej. Ten do szyby
jest, jak możecie się spodziewać, tradycyjny (nie
testowałem go), a ten do kratki wentylacyjnej jest
bardziej nietypowy – ma zaczep, który „chwyta”
kratkę od tyłu, a pod spodem jest element, który
opiera się o deskę rozdzielczą. To powoduje, że
jest bardzo stabilny, ale jednocześnie może nie
pasować do wielu samochodów, szczególnie
tych, które nie mają bardziej klasycznych wylotów
powietrza na desce. Niezależnie od tego, z którego systemu mocowania korzystamy, montuje
się do niego przegub kulowy z nakrętką blokującą, który umożliwia ustawienie telefonu prawie
dowolnie – pionowo, poziomo, pod kątem… To
ma znacznie w przypadku iPhone’a X, bo dzięki
temu ustawiłem go tak, że „patrzy się” cały czas
w moją stronę, Face ID działa zatem bez konieczności przesuwania się w fotelu. Do przegubu
natomiast montuje się sam uchwyt, który zawiera
w sobie ładowarkę Qi i to właśnie jego podłącza
się do zasilacza.
W zestawie niestety nie ma zasilacza – skorzystałem z Aukey CC-S1 4,8 A (nie mylić z Auckly),
który używam od paru lat. W komplecie jest natomiast kabel USB-A do USB-C – ten pierwszy wtyk
pasuje do wspomnianego Aukey, a drugi wpina
się na plecach Auckly, przy czym, jak już myślicie,
że „siedzi” w porcie, to należy go dopchnąć, aż
kliknie (mocno!).
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Sam uchwyt z ładowarką Qi jest dosyć prostą i znaną konstrukcją. Na dole są dwie nóżki
wyłożone miękką gumą w miejscu, gdzie opiera się o nie telefon, a po bokach dwa skrzydełka, również wyłożone gumą, które zaciskają się na telefonie. Są też przyciski zwalniające
blokadę, aby móc wyjąć telefon. Skrzydełka także należy docisnąć mocniej – w przypadku
iPhone'a X, jak słyszę pierwszy „klik”, to dociskam je mocniej, aż usłyszę dwa kolejne.
Dopiero wtedy nie grozi mu wypadnięcie na naszych dziurach i dołach. Wspomniane
nóżki są natomiast przeźroczyste i mają wbudowane LED-y, co pozwala im się podświetlać
– sygnalizują, że ładowanie się załączyło.
Auckly wspiera „fast charge” co, zależnie od źródła specyfikacji, oznacza ładowanie przy
7,5 W lub 10 W (zasilacz, z którego korzystacie, musi być w stanie dostarczyć tyle mocy).
Oczywiście będzie wolniej ładowała niż tradycyjny zasilacz, gdzie podpinamy kabel, ale akurat w przypadku samochodu to rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze – wsiadając,
jedynie wkładam telefon w uchwyt, zaciskam brzegi i… tyle, gotowe, bez konieczności wpinania kabla.
Jakość wykonania jest adekwatna do ceny – ani „nie wiadomo jaka”, ani tandetna, a działa
tak, jak powinna. Nie planuję jej zmieniać, dopóki się nie popsuje, polecam ją za to gorąco,
bo jest po prostu wygodna. Dodam jeszcze, że wspiera wszelkie nowsze smartfony
z Androidem oraz iPhone’a 8, 8 Plus i X.

morid1n

Auckly ładowarka Qi			
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: n/d
Auckly – ładowarka Qi
2 w 1 – 29,99 EUR
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PICTAR ONE

NAKŁADKA DSLR DLA iPHONE’A

MACIEJ SKRZYPCZAK

Fotografia mobilna jest dziś odpowiedzialna za zdecydowaną większość zdjęć. Trudno się
temu dziwić, skoro każdy posiadacz smartfona jest automatycznie właścicielem aparatu.
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Jeszcze kilka lat temu nie rozumiałem osób, które przy zmianie telefonu przywiązywały wagę
do aparatu, który był na wyposażeniu. Jakość zdjęć nawet w tych lepszych modelach była
po prostu śmieszna. Jak jednak wiecie, akurat na tym polu technologia posunęła się mocno
naprzód i dziś coraz trudniej można odróżnić zdjęcia wykonane smartfonem i lustrzanką.
Co prawda aparaty w telefonach nie mają wymiennych obiektywów i nadal mają pewne
ograniczenia technologiczne względem urządzeń przeznaczonych typowo do fotografii.
Stan ten próbują nieco podreperować producenci przeróżnych akcesoriów. I tak na rynku
mamy mnogość różnych nakładanych szkieł, specjalne uchwyty i wiele innych dodatków,
których celem jest jeszcze lepsze lub wygodniejsze robienie zdjęć naszymi smartfonami.
Do tej kategorii akcesoriów zalicza się z pewnością firma Mymiggo i jej produkt – Pictar One. Na

Pictar One działa pod kontrolą
OS-a dźwiękowego.

pierwszy rzut oka wygląda on jak odcięta część
korpusu lustrzanki – mamy spust i trzy pokrętła.
Nakładka jest dodatkowo tak wyprofilowana, że
wygodnie trzyma się ją jedną ręką.
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Pictar One występuje w dwóch wersjach – zwykłej
oraz Plus. Różnią się tylko obsługiwanymi iPhone’ami, małymi lub większymi. Obudowa jest tak
zbudowana, żeby pewnie trzymać nasz telefon.
Podczas próby montowania zdziwiła mnie
jedna rzecz. Mianowicie spodziewałem się złącza Lightning, poprzez które akcesorium będzie
obsługiwane. Takiego, jak się pewnie już domyślacie, nie ma w Pictarze. Nic to, pewnie łączy się
przez Bluetooth – to była moja druga myśl. Nie,
znowu pudło. A wystarczyło chociażby przeczytać opis na pudełku… A z niego dowiadujemy
się, że Pictar One działa pod kontrolą OS-a dźwiękowego. A ściślej rzecz ujmując – posługuje się
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dźwiękami o wysokiej częstotliwości. Ma to
sprzyjać przede wszystkim oszczędności baterii, zarówno naszego telefonu, jak i akcesorium.
Oczywiście iPhone domyślnie nie rozumie tak
wydawanych „poleceń”, dlatego oprócz akcesorium niezbędne jest również oprogramowanie,
czyli darmowa aplikacja Pictar.
Podczas pierwszego uruchomienia przeprowadza nas przez samouczek, z którego dowiadujemy się, jak obsługiwać ten dodatek. I tak
spust działa w dwóch trybach. Gdy naciśniemy
go do połowy, aparat w iPhonie zaczyna łapać
ostrość. Zauważyłem jednak, że aplikacja nie
zawsze wyłapie to lekkie wciśnięcie. Z kolei wciśnięcie do końca wyzwoli migawkę i wykona
zdjęcie. Pokrętło z przodu akcesorium (czyli de
facto z tyłu telefonu) służy jako zoom. Niestety
uważam, że kółko jest zbyt schowane, więc żeby
uzyskać większe przybliżenie, trzeba się sporo
nakręcić. Od strony wizjera, czyli ekranu naszego
iPhone’a, mamy dwa kolejne pokrętła. To znajdujące się z prawej strony służy do ustawiania
przesłony. Z kolei kółko z lewej strony daje nam
dostęp do dziesięciu trybów działania aparatu:
• portretowego,
• krajobrazowego,
• sportowego,
• makro,
• wideo,
• selfie,
• pierwszeństwa dla ISO (ISO priority),
• pierwszeństwa dla migawki (Shutter priority),
• manualnego,
• automatycznego.
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Z kolei na ekranie aplikacji mamy dostęp do wirtualnego pokrętła, które w większości trybów służy do ustawień lampy błyskowej. W ustawieniach aplikacji znajdziemy też możliwość zamiany funkcji dwóch pokręteł od naszej strony i tego wirtualnego. Przy okazji,
jak pisałem, aplikacja jest darmowa, ale zawiera w sobie zakupy w postaci filtrów. Zakup
pakietu wszystkich to koszt niemal pięćdziesięciu
złotych, ale przy mnogości darmowych aplikacji
oferujących swoje filtry podejrzewam, że raczej
mało osób zdecyduje się na ten zakup. Warte
odnotowania jest również to, że w Pictar One
dodano wcięcie na lampę błyskową typu cold
shoe oraz gwint na standardowe statywy.
Wrócę jednak do samego akcesorium. Chociaż
komunikuje się z naszym telefonem w dość specyficzny sposób, to nadal do działania potrze-

Choć Pictar One nie
sprawi, że sam iPhone
zacznie robić lepsze
zdjęcia, to może
w dużej mierze ułatwić
wykonywanie fotografii.
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buje prądu. Ten dostarczany jest przez baterię. Znajdziemy ją pod klapką od wewnętrznej
strony. Już pierwszy rzut oka na samą tylko klapkę podpowiada, że nie znajdziemy tam
zwykłej baterii. Po jej otwarciu (klapki, nie baterii, nie wolno otwierać baterii!) okazuje się, że
mieliśmy tylko w połowie rację, bo znajdziemy tam zwykłą baterię paluszkową typu AA…
a raczej połówkę tej baterii. Przyznam szczerze, że pierwszy raz spotkałem się z baterią 1/2
AA. Ale sprawdziłem, że takie istnieją w normalnym obiegu, nie powinno być więc problemu
z ich dostaniem. Zresztą, zanim się wyczerpie, minie trochę czasu – według producenta od
czterech do nawet sześciu miesięcy.
Oprócz samej nakładki w pudełku znajdziemy też kilka dodatków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa noszenia iPhone’a z akcesorium otrzymujemy dwie smycze – krótszą na rękę
i dłuższą na szyję. Oprócz tego znajdziemy jeszcze wsuwkę na nasz telefon z Pictarem wykonaną z dość solidnej i grubej pianki.
Podsumowując, choć Pictar One nie sprawi, że sam iPhone zacznie robić lepsze zdjęcia, to
może w dużej mierze ułatwić wykonywanie fotografii. A wszystko dzięki wyprofilowanej
obudowie, która ułatwia trzymanie całości jedną ręką przy jednoczesnej łatwej obsłudze
z wykorzystaniem spustu i pokręteł (oprócz wspomnianego zoomu).
Jeśli jesteście zapalonymi mobilnymi fotografami, to może warto zainteresować się Pictarem.

mcskrzypczak
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GRAJ Z POZYCJI KANAPY
KAMIL DYRTKOWSKI

Co pomyślisz, jeśli powiem, że siedząc na kanapie, można grać na telewizorze?
Najprawdopodobniej przyjdą Ci do głowy rozwiązania już znane i przeznaczone głównie dla
użytkowników różnego rodzaju konsoli. Bezprzewodowe pady też to umożliwiają, lecz oto
Razer tworzy kolejny produkt, który ma ułatwić życie właścicielom komputerów stacjonarnych
i laptopów. Czy urządzenie jest na tyle wartościowe, co innowacyjne? Przekonajmy się.
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Mowa o zestawie bezprzewodowej klawiatury z miejscem na specjalną myszkę. Podłączamy
je do komputera, który jest połączony z telewizorem. Siadamy wygodnie na kanapie i gramy.
Razer Turret to jednak nie tylko klawiatura z powierzchnią pod myszkę! To cały komplet, na
który składają się:
• klawiatura,
• myszka,
• stacja dokująca do ładowania,
• przedłużacz do odbiornika,
• zasilacz sieciowy z adapterami do lokalnych gniazd.
Zestaw jest zapakowany z najwyższą starannością i daje poczucie produktu luksusowego
– jakim niewątpliwie jest.

Części
Po lewej część zestawu znajdziemy klawiaturę wykonaną w większej części z matowego plastiku; prawa część to płaska,
7-calowa powierzchnia przeznaczona
na specjalną myszkę. Cały zestaw
od spodu pokryto gumą,
aby się nie ślizgał pod-
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czas gry. Warto dodać, że do klawiatury dodano
dwa klawisze do pracy z systemem Android.
Dołączona do zestawu mysz jest także matowa;
jest to model Razer Orochi.

Ergonomia
Warto wspomnieć o tym, że jeśli użytkownik
nie chce korzystać z podkładki pod myszkę, to
może ją złożyć i w ten sposób otrzyma samą
klawiaturę. Co do innych danych to po lewej
stronie znajduje się przycisk zasilania i przełącznik rodzaju połączenia bezprzewodowego.
Klawiatura i mysz mogą korzystać z dwóch
rodzajów takiego połączenia: 2,4 GHz lub
Bluetooth – w zależności od urządzenia, do
którego można podłączyć zestaw. Akumulator
o pojemności 1500 mAh pozwala na korzystanie
z urządzenia aż cztery miesiące bez ładowania.

O myszce
Mysz o sensorze 3500 dpi to dobre rozwiązanie
przy tak małej powierzchni ruchu. Podkładki prowadzące mysz oraz jej właściwości magnetyczne
(tak, myszkę wyposażono w magnes!) skonstruowano tak, abyśmy nie zrzucali jej przy każdym
mocniejszym ruchu. To nieco utrudnia zabawę
podczas bardziej wymagających gier, ale nie
postrzegam tego jako poważnej wady. Bateria
wystarcza na około 40 godzin.

Ustawienia
Do parametryzacji zestawu używane się oprogramowanie Razer Synapse z funkcją synchronizacji
w chmurze. Możliwość konfiguracji jest intuicyjna
i oprócz zmian funkcji klawiszy, makr i poziomu
rozładowania możemy ustalić odpowiedni pro-
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cent rozładowania akumulatora, przy którym
następuje alarm.

Testy
Urządzenie genialnie współpracuje z wszelkiego rodzaju MacBookami oraz laptopami
z Windowsem. Jest to ciekawe rozwiązanie dla
graczy, którzy cenią sobie wygodę i jakość. Już
sama klawiatura, nie mówiąc o myszce, ułatwia
życie użytkownikom konsoli lub telewizorów
smart. Zestaw testowałem na grach strategicznych
typu Civilization oraz sławetnej grze League of
Legends. Muszę powiedzieć, że o ile w pierwszym
przypadku, kiedy nie był potrzebny refleks, grało
się wyśmienicie, to druga gra wymaga większej
podkładki pod mysz. Z tego też względu nawet
nie odpalałem Counter Strike'a. Niewątpliwie na
nowy produkt Razera znajdzie się rynek, bo jest to
bardzo ciekawe i dobre rozwiązanie.

dyr_k
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POCKETBOOK LUX 3
I AQUA 2

ANNA GABRYŚ, NAPOLEON BRYL

Ostatnie tygodnie spędziliśmy oboje w chorobie. Jedynym ratunkiem – poza herbatką,
aspirynką, kompresikiem na rozgrzane czoło było dobre słowo, czyli czytanie książek. A jak
czytać, to tylko na czytniku – tak jakoś u nas w domu się ułożyło od jakiegoś czasu. Całkiem
niedawno otrzymaliśmy do testowania dwa egzemplarze PocketBooków, Aqua i Touch Lux 3.
Było więc czytane.
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PocketBook Touch Lux 3 Gold
Nie mieliśmy problemów z decyzją, kto przetestuje który czytnik (zapowiadam część recenzji Napoleona!). Mnie przypadł zatem wspomniany PocketBook Touch Lux 3 Gold w przepięknym złotym kolorze.
Zwróciłam na niego uwagę już na krakowskich Targach Książki jesienią ubiegłego roku.
Zaciekawiona, stanęłam przy stoisku PocketBooków, przyciągnięta właśnie czytnikiem w tym
kolorze. Pomyślałam „fajnie byłoby go wypróbować”, gdy przesympatyczna Pani z obsługi
stoiska wręczyła mi czytnik do rąk, właśnie z tymi słowami na ustach. Od razu zwróciłam
uwagę na pierwszą ważną cechę tego czytnika: jest lekki i bardzo przyjemny w dotyku. „Chcę
go na dłużej” – pomyślałam, a słowo stało się ciałem.
Pierwsze wrażenie potwierdziło się przy dłuższym używaniu. PocketBook Touch Lux 3
Gold, zgodnie z nazwą, luksusowo się trzyma w rękach i bardzo wygodnie na nim czyta.
Podstawowa funkcja urządzenia daje więc pozytywne odczucia, przynajmniej w pierwszej
chwili. Dodatkowo przesuwanie palcem po ekranie, by przejść na następną stronę, można
zastąpić przyciskaniem fizycznego przycisku. To wielka zaleta i jednocześnie cecha, której mi brakuje w moim Kindle’u PaperWhite 2. Dzięki temu drobiazgowi testowany model
PocketBooka mogłam obsługiwać jedną ręką, jednocześnie trzymając i naciskając jednym
z palców przyciski umiejscowione w dolnej części urządzenia, pod ekranem.
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Synchronizacja i zaciąganie książek
Powróćmy jednak do początków, czyli „mam czytnik i co teraz”. PocketBook oferuje kilka
sposobów na wczytanie własnych książek. Wszystkie równie skomplikowane, ale w końcu się
udało (przyznaję, z pomocą Napoleona, który szczegółowo przedstawił ten problem w swojej części tekstu). Czytamy! Ej, nie, nie tak szybko. „Najpierw sprawdzę, jakie formaty przyjmie
ten czytnik” – myślę złośliwie, zdenerwowana koniecznością konwersji, do której przyzwyczaiły mnie lata używania Kindle’a.

Wspierane formaty
I tu ponownie pojawia się uczucie satysfakcji: nie umiem podać takiego formatu, którego
nie obsługuje PocketBook Touch Lux 3 Gold. To olbrzymia różnica, zdecydowanie na plus.
Sprawdźcie specyfikację sprzętu, bo liczba formatów wspieranych jest naprawdę imponująca – dokładnie 18 formatów. Wrzuciłam więc na Złociaka „ile wlezie” książek, we wszystkich formatach, jakie tylko znalazłam w mojej e-biblioteczce. Z przykrością stwierdzam, że
nie zajęłam zbyt dużo miejsca: pojemność testowanego egzemplarza to 4 GB, którą można
rozszerzyć dodatkową kartą micro SD. Zmieści się tu większość średniej wielkości biblioteki
osiedlowej… Wreszcie zajęłam się tym, czego wielu nie robi na czytnikach.

Porządkowanie biblioteki
Możliwości PocketBooka w tym zakresie są zupełnie wyjątkowe. Kindle się nie umywa,
poważnie. Książki można sortować po autorach, tytułach, gatunkach i językach. Szczególnie
ta ostatnia opcja mnie ucieszyła, bo książki czytam w kilku językach i możliwość sprawdzenia, co na czytniku mam po francusku, jest wyjątkowo wygodna (niech we mnie rzuci kamieniem ten, komu jeszcze nigdy nie zdarzyło się wczytać na swój czytnik choć jednej książki
dwukrotnie…). Oczywiście, wszystko zależy od metadanych zaszytych w pliku i nie każdą
książkę da się w ten sposób posortować (podpowiadam: zagraniczne, z legalnego źródła,
nie miały tego problemu, niestety, nie wszystkie polskie, równie legalne, sobie poradziły
i nie wszystkie wskoczyły do folderu „polskie”). Można też tworzyć własne foldery – choćby
„książki przeczytane” czy „książki do pracy”. Tak, funkcjonalność porządkowania, sortowania,
kategoryzowania są na PocketBook Touch Lux 3 Gold bardzo rozwinięte i bardzo wygodne.

Czytanie
Nie mogę tego powiedzieć w 100% w odniesieniu do czytania. Wygoda obsługi jedną ręką
i nawigacji między stronami bez odrywania ręki od czytnika to właściwie jedyna bezdyskusyjna przewaga PocketBooka Lux 3 nad moim stareńkim Kindle’em PaperWhite 2. Sporo
czytam w nocy – w łóżku czy środkach transportu, starając się podświetlać ekran zarówno
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z czytnika, jak i z zewnętrznego źródła światła (bo tak jest zdrowiej dla oczu, pamiętajcie
o tym! Nie powinno się stale czytać w ciemności, tylko na rozjaśnionym ekranie czytnika,
bo to jest szkodliwe dla oczu). Przy PocketBooku po jakimś tygodniu odczułam zmęczenie oczu przy czytaniu około godziny „ciurkiem”. Po powrocie na Kindle’a tego problemu
nie ma. Może to moje oczy, może to mój problem, ale patrząc na oba ekrany obok siebie,
na taką samą książkę, przy mniej więcej tej samej wielkości liter i odstępach między wersami, miałam wrażenie, że litery na PocketBooku składają się z drobnych punktów i nie są
jednolite, o wyraźnie zaznaczonych krawędziach, jak na Kindle’u. Niestety, nie da się tego
oddać na zdjęciu. Sądzę, że mniej wrażliwym oczom ten mój problem w niczym nie przeszkodzi. Drugim problemem, który jednak będzie dotyczył większej liczby osób, jest czas
odświeżania się stron. Zdecydowanie jest wolniejszy niż na Kindle’u i to już może niektórych
naprawdę zdenerwować.
Niestety, od czasu do czasu czytnik sam z siebie ponownie wczytuje obraz, podobnie jak to
czyniły w zamierzchłych czasach telewizory na lampy. Ten problem, niestety, dla mnie był
trochę nie do przeskoczenia. Podobnie denerwowała mnie słaba responsywność ekranu
(o tym więcej Napoleon); już w PaperWhite 3 narzekam często (bo to staruszek w świecie
technologii), a tu jest jeszcze słabiej. Sądzę jednak, że w kolejnej wersji „Luksa” PocketBook
poprawi odświeżanie i responsywność. Widzę tu naprawdę olbrzymi progres firmy i trzymam mocno kciuki, by się poprawiło jeszcze bardziej.

Inne cechy
PocketBook Lux 3 oferuje mnóstwo rozmaitych funkcjonalności: internet przez Wi-Fi (co nie
jest dobre, bo przecież bierze się czytnik, żeby nie prokrastynować na fejsuniu), notes – funkcjonalność, którą klasyfikuję jako „fanaberia”, bo, żeby zanotować coś więcej niż trzy słowa na
krzyż, chwytam telefon lub fizyczny notes, a nie czytnik, bo w ilu miejscach można notować
różne rzeczy? Kalkulator? No dobra, może ktoś potrzebuje, ale w mojej opinii czytnik nie ma
być „wszystkim”, ale ma być… czytnikiem. Jeszcze – wybaczcie tę opinię – gorszym pomysłem jest pasjans. Sama myśl o tym powoduje, że czytam dziesięć książek mniej w roku.
Te inne funkcjonalności to według mnie wodotryski, które są zupełnie niepotrzebne na
czytniku. Wasza decyzja, czy z nich skorzystacie. Fajnym pomysłem jest natywna integracja
z Legimi – to z pewnością może skłonić wielu do sięgnięcia po właśnie ten czytnik.
Niestety, testowany model nie miał odczytu audiobooków, a to jest akurat coś, co mnie kręci.
Lubię słuchać książek przy bieganiu czy w podróży, zwłaszcza gdy po całodziennej pracy mam
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zmęczone oczy. Regularnie wypominam mojemu Kindle’owi, że nie umie mi „czytać książek”
i podejrzewam, że to właśnie będzie powód naszego rozstania, o ile ono faktycznie nastąpi.
Kończąc przegląd, muszę ponarzekać na UX PocketBooka. Na pewno moje problemy wynikały po części z wieloletnich przyzwyczajeń obsługi Kindle’a. Jeśli jednak po miesiącu
używania nie udało mi się nauczyć, gdzie i co zrobić, żeby trafić na przykład do mojego katalogu książek czy choćby szybko wyłączyć Wi-Fi przed startem samolotu, to świadczy o tym,
że jest jeszcze sporo do poprawienia. Myślę, że to kwestia związana z wielością możliwości
– PocketBook Touch Lux 3 Gold oferuje tak wiele różnych funkcjonalności, że stworzenie sensownych UX zabierze firmie trochę czasu. Może warto zapytać użytkowników, co jest najważniejsze, a nie uznawać, że wszystkie opcje są równie ważne.

PocketBook Aqua 2
Do mnie trafiła wersja Aqua. Lubię czytać w wannie podczas bardzo długich kąpieli. Z powodu
braku czasu na takowe pozwalam sobie tylko na szybkie prysznice, a moje książkowe zaległości niestety rosną. PocketBook Aqua stał się idealnym pretekstem, by czytać więcej i w związku
z tym regularnie wracać do wanny, bo w końcu recenzja musi być wiarygodna.
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Synchronizacja plików
Woda się leje, trzeba przygotować e-książki do lektury. PocketBook Aqua umożliwia przesyłanie ich do urządzenia na kilka sposobów.
1. Podłączenie kablem USB do komputera i wgranie – będzie chyba przydatne do dużych plików.
2. PocketBook Sync – synchronizacja ze sklepem producenta.
3. Send-to-PocketBook – wysyłanie mailem na adres urządzenia.
4. Synchronizacja z Dropbox.
5. Synchronizacja z kontem Adobe DRM.
6. PocketBook Cloud – chmura producenta.
Wybrałem opcję trzecią. Utworzenie konta e-mail dla urządzenia i przesłanie książek.
Konfiguracja jest prosta, jedynie komunikat na urządzeniu przy zakładaniu konta po wysłaniu wiadomości weryfikującej nasz adres e-mail może być mylący. Zaraz po wysłaniu otrzymujemy na urządzeniu informację, że nie udało się zweryfikować adresu e-mail. Wiadomość
na naszego maila jest wysłana poprawnie, ale dopóki nie klikniemy zawartego w niej linka,
Pocketbook wyświetla informację, że weryfikacja się nie powiodła. Tymczasem informacja
zwrotna powinna brzmieć raczej: sprawdź pocztę i spam, kliknij link. A tak od razu mamy
informację, że nie działa i jest stres. W końcu udało się, adres stworzony i działa, przesyłam
książki i idę sprawdzić poziom wody w wannie.
PocketBook Aqua obsługuje natywnie formaty ePub, mobi, pdf, txt/rtf. Testowany model
Aqua umożliwia też odtworzenie audiobooków. W pudełku jest dołączona specjalna przejściówka micro USB–minijack do podłączenia słuchawek.

Urządzenie
Zanim wykonam próbę wody, oglądam produkt.
Czytnik jest wykonany bardzo starannie, sprawia wrażenie solidnego. Tył i ramka wokół wyświetlacza są
przyjemne w dotyku, wykonane z niebieskiego plastiku. Wyświetlacz dodatkowo na krawędzi otoczono
uszczelką. Kolor ciemnoniebieski i ta uszczelka mieszczą się, oczywiście, w konwencji Aqua. W dolnej części czytnika znajdziemy cztery przyciski, home, przód
i tył do przewijania stron oraz włącznik, który również
wywołuje dodatkowe menu. Na spodzie obudowy
pod osłonką ukryte jest gniazdo micro USB.

Czytnik e-booków ma być
czytnikiem e-booków, do
pozostałych zadań są inne
sprzęty. Każdy smartfon
poradzi sobie tysiąc razy
lepiej z przeglądaniem
internetu lub notowaniem.
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Najważniejsze w e-czytniku – ekran. 6-calowy, dotykowy, z podświetleniem, wykonany w technologii e-Ink o rozdzielczości 1024 × 758. Jest wyraźny i czytelny, podświetlenie można regulować.
Mam zastrzeżenie do responsywności, czytnik reaguje z wyraźnym opóźnieniem na dotknięcia
ekranu, kiedy używamy przycisków, na przykład przy przewijaniu stron opóźnienie jest mniejsze.
Prawdopodobnie jestem rozpieszczony przez responsywność urządzeń dotykowych Apple.

Lektura
Książki wgrane, czas na lekturę. PocketBooka wygodnie się trzyma jedną ręką, przejście na następną stronę wykonuje się, dotykając ekranu w dowolnym miejscu, nie ma
stref jak w czytnikach Amazona – cofnięcie o stronę robimy gestem przesunięcia palcem
poziomo w lewo. To jest to miejsce, gdzie brakuje mi przycisków z boku obudowy, tak jak
w Kindle’u – zapewne kwestia przyzwyczajenia (gwoli informacji, używam starego Classika,
właśnie ze względu na te przyciski po bokach urządzenia).
Zanurzenie! Czytnik „przypadkiem” wpadł mi do wanny. Zamoczenie nie zrobiło na nim wrażenia, mogę kontynuować lekturę. Mokry ekran ma trudności z reakcją na dotyk, wytarcie
ręcznikiem rozwiązuje problem. To może być moja ulubiona funkcjonalność!

Inne opcje
Celowo pominąłem część wbudowanych funkcjonalności jak przeglądarka WWW, kalkulator,
odręczny notes, sudoku, pasjans, szachy. „Są na czytniku” – i tyle albo aż tyle można o nich
powiedzieć. Przeglądanie WWW na ekranie e-Ink nie należy do wygodnych, notes ma bardzo duże opóźnienie, a pisanie palcem nie jest dobrym rozwiązaniem. Czytnik e-booków ma
być czytnikiem e-booków, do pozostałych zadań są inne sprzęty. Każdy smartfon poradzi
sobie tysiąc razy lepiej z przeglądaniem internetu lub notowaniem. Jeżeli miałbym wymienić
jedyną poważną wadę PocketBooka, to nadmiar funkcji dodatkowych i opcji konfiguracyjnych.
Niepotrzebnie komplikują korzystanie z urządzenia i jego podstawowej funkcjonalności.
Na koniec ciekawostka: PocketBook ma Menedżer Zadań służący do zamykania działających
aplikacji w tle – tylko po co? Rozumiem, że na wypadek, gdyby któraś z nich się zawiesiła – na
szczęście nie udało mi się takiej sytuacji wywołać. Nie przypominam sobie również, żebym
kiedykolwiek zawiesił czytnik Amazona. Widzę to tak, że PocketBook jest czytnikiem z aspiracjami do bycia tabletem, ale chyba nie tędy droga.
PocketBook Aqua jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich wodnych czytaczy – tych, co
w wannie i tych, co w basenie. Nie trzeba uważać, żeby nie utopić, można dać się pochło-
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nąć lekturze. Utopienie iPada, który zwykle towarzyszy mi w wannie, przestało być straszne.
Z tego zadania PocketBook wywiązuje się znakomicie, na obecność pasjansa i przeglądarki
po prostu nie zwracam uwagi i ich nie używam.

Podsumowanie
PocketBook Touch Lux 3 Gold i Aqua są znakomitym wyjściem dla czytelników, który nie
chcą się zamykać w ekosystemie Amazona i jednocześnie szukają opcji tańszej niż wypasiony najnowszy Kindle. Jeśli tylko odświeżanie ekranu i słaba jego responsywność Was nie
denerwuje, a Wasze oczy nie męczą się za bardzo, to kupujcie PocketBooka, bo to produkt,
który z Kindle’em już jest w stanie podjąć rywalizację, a w niektórych kwestiach go przewyższa (obsługiwane formaty, sposób sortowania, wodoodporność). Aqua jest szczególnie piękna i bardzo „wodna”, a złoty Lux naprawdę luksusowy, ale i inne kolory zachwycają
(Luksy występują w przepięknym kolorze czerwonego wytrawnego wina i standardowo:
białym, szarym i czarnym). Polecamy!

ania13

napoleonbryl

PocketBook Touch Lux 3 Gold i Aqua 2
Dane techniczne:
• Pamięć wewnętrzna min.
4 GB + czytnik kart micro
SD w Lux 3 Gold
• Formaty e-booków pdf,
html, rtf, epub, txt, mobi,
fb2, doc, djvu, docx, tcr, fb2.
zip, pdf (drm), epub (drm)
• Aqua: granatowy; Lux:
złoty, ciemnoszary, biały,
czarny, rubinowy

wyimek

• ekran: e-Ink, 6"
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FREECOM
MDOCK USB-C

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jeśli korzystacie z wielu różnych zewnętrznych dysków twardych i SSD (2,5" lub 3,5",
SATA I i II), a szukacie rozsądnego docka, który nie zje Waszego budżetu na śniadanie, to
warto zainteresować się skutecznym rozwiązaniem Freecoma.

/ SPRZĘT / Freecom mDock USB-C

Konstrukcja mDock USB-C jest banalnie prosta – jest to aluminiowy sześcian,
z plastikową górą i dołem. Na górze znajdują się automatyczne „drzwiczki”,
które chowają się, gdy wkładamy do niego dysk twardy, a pod spodem mamy
cztery gumowe nóżki, aby nasze biurko nie wpadało w wibracje i żeby całość
stabilnie stała. Z przodu znajduje się jedynie dyskretne logo firmy, a z tyłu mamy
włącznik, port zasilania oraz port USB-C 3.1 gen. 2 (wspiera oczywiście USB 3.0
i USB 2.0). Zależnie od standardu, z którego korzystamy, dock umożliwia teoretyczne maksymalne transfery na poziomie odpowiednio 7000 Mbps, 5000 Mbps
lub 480 Mbps.

Całość jest schludna i estetyczna
wizualnie, i, jeśli miałbym się
do czegokolwiek przyczepić,
to do faktu, że zasilacz nie jest
wbudowany w samego mDocka

W pudełku, poza samym dockiem,
otrzymujemy zasilacz z dwiema
różnymi końcówkami (UK i EU do
wyboru), kabel USB-C 3.1 gen. 2 do
USB-A oraz instrukcję obsługi.
Całość jest schludna i estetyczna
wizualnie, i, jeśli miałbym się do
czegokolwiek przyczepić, to do
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faktu, że zasilacz nie jest wbudowany
w samego mDocka – moja listwa,
przez te wszystkie zasilacze, które
zasłaniają sąsiednie gniazdka, staje się
powoli coraz bardziej bezużyteczna.
Do testów wziąłem WD Red o pojemności 1 TB i prędkości 5400 rpi
w rozmiarze 3,5" – dock oczywiście przyjmuje również mniejsze,
2,5-calowe dyski, w tym wszelkie SSD
– i włożyłem go do środka. macOS
natychmiast go wykrył i wyświetlił jak dostępne źródło w Finderze.
W ostatnich latach rzadko korzystałem z tego typu rozwiązań – wszystkie dyski mam podłączone po SATA
lub Ethernecie – wynik 146+ Mbps
przy zapisie i odczycie mnie więc
zaskoczył. Spodziewałem się niższych wartości, tym bardziej że dysk
jest stosunkowo powolny ze swoimi
5400 rpm.
Nie da się ukryć, że tego typu rozwiązanie spisuje się idealnie w domu
lub biurze, gdzie potrzebujemy okresowo dostać się do danych (lub je
zapisać), a dysk następnie schować.
Ciekawszym zastosowaniem takiego
docka są backupy przetrzymywane
poza miejscem zamieszkania lub
pracy – po prostu wyciągamy dysk
z backupem i przenosimy go w bezpieczne miejsca, podmieniając z dyskiem, który już się tam znajdował
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(np. u rodziców, teściów lub rodziny
czy w innym biurze). To przy okazji tańsze niż kupowanie dysków
w specjalnych obudowach, chociaż
w transporcie warto taki „goły” HDD
zabezpieczyć.
Zastosowań tego docka może być
mnóstwo – wszystko zależy od
Waszych potrzeb – a wykorzystanie standardu USB-C jest dobrym
krokiem ze względu na to, że już od
paru lat mamy go w naszych Macach.
Niestety, Freecom nie dostarcza
w komplecie kabla USB-C do USBC, jeśli więc takowego potrzebujecie, to albo trzeba posiłkować się
przejściówką, albo go kupić (Belkin
tych). Podpowiem od razu, że nie

Freecom mDock 		
USB-C

warto korzystać z kabla USB-C

• Design: 5/6

dostarczanego z Macami, ponie-

• Jakość wykonania: 4/6

z USB-C na USB-C kosztuje 129 zło-

waż wspiera on jedynie USB 2.0, co
mija się kompletnie z celem osiągania wysokich prędkości za pomocą
docka z USB 3.1.
Freecom mDock nie jest wykonany

• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: n/d
Dane techniczne:
• Producent: Freecom
• Model: mDock USB-C

tak pancernie, jak niektóre produkty

• Wymiary: 13 × 7,2 × 5,5 cm

Apple, ale przy cenie około 200 zło-

• Waga: 347 g

tych nie spodziewałbym się tego.

Cena: ok. 200 PLN

W zamian za rozsądną cenę dostajemy więcej niż porządny i minimalistyczny dock, który po prostu spełnia
swoje zadanie z należytą prędkością.

morid1n
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TELEWIZYJNE NOWOŚCI
PHILIPSA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Philips jako pierwszy w tym roku w pełni odsłania karty w swojej ofercie telewizorów. Ta
wydaje się idealnie skrojona na potrzeby europejskich konsumentów. Zachwyca OLED 973, ale
nie brakuje modeli rozsądnych cenowo z niższej i średniej półki, którym jednocześnie niczego
nie brakuje.
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Za telewizory z logo Philipsa odpowiada firma TPV, tajwańscy właściciele to jednak głównie
kapitał. Produkcja telewizorów odbywa się w Gorzowie Wielkopolskim. Co ważne, nie jest
to tylko montaż gotowych komponentów z Azji, ale także tworzenie płyt głównych i innych
elementów. W ostatnim czasie otworzono linię produkcyjną gotową na duże rozmiary. Dział
R&D znajduje się natomiast w Holandii, z główną siedzibą w Amsterdamie. Za jakość obrazu
od 25 lat odpowiada ten sam człowiek – Danny Tack. W pracy nad nowymi rozwiązaniami
ważną rolę odgrywa Polak, również za oprawę wizualną na przykład katalogów, grafik promocyjnych itd. odpowiada Polka. Tyle patriotyzmu, czas przyjrzeć się samym produktom.
Philips w przeciwieństwie do innych producentów wprowadza modele na rynek praktycznie przez cały rok. Pierwsze modele prezentuje na początku roku, a dodatkowe pokazuje
również na targach IFA. Zresztą najnowszy flagowiec, który lada dzień trafi do sprzedaży, też
był już wcześniej znany. OLED 973 dostępny jedynie w rozmiarze 65 cali, był prezentowany
w wersji prototypowej właśnie we wrześniu w Berlinie. Teraz trafi do sprzedaży i na starcie
powinien być wyceniany w granicy 15 tysięcy złotych[1. Nie jest to oficjalna cena podana
przez producenta]. Charakteryzuje go wysokiej klasy wykonanie i przede wszystkim dość
rozbudowany soundbar. Telewizor może zarówno wisieć na ścianie, jak i stać na szafce RTV.
Wyróżnikiem telewizorów Philipsa pozostaje Ambilight, czyli diody z tyłu obudowy reagujące na to, co dzieje się na ekranie. Na pokładzie znalazł się Android TV, a za obraz odpowiada procesor P5. Philips zapewnia, że dzięki niemu to najlepszy wyświetlacz OLED pod
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względem chociażby odwzorowania ruchu.
Jest to zresztą atut wciąż dostępnego na rynku
modelu POS9002. W zasadzie wszystkie OLED-y
Philipsa mają charakteryzować się taką samą
jakością obrazu. Różni je jedynie design oraz rozwiązania audio. Dla osób niezainteresowanych
soundbarem przygotowano modele 803 i 873.
Model 873 to większy wariant modelu POS9002,
który był dostępny tylko w wersji 55-calowej.
Natomiast w drugim kwartale dołączy minimalistyczny 803 w wersji 55 i 65-calowej.
Jeśli chodzi o telewizory LCD, to w tej połowie
roku nie zobaczymy żadnego modelu, który
mógłby aspirować do grona flagowców. To
modele albo podstawowe, albo, jak to Philips
określa, mainstreamowe. Chyba dobrze, bo właśnie takich telewizorów szuka przeciętny użytkownik. To, co smuci, to fakt, że raczej żaden
z nich nie będzie w stanie zaoferować wysokiej
jasności w trybie HDR. Należy się spodziewać jed-
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nak przyzwoitych cenowo modeli. Najciekawiej
wyglądają serie 8303/8503, które będą miały
poszerzoną paletę barw, procesor P5 i zaawansowane podświetlanie krawędziowe. Nie zabraknie
Ambilighta. W topowych modelach znajdzie się
Android TV w wersji 7.0 ze wsparciem dla Google
Assistant. Niższe serie natomiast otrzymają autorską platformę Smart TV Philipsa z nowym interfejsem graficznym SHAPI. Nowy smart prezentuje
się prosto, intuicyjnie i wystarczająco dla przeciętnego użytkownika. Co więcej, nawet te telewizory
będą współpracować z żarówkami Hue. Dla mnie
z powodzeniem SHAPI mógłby trafić nawet do
wyższych serii. Wierzę jednak, że nowe procesory
MediaTeka zaoferują stabilne działanie Android
TV w OLED-ach. Jeśli Android TV w wersji Oreo
pojawi się na telewizorach Philipsa, to nastąpi
to jesienią. Podobnie zresztą sytuacja wygląda
u Sony. Jednocześnie dalsze plany nad własnymi
platformami Smart w niższych seriach pokazują,
że ambitne plany Google’a dotyczące rynku TV
dalej nie są realizowane. System nie rozwija się
tak, jakby można było sobie to wyobrażać.
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Telewizory Philipsa przyciągają do siebie Ambilightem, a ten w połączeniu z żarówkami Hue
i wyświetlaczem OLED robi niesamowite wrażenie. Jednocześnie Ambilight jest obecny
także w telewizorach z naprawdę przystępnej półki cenowej. W tej chwili najtańszy model
na rynku 49-calowy 4K kosztuje 1780 złotych. Przy tym wyposażono go w Ambilight z dwóch
stron. Prezentowane na konferencji modele nawet z niższej serii są dobrze wykonane,
a nowe serie prezentują się lepiej od swoich poprzedników.
Philips wrócił do gry i walczy tam, gdzie pozostali producenci niekoniecznie koncentrują siły.
Firma oferuje rozsądne, przemyślane produkty. Także na rynku OLED stara się zaoferować
coś oryginalnego w jak najniższej cenie. Topowy model na starcie ma kosztować mniej niż
zeszłoroczne topowe ekrany konkurencji. Oferta jest bardzo czytelna – telewizory proste,
tanie, które mają być jednocześnie ładne i kusić niepowtarzalnym Ambilightem oraz ekrany
OLED dla najbardziej wymagających, jednocześnie wciąż cenowo atrakcyjne w stosunku do
konkurencji z tego segmentu rynku. Taki scenariusz się sprawdza, a sam mam ochotę wypróbować w salonie właśnie połączenie 65-calowy OLED plus Hue.

paweloko
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LASEROWE 4K
OD FIRMY CANON

PAWEŁ OKOPIEŃ

Firma Canon w powszechnej świadomości klientów jest kojarzona przede wszystkim
z profesjonalnym sprzętem fotograficznym i rozwiązaniami dla druku. Tymczasem prawie
osiemdziesięcioletnie doświadczenie w produkcji narzędzi obrazowania sprawia, że Canon
oferuje także wiele rozwiązań projekcyjnych dla biznesu. Wśród nich również projektory i to
zarówno lampowe, jak i laserowe o rozdzielczości 4K.
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Choć na co dzień projektory spotykamy głównie jako nieodłączny element kina domowego, bardziej zaawansowane konstrukcje zdobywają coraz większą popularność właśnie
w zastosowaniach biznesowych. Tak zwane rozwiązania Digital Signage doskonale wpisują
się w potrzeby różnych branż, zastępując ograniczone możliwości drogich w eksploatacji
rozwiązań wspomagających komunikację wizualną czy reklamową. Już dziś, w takich branżach, jak retail, medycyna, edukacja, muzealnictwo czy branża eventowa profesjonalne
rozwiązania projekcyjne mają wyraźną przewagę nad tradycyjnymi narzędziami.
To właśnie w tych obszarach Canon od lat rozwija swoje technologie, dostarczając klientom biznesowym kompleksowe rozwiązania wizualne. W ofercie producenta możemy
wyróżnić dwa typy urządzeń – projektory instalacyjne oraz kompaktowe. Te pierwsze to
giganci wśród rozwiązań projekcyjnych. Nawet najmniejszy przedstawiciel tej kategorii,
Canon XEED 4K600Z, waży 26 kilogramów i mierzy 559 × 201 × 624 mm. Mówimy jednak
o projektorze 4K z jasnością 6000 lumenów. Dla porównania zaawansowane projektory do
kina domowego mają jasność na poziomie (zaledwie) 2500 lumenów.
Canon XEED 4K600Z i inne najnowsze instalacyjne projektory tej marki korzystają z technologii laserowej. Dzięki temu żywotność projektora to 40 tysięcy godzin (ponad 4,5 roku
nieustającej projekcji). To przełom względem wciąż powszechnych, standardowych lamp,
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które działają o wiele krócej, a ich wymiana jest kosztowna. Projektory takie jak
Canon XEED 4K600Z mogą być wykorzystywane między innymi do videomappingu, projekcji reklam wielkopowierzchniowych, symulatorów lotów, w dużych
aulach, podczas konferencji prasowych czy eventów kulturalnych. W takich
zastosowaniach ważna jest najwyższa jakość projekcji. A dzięki jasnemu projektorowi z rozdzielczością 4K jest możliwe wyświetlanie obrazów z dbałością
o detale nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że nawet te zaawansowane produkty
do profesjonalnych zastosowań są tworzone w sposób gwarantujący łatwość
ich obsługi. Dlatego oprócz takich funkcjonalności, jak cyfrowa korekcja kontrastu i zniekształceń, w Canon XEED 4K600Z znalazła się możliwość sterowania projektorem za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemem iOS.
Zdecydowanie łatwiej dostosować pracę takiego projektora – który najczęściej
zainstalowany jest w trudno dostępnym miejscu – za pomocą przejrzystej aplikacji niż pilota, menu ekranowego czy podłączonego komputera.
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Canon ma też w swojej ofercie wiele produktów do bardziej konwencjonalnych zastosowań
biznesowych. To kompaktowe projektory, często także przenośne, korzystające z technologii
DLP. W porównaniu do konkurencji wyróżnia je również duża jasność. Na przykład LV-HD420 to
lekki projektor o rozdzielczości Full HD i jasności 4200 ANSI lumenów. Te parametry sprawiają, że
można go uruchomić niemal w każdym pomieszczeniu, gdzie znajdziemy pustą przestrzeń, bez
martwienia się o widoczność szczegółów prezentacji. Rozwiązanie sprawdzi się na uczelniach,
gdzie zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych materiałów prowadzone są w ogromnych
salach, albo też w biznesie, gdzie prezentacje dla klientów wykonuje się na własnym sprzęcie.
Coraz częściej też polscy przedsiębiorcy szukają pomysłów, aby zaskoczyć swoich klientów
innowacyjnym wykorzystaniem projekcji multimedialnych. Znakomicie nadają się do tego
właśnie projektory. Magii wyświetlanego obrazu mogli niedawno doświadczyć goście jednej z warszawskich restauracji, gdzie w niecodzienny sposób prezentowano pracę kucharzy. Klienci, czekający na posiłek, mogli obserwować pracę kucharzy w technologii 3D
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bezpośrednio na talerzu. Pokaz 3D realizowany był w ciągu

Coraz częściej też
polscy przedsiębiorcy
szukają pomysłów,
aby zaskoczyć swoich
klientów innowacyjnym
wykorzystaniem projekcji
multimedialnych.
Znakomicie nadają się do
tego właśnie projektory.

dnia, bez jakiegokolwiek zaciemnienia wnętrza, przy użyciu
flagowego projektora instalacyjnego Canon XEED WUX6010.
Jego współczynnik kontrastu 2000:1 zapewnia wyjątkowo
ostry obraz w każdych warunkach. Tutaj można zobaczyć

efekty tej realizacji.
Jak widać, szukając projektora do firmy, warto się zastanowić
nad rozwiązaniami Canona. Oferta firmy wyróżnia się znakomitymi parametrami, łatwością obsługi, dużymi możliwościami i schludnym designem. Gama urządzeń jest szeroka,
od najbardziej profesjonalnych konstrukcji po mniej zaawansowane produkty i projektory z krótkim rzutem.

paweloko
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KROSS TRANS HYBRID 3.0

MOC HYBRYDY NA DWÓCH KOŁACH
JAN URBANOWICZ

Coraz częściej mam wrażenie, że tradycyjne „jednostki napędowe” odchodzą do
lamusa. Auta są już nie tylko hybrydowe, ale i elektryczne, a duże silniki benzynowe
przestają być trendy. Kilka miesięcy temu jeździłem na hulajnodze wspomaganej
silniczkiem elektrycznym, a teraz przyszła pora na… rower.
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Tak, rower wspomagany elektrycznie. „Rower hybrydowy”. Na pewno tak jak ja, drogi
Czytelniku, puknąłeś się w głowę, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o takim rozwiązaniu. Wszak
w jeździe na rowerze chodzi przede wszystkim o to, że poruszamy się nim dzięki sile własnych
mięśni. Budujemy sobie przez to kondycję, lepsze zdrowie, no i mamy satysfakcję, że sami
pokonaliśmy daną trasę, zamiast brać taksówkę czy jechać autobusem, jedząc przy tym kebab
na tylnym siedzeniu – i znając życie, jadąc na gapę,

Rower jest po prostu fajny, a jak
mamy ostre koło, to już w ogóle
jesteśmy cool, bo tylko słabiaki mają
rower z przerzutkami.

bo karta miejska straciła ważność wczoraj. Rower
to w ogóle taka bardzo fajna forma komunikacji, bo możemy nim wjechać (prawie) wszędzie,
a trasy, które możemy na nim pokonać, są dłuższe niż na przykład na rolkach czy hulajnodze.
Rower jest po prostu fajny, a jak mamy ostre koło,
to już w ogóle jesteśmy cool, bo tylko słabeusze
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mają rower z przerzutkami. Nagle na salę wjeżdża sprzęt, który całą tę ideę dwóch kółek trochę
psuje. Ale czy aby na pewno wszystko teraz legło
w gruzach? Czy naprawdę istnieje tylko jeden
prawdziwy rowerowy „gatunek”, czy może dajmy
sobie nieco luzu i pomyślmy, gdzie moglibyśmy
znaleźć miejsce na nowości.
„Rower hybrydowy” (przyjmijmy dla niego takie
określenie) to naprawdę bardzo fajny wynalazek.
Jak wspomniałem wcześniej, na początku bardzo mnie zdziwiła idea takiego sprzętu, ale po
tym, jak zacząłem się nad nim bardziej zastanawiać, poziom mojej ekscytacji takim pojazdem
wzrósł. Myślałem, do czego on może się nadawać,
jakie dokładnie może być jego zastosowanie i czy
jest lepszy, czy gorszy od tradycyjnego roweru.
Prawdopodobnie po prostu włączył się mój „tryb
gadżeciarza” i chciałem mieć nową zabawkę
w rękach. Na szczęście na pomoc przyszła pewna
firma, która na dodatek jest z naszej rodzimej
ziemi. Kojarzycie firmę Kross?
Kiedyś Kross był po prostu polską firmą robiącą
rowery. Teraz są jednym z największych europejskich producentów tego sprzętu i z tego,
co widać, nie zamierzają na tym poprzestać.
Świadczyć może o tym fakt, że śmiało podążają
za światowymi trendami i chcą być liczącą się
na rynku firmą. Dlatego właśnie wprowadzili do
swojej oferty rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Początkowo do wyboru były tylko dwa
modele, ale aktualnie w linii E-bike jest ich już aż
osiem. Miałem okazję bliżej przyjrzeć się modelowi Trans Hybrid 3.0, który bardzo pozytywnie
mnie zaskoczył.
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Jeśli mieliście już do czynienia z rowerami Kross, to
wiecie, że możemy się po nich spodziewać wysokiej jakości wykonania. W tym przypadku dokładnie tak było. Niestety to, co od razu rzuca się
w ręce, to waga roweru. Nie należy on do najlżejszych, bo ponad 23 kilogramy to naprawdę sporo.
Zwłaszcza w perspektywie wnoszenia roweru na
piętro, jeśli na przykład nie mamy u siebie windy.
Jednak bardziej jest to niedogodność niż całkowite
przekreślenie tego pojazdu – taka waga spowodowana jest baterią oraz silnikiem, które muszą swoje
ważyć. Na wrażeniach z jazdy skupię się później.
Wspomnijmy nieco o technikaliach.
Na pierwszy rzut oka rower nie różni się niczym od
tradycyjnej konstrukcji. Solidna, aluminiowa rama,
dwa 28-calowe koła, dzięki którym poruszanie się
po mieście jest łatwe i szybkie. W rowerze Kross
znajdziemy osprzęt Shimano – mowa tu przede
wszystkim o 9-biegowej przerzutce Shimano
Deore i hydraulicznych hamulcach tarczowych.
To jednak nie wszystko, bo sercem tego roweru
jest system Shimano STEPS, który zapewnia nam
elektryczne wspomaganie, będące najistotniejszą
rzeczą tego modelu. Mamy tutaj silnik o mocy 250
W i momencie obrotowym równym 50 Nm, który
pozwoli nam się rozpędzić do prędkości 25 km/h,
a także będzie nas wspomagać na wzniesieniach.

Moje pierwsze jazdy Trans Hybrid
3.0 były bardzo spokojne, głównie
na krótkich dystansach, by oswoić
się z technologią.
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Ważną rzeczą jest to, że powyżej wspomnianej prędkości elektryczne wspomaganie się wyłącza i wtedy znów poruszamy się dzięki sile naszych mięśni. Oczywiście możemy to wspomaganie całkowicie wyłączyć i wtedy będziemy mieć „tradycyjny” rower. Brak tu jednak tylko
opcji włącz/wyłącz. Napęd elektryczny może nas wspomagać z 50, 70 lub 100% mocy. Każdy
stopień możemy sami wybrać (zmiany dokonujemy poprzez przełącznik znajdujący się na kierownicy) i to my decydujemy o tym, jak bardzo chcemy się odciążyć. Należy podkreślić, że jest
to wspomaganie, a nie niezależny elektryczny napęd. By działał, musimy pedałować – kiedy
jest włączony, to po prostu męczymy się mniej.
Skąd bierze się ten cudowny prąd, który tak bardzo nam pomaga, napędzając cały system?
Z tyłu na bagażniku znajduje się akumulator o pojemności 418 Wh, który wystarcza na około 100
km – zasięg zależy między innymi od mocy, na jaką ustawimy wspomaganie. Producent podaje,
że bateria wystarcza na 1000 cykli bez utraty na jej pojemności. Ciekaw jestem, jak to jest z jej
gwarancją, gdyby na przykład po 100 cyklach pogorszyła się jej jakość, ale zakładam, że przez
przynajmniej dwa lata od zakupu nie musimy się tym martwić. Akumulator ładujemy dołączoną
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do roweru ładowarką – nie jest mała, dlatego zabieranie jej na dłuższe wyjazdy może być kłopotliwe, chyba że rower zabieramy na wakacje samochodem, wtedy nie ma problemu, by wrzucić
ją do bagażnika. Ładowarki możemy używać, gdy bateria znajduje się na rowerze lub możemy
akumulator wyjąć (jest zamykany na zamek, dzięki czemu nie musimy się bać, że gdy pozostawimy rower zapięty pod sklepem, to ktoś czmychnie z naszą baterią) i ładować go, kiedy leży na
podłodze. Naładowanie do 80% pojemności trwa około dwóch i pół godziny, a pełny poziom
naładowania otrzymamy po łącznie pięciu godzinach. Nie jest to długo, ale i tak najlepiej będzie
robić jak w przypadku telefonu i zostawiać ładowanie na noc.
Całym systemem Shimano STEPS sterujemy z „komputera pokładowego“, który znajduje się na
naszej kierownicy. Składa się on z przełącznika, którym regulujemy moc wspomagania (a także
włączamy i gasimy światła) oraz z wyświetlacza, na którym widzimy, jaki tryb wspomagania jest
aktualnie uruchomiony, jaki mamy stan naładowania baterii, zasięg, no i oczywiście z jaką prędkością się poruszamy. Znajdziemy tu również podstawowe statystki na temat naszej jazdy, tak
jak w zwykłych rowerowych licznikach.
Moje pierwsze jazdy Trans Hybrid 3.0 były bardzo spokojne, głównie na krótkich dystansach,
by oswoić się z technologią. Dodatkowo na czas testu pogoda nie była dla mnie łaskawa
(w deszczu przy 13°C nie lubię jeździć), musiałem więc moje wycieczki bardzo do niej dopasowywać. Jednak raz udało mi się wybrać na prawie całodniowy wypad oraz kilka razy pojechać rowerem do pracy – prawie 15 kilometrów w jedną stronę. Jakie były moje wrażenia? To
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naprawdę bardzo dobry środek transportu po mieście, zwłaszcza jeśli szukamy czegoś na dojazd do
pracy, a samochodem nie chcemy stać w korkach,
komunikacja natomiast może być dla nas zbyt wolna
lub po prostu zapchana innymi ludźmi. Dlaczego
więc nie wybrać tradycyjnego roweru? Jeśli chcemy
przemieszczać się szybko, musimy szybko pedałować, a to wiąże się z wysiłkiem i – nie ma co ukrywać
– większym poceniem się. Nie u każdego w pracy
jest prysznic, może więc lepiej, by nie było konieczności skorzystania z niego zaraz po wejściu do biura.
Dzięki wspomaganiu nie musimy się tak wysilać,
żeby szybko się przemieszczać. To idealne rozwiązanie głównie na dojazdy do pracy. Oczywiście taki
rower sprawdzi się idealnie zawsze, kiedy chcemy,
by jechało nam się lżej, nie tracąc tym samym na
szybkości. To głównie sprawa wygody. Jeśli jednak chcemy się nieco zmęczyć, wystarczy wyłączyć
wspomaganie i walczyć.
Domyślam się, że wiele osób uzna tego typu rower
za drogi gadżet. Po części tak jest, gdyż cena nie
jest niska. Ten konkretny model kosztuje aktualnie
8499 złotych. Za taką cenę można kupić nawet kilka
dobrej klasy rowerów, ale, jak dobrze wiemy, technologia kosztuje i nikt chyba nie liczył, że taki sprzęt
będzie tani. Gdy zrobimy mały research, to zauważymy, że podobne modele od konkurencji nie tylko
nie są tańsze, ale są również droższe. Tutaj dochodzi
nam jeszcze jeden czynnik psychologiczny – gdy
decydujemy się na ten rower, to inwestujemy w polską firmę. Zaleta jest też taka, że na terenie naszego
kraju znajduje się 90 punktów serwisowych (na
wakacjach dobrze wiedzieć, że w razie czego będzie
miał się kto naszym rowerem zająć), a w Europie
znajdują się autoryzowane Shimano Service Centre.
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Rower z elektrycznym wspomaganiem na pewno nie wyprze tradycyjnych dwóch kółek, a ja
nawet bym tego nie chciał. Jazda na rowerze to dla mnie duża przyjemność, trening i satysfakcja, ale tego typu urządzenie doskonale sprawdzi się jako codzienny środek lokomocji, ułatwiający nam przemieszczanie się przede wszystkim po mieście i na wzniesieniach (naprawdę
pokonywanie długich podjazdów jest tutaj praktycznie nieodczuwalne). Największą przeszkodą w popularyzowaniu takich rowerów jest aktualnie ich cena. Prawie dziesięć tysięcy
złotych to bardzo dużo, ale zakładam, że za kilka lat wszystko się zmieni, kiedy większa liczba
producentów będzie wprowadzać taki napęd do swojej oferty – a tak się stanie. Czy kupiłbym
teraz takiego Krossa? Nie jako mój podstawowy rower, ale gdybym miał odpowiednią liczbę
zer na koncie, to zdecydowanie wybrałbym taki (lub inny) model, by pomagał mi w szybszym
docieraniu do pracy.

PS Jeśli jesteście ciekawi i sami chcielibyście się czymś takim przejechać, to – z tego, co pamiętam – będzie można w wybranych sklepach Krossa, w większym miastach w Polsce, odbyć
jazdę próbną. Ostrzegam, podejście do roweru może się przez to
Cena: 8499 PLN
Ocena:

yasiek_
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KILKA TYSIĘCY ZA KIEROWNICĄ 			
SAMOCHODÓW AUTONOMICZNYCH
POZIOMU 2.
NORBERT CAŁA

Ostatnimi czasy samochody autonomiczne to chyba najbardziej gorący temat
w technologii. Coroczne premiery flagowych smartfonów różniących się od siebie
stopniem zaokrąglenia rogów przestały pasjonować wydawców tech-magazynów
i wszyscy przerzucili swoje zainteresowanie właśnie na samochody autonomiczne.
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Niestety, mam dla Was złą informację. Z prawdziwie autonomicznych samochodów nie
skorzystamy w naszym kraju w najbliższych pięciu, dziesięciu latach. Problem jest bowiem
dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. W sumie najbardziej prozaiczne jest
to, że mapy są zbyt słabej jakości. Jak samochód bez kierownicy ma dojechać na miejsce,
które sobie wybrałem, skoro tego adresu nie ma na żadnej mapie. Drugim powodem są
inni kierowcy i ich nieprzewidywalne zachowania. Oczywiście rozwój samochodów w pełni
autonomicznych będzie postępował bardzo szybko, a samochody te zupełnie w dłuższej
perspektywie odmienią nasze miasta. Musimy na to jeszcze poczekać.
Moim zdaniem najważniejsze w tej dziedzinie już

Niestety, mam dla Was złą informację.
Z prawdziwie autonomicznych
samochodów nie skorzystamy
w naszym kraju w najbliższych pięciu,
dziesięciu latach.

się dokonało i zwykły śmiertelnik może już z tego
skorzystać. W tym miejscu warto przytoczyć
podział poziomów autonomiczności samochodów
Poziom 0 – czyli samochód, który zupełnie jest
pozbawiony systemów wspomagających jazdę.
Jest takich samochodów coraz mniej, bo przecież ABS czy ESP są już powszechne w większości
popularnych samochodów.
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Poziom 1 – czyli pewna automatyzacja niektórych zadań, na przykład wspomagania hamowania przez ABS, utrzymywania szybkości przez tempomat. Przy pierwszym poziomie autonomizacji jazdy kierowca jest zobowiązany trzymać cały czas ręce na kierownicy i dokładnie
obserwować ruch na drodze.
Poziom 2 – o którym będę pisał najwięcej, odpowiada jeździe półautonomicznej. Na tym
poziomie samochody mogą same jechać prosto, pilnować pasa ruchu, utrzymywać odległość od innych pojazdów. W czasie jazdy w korku samochód może zachowywać się jak
w pełni autonomiczny, zatrzymywać się, przyśpieszać i kontrolować pas.

Poziom 3 – samochód może jechać sam, ale tylko w określonych przypadkach. To ten
poziom, na którym obecnie, wśród samochodów seryjnych jest w sumie tylko Tesla.
Kierowca przez cały czas musi być w gotowości do przejęcia kierowania samochodem.
Poziom 4 – to poziom, do którego wszyscy dążą. Samochód czwartego poziomu będzie
mógł sam w pełni autonomicznie się poruszać i kontrolować nawet skomplikowane sytuacje
na drodze. Na poziomie czwartym pojazdy mają się komunikować się między sobą i wza-
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jemnie informować się o sytuacji na drodze. Kierowca zaś będzie mógł spokojnie oddać
się na przykład lekturze. Samochody na poziomie czwartym nadal mają mieć kierownicę
i pedały, co pozwoli kierowcy przejąć w dowolnej chwili kierowanie.
Poziom 5 – pełna autonomiczność. Taki samochód nie będzie musiał mieć nawet kierownicy.
Wsiadamy, podajemy adres i jedziemy. To marzenie Ubera. Marzenie, którego doświadczą
pewnie nasze dzieci.
Dzisiaj jesteśmy na poziomie 2., który uważam za jeden z najważniejszych. W ostatnich kilku
tygodniach miałem okazję spędzić dużo czasu w samochodach tego poziomu. Zrobiłem
kilka tysięcy kilometrów w nowym BMW X3 oraz nowym Volvo XC60. Oba są naszpikowane
elektroniką. Oczywiście każdy z nich ma (może mieć, bo nie ma tego w podstawowych wersjach) systemy ułatwiające życie kierowcy. Począwszy od systemów rozpoznawania znaków
drogowych, przez te kontrolujące pas ruchu, aktywne tempomaty czy kontrolę otoczenia,
czyli na przykład monitorowanie pieszych na chodniku. Po tych wszystkich przejechanych
kilometrach w prywatnych rozmowach pokusiłem się nawet na stwierdzenia, że tymi samochodami trudno spowodować wypadek. Nie jest to czcza gadanina, bo doświadczyłem na
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swojej skórze przydatności tych systemów i może nie napiszę, że nie pisałbym dla Was teraz,
gdyby nie systemy w tych samochodach, ale na pewno byłbym w gorszym humorze.
Sytuacja numer 1 – Volvo XC60. Środek dnia, początek wyjazdu na ferie. Dobre humory
wszystkich w samochodzie, mimo jazdy po zwężonej do jednego pasa drodze ekspresowej. W samochodzie gra muzyka, poruszamy się z szybkością około 70 km/h za ciężarówką.
Ktoś mnie zagaduje, pokazuje dziwny samochód na przeciwnym pasie ruchu. Obracam się,
nie zdejmując nogi z gazu – w końcu jadę wolno. Zatrzymuję wzrok na ciekawym samochodzie o dwie sekundy za długo. W tym momencie poczułem najpierw mocne przyciśnięcie
pasami do siedzenia, a następnie, pomimo ciągle wciśniętego gazu, awaryjne, bardzo mocne
hamowanie do zera. Ciężarówka przede mną z jakiegoś powodu ostro zahamowała, a ja to
przegapiłem. Na szczęście czuwały wszystkie inne zmysły samochodu i one uchroniły nas
przed stłuczką na samym początku wyjazdu. Ja, jako kierowca, w tej sytuacji nie zrobiłem
absolutnie nic, aby uchronić się przed kolizją. Całą robotę od początku, czyli od zabezpieczania pasażerów przez przyciśnięcie pasami, do końca, a zatem zahamowania awaryjnego,
wykonała za mnie elektronika samochodu. Uratowała mnie przed stłuczką, która w przypadku jazdy z szybkością 70 km/h zakończyłaby się przynajmniej oberwaniem poduszką
powietrzną w twarz.

Ja, jako kierowca, w tej sytuacji nie zrobiłem absolutnie nic, aby
uchronić się przed kolizją. Całą robotę od początku, czyli od
zabezpieczania pasażerów przez przyciśnięci pasami do końca, a zatem
zahamowania awaryjnego, wykonała za mnie elektronika samochodu.
Sytuacja numer 2 – BMW X3. Późny wieczór, za kierownicą jestem już od kilku godzin. Nagle
z moich ulubionych warunków jazdy – lubię jeździć nocą – robią się te najgorsze. Schodzi
bardzo gęsta mgła. Jestem na trasie katowickiej. Nie widać dalej niż na 50 m, jeśli akurat się
na moment poprawi. Mgła oszukuje nasze zmysły i choć czasem chcemy jechać wolniej, to
jedziemy szybciej, niż nam się wydaje. Kilkadziesiąt kilometrów w takich warunkach skutecznie otępia moje zmysły. Kilka razy zauważam sporo wolniej jadący samochód przede mną
na chwilę przed tym, jak wjeżdżam mu w tył. Wiem też, że nie mogę jechać za wolno, bo
ktoś wjedzie we mnie. Nawet nie bardzo można zjechać na parking przy drodze i przeczekać
trudne chwile, bo zjazd, zwyczajnie w świecie, widać na tyle późno, że nie da się bezpiecznie
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skręcić. Kolejne kilometry mocno się odbijają na mojej kondycji. Mgła nagle jeszcze miejscowo przybiera na sile, a ja staram się wypatrzeć, gdzie jadę. W tym momencie samochód
nagle sam lekko skręca zupełnie bez mojej ingerencji. Systemy kontroli pasa nie zmęczyły
się tymi kilometrami we mgle tak jak ja. Zareagowały tak, jak miały zareagować i utrzymały
mnie na moim pasie. Gdyby nie one, prawdopodobnie wylądowałbym w rowie, nawet nie
bardzo wiedząc, co się stało.
Obie te sytuacje to nie zmyślone historie. Obie przeżyłem na własnej skórze i obie pozostawiły na mnie swój ślad. W najlepszym razie w obu przypadkach miałbym stłuczkę drogową,
a mogło w obu zakończyć się nawet poważnym wypadkiem. Współczesne samochody
o poziomie autonomiczności 2 są w stanie uratować nasze zdrowie i życie w momentach,
kiedy nasze zmysły zawodzą. Sytuacji podobnych jak moje można przecież sobie wyobrazić znacznie więcej, na przykład zaśnięcie nad kierownicą. Warto więc, konfigurując nowy
samochód, zwrócić uwagę na to, w jakie systemy bezpieczeństwa biernego został wyposażony i czasem zamiast felg 22" i pakietu sportowego dodać asystenta pasa ruchu i asystenta
awaryjnego hamownia. Dla mnie przełom właśnie się dokonał, ciągle mam przyjemność kierowania samochodem, a jednocześnie różne systemy bezpieczeństwa powodują, że moje
ewentualne błędy uchodzą na sucho.

norbertcala
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

HOMEBRIDGE FOR
RASPBERRYPI
Jeśli interesujecie się tematem HomeKit, to
możliwe, że słyszeliście też o HomeBridge.
To system pozwalający podłączyć
do naszego „domu” HomeKit smart
urządzenia bez oficjalnego wsparcia
dla systemu smart domu od Apple.
HomeBrige to system uruchomiony na
RaspberryPi, który jest właśnie mostem
między tymi urządzeniami, a HomeKit
wymaga zainstalowania na RPI systemu
operacyjnego, odpowiednich pakietów
dla danego urządzenia oraz konfiguracji.
Nie jest to przesadnie trudne, ale
odbywa się tekstowo i nietrudno
o pomyłki. Opisywana aplikacja zrobi
za Was wszystko sama. Wystarczy RPI
z czystym systemem w naszej sieci,
resztę konfiguracji załatwi aplikacja. Sama
znajdzie urządzenia, które można podpiąć
pod HomeKit i sama je skonfiguruje.
Wszystko w trybie graficznym.
Cena: 0,00 PLN 		

Pobierz
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SWATCHES
To mała, ale momentami bardzo przydatna aplikacja. Pozwala
na „złapanie” koloru z dowolnego zdjęcia lub z widoku na
żywo w naszym iPhonie. Złapanie, czyli zapamiętanie koloru,
którego parametry możemy potem sprawdzić. Dowiemy
się, jak kolor się nazywa, jeśli ma nazwę, ale też dostaniemy
info o zapisie koloru w HEX, o numerze Pantone i zapisie
RGB. Pobrać kolor możemy, jak wspomniałem, ze zdjęcia
z naszej rolki aparatu, ale też z trybu na żywo, który możemy
zastopować. Oczywiście mamy historię „złapanych” kolorów,
a wynikami możemy łatwo się podzielić za pomocą maila,
wiadomości lub Twittera. To kolejna appka, którą powinniście
mieć zainstalowaną na wszelki wypadek.
Cena: 0,00 PLN 			

LIRUM INFO
Pewnie słyszeliście o aferze ze spowalnianiem iPhone’ów,
które mają słabszą baterię. Na pewno. Pozostaje teraz
zagadka, czy nasz telefon został spowolniony, czy nie.
Sposobów na sprawdzenie nie ma dużo, benchmarki nie
zawsze potrafią oddać czasem subtelne różnice w wydajności
obliczeń. Są jednak na to sposoby, a jednym z nich jest
instalacja aplikacji Lirum info. Potem należy wejść w zakładkę
Urządzenie i wybrać CPU. Jeśli CPU Actual Clock i Maximum
Clock mają takie same wartości, to wasz iPhone nie jest
spowolniony. Jeśli Actual Clock jest niższa, to powinniście
udać się do serwisu. Sama aplikacja powie Wam też dużo
więcej o Waszym urządzeniu. Warto ją mieć.
Cena: 0,00 PLN 					
norbertcala
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World of Warships Blitz – bitwy morskie dla każdego

WORLD OF WARSHIPS BLITZ
BITWY MORSKIE DLA KAŻDEGO
DOMINIK ŁADA I FRANEK ŁADA

W połowie stycznia odbyła się premiera mobilnej wersji jednej z najpopularniejszych gier
sieciowych – World of Warships Blitz. Od teraz również gracze mobilni, stojąc w przysłowiowej
kolejce do sklepu, mogą doświadczyć bitew morskich.
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Najbardziej doświadczoną osobą, jaką znam w świecie Wargamingu, jest mój syn, Franek. Gra
w World of Tanks od kilku lat. W World of Warships – od premiery w 2015 roku. Nikt inny nie
będzie w stanie tak dokładnie mnie i Wam wytłumaczyć, czym jest World of Warships Blitz.
DŁ: O co chodzi z tym „Blitz”?
FŁ: Są to gry dostosowane do wymagań rynku mobilnego. Blitz jest jak Blitzkireg. Są to dużo
szybsze rozgrywki, dużo intensywniejsze, na mniejszych mapach i z mniejszą liczbą graczy.
Maksymalnie 7 × 7. Co ciekawe, Blitz działa crossplatformowo – gracze na iPhone’ach i iPadach
mogą grać razem z użytkownikami Androida.
DŁ: Jakie mamy dostępne jednostki i z jakich krajów?
FŁ: Na premierę gry Wargaming przygotował 90 legendarnych okrętów z linii japońskiej, niemieckiej, rosyjskiej i amerykańskiej. Najbardziej rozbudowane są linie japońskie i amerykańskie. Jak na razie jest dostępny jeden okręt brytyjski i jeden francuski. Niestety, nie ma polskiej
Błyskawicy, która jest dostępna w wersji komputerowej. Jest sporo interesujących różnic: na
przykład okręty japońskie są trudniejsze w dowodzeniu, ale mają lepsze uzbrojenie torpedowe.
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Zatem rozróżnienie między liniami okrętów z poszczególnych krajów jest duże. Z ciekawostek
historycznych, to możemy pływać rosyjskim krążownikiem Aurora, amerykańskimi lotniskowcami Midway i Essex oraz pancernikiem Arizona czy japońskim pancernikiem Yamato.
DŁ: Jak wygląda rozgrywka?
FŁ: Rozgrywka jest bardzo dynamiczna, bardziej niż w wersji pecetowej. Odbywa się na
mniejszych odległościach. W wersji Blitz dodano możliwość maksymalnie trzykrotnej reperacji każdego okrętu, coś, czego nie ma w wersji komputerowej. Rozgrywka jest oczywiście
na mniejszych mapach i koncentrując się na wymianie ognia, można przez to wpaść w małe
wysepki. Sterowanie jest dość wygodne, choć na początku miałem problem z przyzwyczajeniem się do celownika artyleryjskiego i trudno było oceniać odległości. Rozgrywką się steruje,
używając samych kciuków. Przyciski na ekranie są czytelne i łatwo dostępne.
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DŁ: Jakie są uproszczenia względem pełnej wersji?
FŁ: Przede wszystkim system określania prędkości okrętu został uproszczony. Nie ma też na
większych okrętach samolotów zwiadowczych, które, wysłane na zwiad w wersji komputerowej, dawały możliwość zobaczenia celów na większych odległościach. W Blitz tych samolotów
nie ma, ale… okręty, znane z wersji komputerowej, które je miały, mają rampy startowe. Ze zrozumiałych względów jest też uproszczone menu w porcie opisujące okręt. Podczas rozgrywki
jest też uproszczona obrona przeciwlotnicza.

DŁ: Jak można rozbudowywać/doposażać jednostki? Czy to coś faktycznie zmienia
w mechanice gry?
FŁ: Doposażanie i rozbudowywanie jednostek wnosi zmiany w sposobie gry i wytrzymałości
okrętu. W każdym okręcie można ulepszyć kadłub, aby był mocniejszy i miał więcej punktów
wytrzymałości. Tak samo w każdym okręcie można rozbudowywać artylerię główną, poprawiając jej siłę i celność. Można ulepszać torpedy w okrętach w nie wyposażonych. Na lotniskowcach można też zmieniać samoloty. Oczywiście, rozbudowa jednostek prowadzi także do
odblokowywania możliwości zdobywania czy też kupowania nowych, lepszych okrętów.
DŁ: A właśnie, czy do grania w WoW Blitz jest potrzebne osobne konto, czy można grać
na swoim koncie wargamingowym?
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FŁ: World of Warships Blitz
wspiera zunifikowane konto
Wargamig.net ID, które
pozwala graczom zmieniać
platformy i urządzenia, zachowując jednocześnie dotychczasowy postęp. To bardzo
wygodne.
DŁ: Czy wygodnie gra się na
iPadzie w taką grę? Jesteś
w końcu przyzwyczajony
do grania w WoT i WoW na
komputerze z klawiaturą
i myszką…
FŁ: Można się przyzwyczaić,
bo charakter rozgrywki
jest bardzo często zupełnie
inny od tych w pełnej wersji
komputerowej.
DŁ: Na koniec zostawiłem
jeszcze jedno pytanie. Jaka
jest różnica w grywalności WoT vs. Blitz i WoW vs.
Blitz? Warto? Czy trzeba
płacić za granie?
FŁ: W tego typu gry można
grać zupełnie za darmo.
Wszystko, oczywiście, zależy
od samego gracza. Można powoli rozwijać swoją flotę i dążyć do celu, ale też da się ten proces przyśpieszyć, płacąc za to. Jeśli chodzi o grywalność, to w Blitzach jest szybciej i prościej.
Pewnie, że są osoby, którym wystarcza prosta i szybka rozgrywka. Są też inni gracze, którzy
oczekują więcej od taktyki i większej złożoności gry, wtedy wersja komputerowa jest dla nich
lepsza. Niewątpliwie Blitza można zabrać wszędzie ze sobą.

dominiklada
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ZMIENIAJ KOLORY
RAZEM Z HUE

PATRYCJA RUDNICKA

Hue – ta nazwa zapewne większości z was kojarzy się z żarówkami sterowanymi smartfonem.
Można stworzyć dzięki nim piękne, kolorowo oświetlone wnętrza. Ale nie o żarówkach Philipsa
będę dziś tu pisała. Chociaż będzie równie kolorowo albo nawet bardziej.

/ GRY / Zmieniaj kolory razem z HUE

Hue, o którym mowa, to gra logiczno-przygodowa na PC oraz konsole. Gram w nią razem
z córką na Playstation 4. Główny bohater o imieniu Hue porusza się po dwuwymiarowym
świecie w poszukiwaniu eliksirów oraz próbuje dowiedzieć się, co się stało z jego mamą. Na
początku, aby przejść dalej, musi zapełnić kolorami Annular Spectrum, czyli koło, którym
będzie mógł później zmieniać barwy tła. I właśnie głównie na tym będzie polegała dalsza
część gry. Gdy nasz bohater zmienia tło, ujawniają się na nim lub giną przeszkody i elementy,
które można wykorzystać, by dostać się do wyjścia z danego poziomu.
Sama gra przypomina trochę Limbo, nawet zakres ruchów Hue jest bardzo podobny. Nasza
postać może skakać, pchać lub ciągnąć stojące pudełka oraz przełączać włączniki. Gra
z pozoru wydawać by się mogła banalnie prosta, bo niby co trudnego może być w zmianie
kolorów? Jednak gdy dłużej gramy, okazuje się, że nie jest to takie łatwe. Tym bardziej że niektóre kolory są do siebie bardzo podobne, a reagować trzeba szybko. I tu ciekawostka: producenci zadbali także o daltonistów, tworząc dla nich specjalną opcję, dzięki której kolory są
wyraźniejsze i nawet daltoniści są w stanie je od siebie odróżnić. Z opcji tej mogą także skorzystać osoby, które nie widzą różnicy między na przykład jasnym fioletem a różowym.
Czasami nieźle trzeba się nakombinować, aby poustawiać różne elementy w odpowiednich
kolorach i odpowiedniej kolejności. Aby zdobyć wszystkie trofea, musimy też szukać taj-
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nych przejść do pomieszczeń, w których ukryte są specjalne eliksiry – jest to jednak wątek
poboczny i poza odblokowaniem dodatkowego trofeum nie ma żadnego znaczenia dla gry.
Najtrudniejsze jest chyba jednak zmienianie kolorów podczas ucieczki przed spadającymi
przedmiotami lub w trakcie skoku. Pod koniec gry musimy zmierzyć się z kolorowymi laserami, trampolinami, które zmieniają kolor, jak tylko na nie wskoczymy, oraz balonami, które
jeśli są w odpowiednim kolorze, mogą unosić przeszkody. Będzie się także na nas i ciągnięte
przez nas pudła lała farba, niekoniecznie w dobrym kolorze. Trzeba więc będzie kombinować, jak wszystko poukładać, żeby nie zablokować sobie możliwości ukończenia levelu.
Na szczęście, jeśli zginiemy, to zostaniemy tylko cofnięci do początku poziomu, na którym
aktualnie byliśmy. Podobnie, jeśli zrobimy coś źle i nie będziemy mogli przez to przejść dalej,
to też możemy zresetować dany poziom. Dzięki temu możemy grać bez presji i poeksperymentować, bo nasze błędy są praktycznie pozbawione jakichkolwiek konsekwencji. Przez
większość gry towarzyszy nam spokojna muzyka, którą od czasu do czasu przerywa lektor
czytający nam listy od mamy. Cała gra jest raczej pozbawiona dynamiki i nie wymaga od nas
większej koncentracji, idealnie nadaje się na wieczór, by przy uspokajających dźwiękach fortepianu odpocząć po ciężkim dniu.

iPatrycjaR

HUE
Plusy:
• piękna, dopracowana,
kolorowa grafika 2D
• idealnie dopasowana,
spokojna muzyka
• proste sterowanie
• specjalny tryb gry
dla daltonistów
Minusy:
• zbyt podobne do siebie
kolory, więc łatwo o pomyłkę
PS4
PC (Steam)
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INSTALOWANIE AKTUALIZACJI SYSTEMOWYCH
NA MAC OS Z POZIOMU TERMINALA
MACIEJ SKRZYPCZAK

macOS daje nam – użytkownikom – bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o wykonanie jakichś czynności.
Ci, którzy wolą posługiwać się okienkami, mogą wszystko przeklikać. Z kolei ktoś, komu lepiej jest
wykonywać czynności z linii poleceń – ma taką możliwość dzięki „Unixowości” systemu od Apple.

Nie inaczej jest w przypadku aktualizacji systemowych. Oczywiście zdecydowana większość
będzie ich szukać w Mac App Store. macOS posiada jednak narzędzie dostępne z Terminala,
które również pozwala zainstalować takie aktualizacje. I choć może się to wydawać bezsensowne, bo przecież zaktualizowanie komputera z poziomu MAS nie jest ani trudne, ani nie
trzeba się zbytnio naklikać, to sposób z użyciem polecenia również ma swoje zalety, z których
podstawową jest prędkość samej instalacji. Ale po kolei.
Wspomnianym narzędziem do instalowania systemowych aktualizacji jest softwareupdate.
W tym wpisie skupimy się co prawda na dość podstawowych zastosowaniach, ale jeśli chcieli-

byście poznać więcej możliwości tej opcji, to warto skorzystać z manuala (man softwareupdate) oraz wbudowanej pomocy (softwareupdate -h).

Zanim przystąpimy do instalacji jakiejś aktualizacji, musimy się najpierw dowiedzieć, czy coś jest
w ogóle dostępne. W tym celu posłużymy się opcją -l lub --list, czyli całe polecenie będzie

wyglądać następująco:

softwareupdate -l

lub

softwareupdate --list
Jeśli znajdą się jakieś aktualizacje, mamy kilka opcji działania:
1. Możemy zainstalować je wszystkie poleceniem sudo softwareupdate -ia lub

sudo softwareupdate --install --all. Zauważcie, że do instalowania będzie

potrzebne hasło administratora.
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2. Możemy zainstalować tylko rekomendowane aktualizacje. Zrobimy to przy pomocy
polecenia sudo softwareupdate -ir lub sudo softwareupdate -install

-recommended.

3. Możemy wreszcie zainstalować pojedynczy, konkretny pakiet, wpisując sudo softwareupdate -i [nazwapakietu] lub sudo softwareupdate --install

[nazwapakietu]. Oczywiście nazwa jest brana z listy, która się wyświetliła po odszuka-

niu aktualizacji.

Dodatkowo narzędzie softwareupdate pozwala nam ukryć niechciane aktualizacje. W tym
celu należy posłużyć się wyrażeniem softwareupdate --ignore [nazwapakietu].

W każdej chwili możemy przywrócić wszystkie zignorowane aktualizacje poleceniem softwa-

reupdate --reset-ignored.

Na koniec mały protip, gdy jakaś aktualizacja, na przykład całego systemu, wymaga restartu
komputera. Jeśli tylko ją zainstalujemy poleceniem sudo softwareupdate -ia lub sudo
softwareupdate -i [nazwapakietu], to będziemy musieli potem potwierdzić restart

komputera. Jeśli jednak chcemy nieco bardziej zautomatyzować ten proces, to zawsze możemy
skorzystać z dobrodziejstw Terminala i jego możliwości i stworzyć miniskrypt:

Polecenie to wykona aktualizację oraz automatycznie zrestartuje komputer, gdy tylko pobranie
i rozpoczęcie aktualizacji się powiedzie. A dzięki temu, że wywołujemy je jako miniskrypt, to nie
przedawni się hasło potrzebne do uruchomienia, gdyby się okazało, że pobieranie aktualizacji
zajmie trochę czasu.

mcskrzypczak
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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STAR WARS: THE LAST JEDI
(ZE SPOJLERAMI)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Najnowsza odsłona „Gwiezdnych wojen” schodzi z ekranów kin, pozwoliłem sobie więc na
wytknięcie największych – oczywiście moim zdaniem – wpadek w tej części. Nie zmienia
to jednak faktu, że jest mnóstwo dobrych fragmentów, a całość jest naprawdę ciekawą
propozycją, osadzoną w tym wyjątkowym świecie.
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C
Leia

Chyba najmniej podobało mi się odniesienie do komiksowego Supermana, czyli
momentu, w którym Leia, znajdując się w próżni, nagle otwiera oczy i z wyciągniętą ręką wraca na pokład ich statku.
Zakładam, że wszyscy już wiedzą o tym, że Carrie Fisher, która debiutowała
w „Gwiezdnych wojnach” w 1977 roku, zmarła w wieku 60 lat, 27 grudnia 2017 roku,

w wyniku ataku serca. Nie dość, że ta wiadomość wywołała u mnie ogromny smutek (i być może uronioną łzę lub dwie), to jak tylko zobaczyłem tę scenę w „The Last
Jedi”, to od razu pomyślałem, że to był świetny, gwałtowny moment na jej filmowe
pożegnanie. Z zaciśniętymi wargami, nie mogąc zaczerpnąć oddechu, powstrzymywałem się od uzewnętrzniania emocji w kinie, gdy nagle jej ręka drgnęła – od tej
chwili z absolutnym niedowierzaniem oglądałem dalszą część sceny.
Jest oczywiście druga strona medalu. Gdyby Leia zmarła w filmie tak wcześnie, to nie mielibyśmy wspólnej sceny z Lukiem Skywalkerem, w której razem
„żegnają” Hana Solo (który został zabity w poprzedniej części). Nie zmienia to jednak siły moich uczuć, zanim stała się Supermanem – szkoda, że Rian Johnson nie
dostrzegł, jak potężny był to moment.

Poe Dameron
Najlepszy pilot Rebelii… i przy okazji skończony idiota. Jeśli spojrzymy trzeźwo
na decyzje przez niego podjęte, to przez jego bezpośrednie działania w „The Last
Jedi” zginęło co najmniej kilkaset osób.
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Zacznijmy od pierwszego nieposłuszeństwa i wydania rozkazu ataku bombowców na statek Kapitana Canady (na marginesie to świetna postać – miał on zaledwie kilka chwil w filmie, a swoją postawą i zachowaniem tak dużo przekazał).
Po pierwsze, Leia powinna móc ten rozkaz cofnąć, pomimo że on odciął od niej
radio, a po drugie, zignorował rozkazy swojego dowódcy – to nie jest dopuszczalne w strukturach wojskowych. Ten atak był tak nieporadny, że nie dość, że zginęła pilotka Tallie Lintra (Hermione Corfield), to również artylerzystka Paige Tico
(Veronica Ngo) miała zaledwie kilka chwil na ekranie. Na szczęście jej przeurocza
siostra, Rose Tico (Kelly Marie Tran), wytrwała do końca.
To oczywiście bardzo subiektywny punkt widzenia – od lat w mocnych rolach
widzimy przede wszystkim mężczyzn, a ja nie mam nic przeciwko obsadzaniu tych ról kobietami, które, jak widać, spisują się świetnie. Rose to tylko jedna
postać potwierdzająca tę teorię, ale nie zapominajmy o genialnej Jyn Erso (Felicity
Jones) z „Rogue One” ani o Rey (Daisy Ridley), która gra pierwsze skrzypce
w głównym wątku „Gwiezdnych wojen”.

Wracając jednak do Poe…
To Poe zatwierdził plan Finn i Rose, zgodnie z którym mieli wyłączyć urządzenie
śledzące na pokładzie statku Snoke’a, aby móc uciec. Gdyby Finn i Rose nie polecieli na Canto Bight, nie „zatrudnili” niewłaściwego łamacza szyfrów, to on by ich
nie sprzedał Najwyższemu Porządkowi i plan wiceadmirał Holdo by się powiódł.
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A tak, dzięki informacjom, które DJ przekazał Najwyższemu Porządkowi, udało się
zestrzelić 23 z 30 transportowców, które po cichu, zamaskowane, próbowały przedostać się na powierzchnię planety Crait.

Matematyka
Dodam jeszcze, że w scenach, w których te 30 transportowców ucieka w kierunku
planety Crait i kolejne są cały czas zestrzeliwane, raz jest ich więcej, a raz mniej na
ekranie. Zaraz przed tym, jak wiceadmirał Holdo dewastuje statek Snoke’a, doliczyłem się siedmiu, potem około piętnastu, a potem znowu siedmiu – że też nikt
tego nie sprawdził po zmontowaniu…

Canto Bight
Wkurzające, ale dopiero przy drugim lub trzecim oglądaniu były sceny z Canto
Bight, w których Rose i Finn za cel wzięli sobie zniszczenie kasyna, pomimo że
mają trochę ważniejsze rzeczy na głowie, jak chociażby próba uratowania ostatnich kilkuset członków Ruchu Oporu. Ach te priorytety…
Mniej pretensji mam do samej misji na Canto Bight, która ostatecznie była kompletną stratą czasu, ale to dzięki niej Finn w końcu odkrył swoje powołanie.

Finn
Dla kontrastu, bo sporo krytyki zamieściłem powyżej, bardzo podobały mi się
zmiany w zachowaniu i postrzeganiu świata przez Finna. W „The Force Awakens”
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przede wszystkim zależało mu na tym, żeby ratować Rey. Później nawet na tym
mu nie zależało i przez moment opuścił „drużynę”, zanim Kylo Ren przyleciał do
pubu Maz Kanaty. Potem – znowu – już mu tylko zależało na Rey i to właśnie jej
dobro kieruje nim przez większość „The Last Jedi”. Dopiero pod koniec filmu, walcząc z Kapitanem Phasma, koryguje ją i nazywa siebie „Rebel scum” – trochę mu
to zajęło, ale w końcu zrozumiał, że walka w Ruchu Oporu jest ważniejsza.

Rose, Finn i Phasma
Sama scena, od momentu, w którym Phasma nakazuje zabicie Rose i Finna, jest
chyba jeszcze gorsza od tej z Leią. Rose i Finn leżą na ziemi hangaru w statku
Snoke’a, a wokół nich stoi nie tylko Phasma, ale kilkuset Stormtrooperów. Po
eksplozji statku, wywołanej przez wiceadmirał Holdo, Rose i Finn są nagle sami
w palącym się i zniszczonym hangarze, a z drugiej jego strony nagle maszeruje
Phasma z kolejnym kompletem Stormtrooperów. Co ciekawe, statek, którym nasza
rebeliancka para chce uciec, znajduje się za Phasmą, a stoi blisko brzegu hangaru.
Kompletny bezsens.
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Rey, Kylo i Snoke
Bardzo podobała mi się scena, w której Snoke zginął z rąk Kylo Rena. Cwaniaczek
chwalił się, jaki to on nie jest i jaką ma kontrolę nad Kylo, włącznie z tym, że potrafił mu czytać w myślach. Jak tylko usłyszałem, że Snoke każe swojemu podopiecznemu obrócić mecz, a ten zaczął Mocą obracać miecz Rey, leżący obok jego szefa,
dla którego przecież zamordował swojego ojca (nadal nie mogę pogodzić się
z tym, że nie będzie już Hana Solo), to wiedziałem, że Snoke zginie. Pięknym kontrastem w tej scenie, względem wszelkich poprzednich epizodów, był fakt, jak
szybko nastąpił koniec „Supreme Leadera”.
Postać Kylo Rena pięknie rozbudowano. Widać, jak targają nim emocje, jak próbuje manipulować Rey, mówiąc jej, że jest nikim… ale nie dla niego. Ten fakt też
pięknie spuentował Poe na koniec filmu, kiedy poznali się w końcu z Rey, a on jej
powiedział, że wie, kim jest.

Luke Skywalker
Nigdy nie przepadałem za tą postacią – w oryginalnej trylogii odbierałem go jako
marudnego gówniarza, który podejmował głupie decyzje – ale trzydzieści lat
później jest bardziej znośny, chociaż jednocześnie nijaki. Jest jednak kilka ciekawostek z nim związanych, które łatwo można przegapić…
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Gdy Kylo i Luke na przemian opowiadają Rey, co tak naprawdę stało się między
nimi, zwróćcie uwagę na położenie mieczy świetlnych – atakujący trzyma swój
pionowo, a broniący poziomo (zmienia się to w wizualizacjach ich monologów).
Ponadto sam wygląd Luke’a jest zmienny, zależnie od czasu, w którym jest przedstawiony oraz jak sam siebie widzi, gdy oglądamy jego projekcję na planecie Crait
– szczególną uwagę zwróćcie na brodę i włosy.
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Smaczki, pożegnania i powitania
Tych smaczków, które przy pierwszym oglądaniu można łatwo przegapić, jest
znacznie więcej. Wad zresztą też – mniejszych lub większych – ale patrząc całościowo na film, to przede wszystkim trwa pożegnanie starego pokolenia (Han
i Luke) i przywitanie nowego (Rey, Finn, Poe czy Rose). Przyszłość dodatkowo
– trochę niepotrzebnie – pokazano za pomocą ostatniej sceny, z chłopcem stajennym z Canto Bight. Jestem jednak szalenie ciekawy, co dalej będzie z Leią. Czy
następny epizod będzie na tyle wyprzedzał „The Last Jedi”, że oficjalne pożegnanie Lei zobaczymy dopiero w początkowych, słynnych, żółtych napisach? Mogą
obrać kilka ścieżek, postaram się więc być cierpliwy.
Film w każdy razie uważam za świetny i chętnie do niego wrócę. Polecam obejrzenie go przynajmniej ze trzy lub cztery razy, aby wyłapać wszelkie niuanse.
Niech Moc będzie z Wami!

Mój prywatny ranking
Ponownie uaktualniłem swój prywatny ranking części. Od (moim zdaniem) najlepszej do najgorszej:
1.

„The Empire Strikes Back” – Część V

2.

„The Force Awakens” – Część VII

3.

„Rogue One” – A Star Wars Story

4.

„Star Wars” – Część IV

5.

„The Return of the Jedi” – Część VI

6.

„The Last Jedi” – Część VIII

(…)
98.

„Attack of the Clones” – Część II

99.

„Revenge of the Sith” – Część III

100. „The Phantom Menace” – Część I

wyimek
wyimek
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NARRACJA

KINGA OCHENDOWSKA

Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek to powiem, ale technologia stała się po prostu… nudna.
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Próbowałam ułożyć jakiś sensowny wstęp to tego felietonu, ale chyba nie najlepiej mi poszło. W zasadzie to wcale, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić.
Najlepiej będzie, jak przyznam się od razu – siedzę właśnie w pracy i do pisania
zmusiła mnie koleżanka, gdy dowiedziała się, że jest już sporo po deadlinie. Bo
ona taka bardziej skomponowana i ułożona jest. Kazała mi zrobić sobie kawę
i zacząć pisać, zanim naczelny w wielkiej złości skróci mnie o głowę. Zrobiłam
więc kawę, usiadłam, puściłam muzykę i zaczęłam przeglądać społecznościówki. Spojrzała na mnie z dezaprobatą i usiadła w fotelu tuż za mną, żeby
mieć baczenie, czy aby się nie wymiguję od obowiązków. Nieważne, że nie rozumie ani słowa z tego, co piszę. Grunt, że literki pojawiają się na ekranie.
Nie powiem, chętnie bym się wymigała, bo to, co mam do powiedzenia, ciężko
przechodzi przez klawiaturę. Ale przemyślałam sobie wszystko dość dokładnie
i mogę szczerze powiedzieć, że zgadzam się z tym, co piszę. Moje wewnętrze
się zgadza. Wewnętrze, czyli środek. Chodzi mianowicie o to, że jeśli chodzi
o technologię, to zupełnie nie ma o czym pisać. Prawda jest nieco brutalna:
pisanie o technologiach stało się czynnością czysto odtwórczą. Można bowiem
podejść do niego na dwa sposoby – jednym z nich jest informowanie o tym, co
nowego pojawiło się na rynku. To część dla tych, którzy nie mają czasu zapoznać się z oryginalnymi materiałami i potrzebują kogoś, kto powie im w dwóch
zdaniach, co się wydarzyło. Drugi sposób to przechwalanie się tym, co udało
się nam ostatnio kupić. Cała reszta technologicznego świata zmarła już dawno
i została pochowana w nieoznakowanym grobie.
Zanim zaczniecie krzyczeć, że nie mam racji, zatrzymajcie się na chwilę, bo sytuacja przypomina trochę tę, kiedy to Apple usunęło stacje dysków ze swoich
komputerów przenośnych. Wrzask podniósł się straszny, że bez stacji dysków
żyć się nie da. Szybko okazało się jednak, że wrzask był bardziej z przyzwyczajenia niż z rzeczywistej potrzeby. Tak samo jest z naszym przekonaniem, że
w technologiach jest jeszcze miejsce na pisanie kreatywne. Kiedy zaczęłam się
zastanawiać nad tym, czemu kiedyś tak łatwo było pisać, a teraz przychodzi
tylko wić się jak piskorz, musiałam pogodzić się z faktami.
Technologia stała się nudna jak flaki z olejem! I to wcale nie dlatego, że
nie ma w niej wielkich przełomów i nowych, ekstrawaganckich urządzeń.
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Najzwyczajniej w świecie – w technologii zabrakło narracji. Kilka lat temu, zaraz
po śmierci Steve’a Jobsa, wszyscy zastanawiali się, jaki wpływ będzie to miało
na ogólny dobrostan Apple. Apple przetrwało, za to skończyła się era wartości dodanej. Bez niej, co tu kryć, urządzenia są tylko zbiorem podzespołów
– owszem, przydatnych, czasem nawet ładnych. Nie zmienia to jednak faktu, że
stały się wyłącznie rzeczami, ewoluującymi w kierunku potrzeb szerokiej rzeszy… nastoletnich użytkowników. Elektronika użytkowa nie stanowi żadnego
wyzwania, nie budzi emocji, nie przyśpiesza bicia serca. Aż chciałoby się zawołać, że król jest nagi. Kto by jednak tego słuchał?
Przez ostatni rok stałam trochę z boku, starając się obserwować obiektywnie
to, co dzieje się nie tylko w świecie Apple, ale ogólnie w sektorze technologii.
Internet podzielił się na trzy technologiczne frakcje – tych, którzy informują,
tych, którzy się przechwalają i tych, którzy chcą się odłączyć. Sytuację można
porównać do maratonu – podczas kiedy jedni ciągle zdążają w kierunku mety,
którą jest posiadanie nowych, lśniących zabawek, drudzy, już po przekroczeniu linii, zastanawiają się, jak pozbyć się niepotrzebnej technologii, wysadzić
w powietrze internet rzeczy i zacząć żyć.
Sytuacja staje się paradoksalna, bo na naszych oczach, wszystkie symbole statusu tracą wartość. Nieważne staje się to, co posiadasz, ale to, co robisz. Nie
zaimponujesz nikomu czymś, na co każdego stać. A na nowoczesne zabawki
stać wszystkich.
Czym fascynowaliśmy się więc w przeszłości? Przede wszystkim mieliśmy frakcje i ikony, z którymi mogliśmy się identyfikować. Był Jobs i Gates, był Microsoft
i Apple. Była też szeroka rzesza zwolenników otwartego oprogramowania,
sprzeciwiająca się monopolowi gigantów. Poza tym, że wybór tej czy innej
frakcji wiązał się z funkcjonalnością, w dużej mierze o naszej decyzji decydowała narracja – opowieść osnuta na kanwach historii i genezy ruchu. Wartość
dodana przemawiająca do biznesmenów i wolnomyślicieli, matematyków, księgowych, artystów i hakerów. I w końcu, choć zapewne najważniejsza – osoba
lidera, głównego aktora na scenie frakcji. Zaburzającego rzeczywistość hipisa,
ambitnego złodzieja albo szlachetnego Robin Hooda, który zabiera bogatym,
a daje biednym.
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Dzisiaj nie ma już historii i narracji, nie ma środowiska użytkowników, followersów idei. Są klienci i konsumenci – kapryśni jak panna na wydaniu. Przedmioty
kupujemy, używamy i wyrzucamy. Nie ma przełomów, nie ma nawet marzeń.
Następnym momentem, w którym szybciej zabiją nam serca, będzie zapewne
chwila, kiedy do powszechnego użycia wejdzie teleportacja.
Jeśli więc chodzi o technologię, możemy informować, przechwalać się albo
odcinać. I mogę Was zapewnić, że tych odcinających się jest coraz więcej.
Przede wszystkim dlatego, że analizując ciągle rynek technologii, mamy za mało
czasu na to, żeby żyć. Może się to wydawać wielkim uogólnieniem, ale technologie pożerają największą część naszego czasu. Telewizja, internet, komputery,
media społecznościowe – to nic innego jak cyfrowi złodzieje, których ofiarami
padamy codziennie. Nic więc dziwnego, że coraz częściej dochodzimy do wniosku, że nie warto poświęcać im ani czasu, ani uwagi, a zamiast tego – pójść na
spacer. Wbrew pozorom, to dużo bardziej uzależniające niż Twitter.
Nudzimy się i firmy to zauważają. W ciągu ostatnich dziesięciu lat do niespotykanych rozmiarów rozrósł się sektor blogerów, youtuberów i influencerów. Dziś
okazuje się, że mają oni dużo mniejszy wpływ na to, co kupujemy, niż zdawało
się marketerom. Najbardziej podatną na takie wpływy grupą okazali się młodzi
ludzie, którzy de facto nie posiadają własnych środków finansowych.
Co nam zatem pozostaje? Przede wszystkim przestawienie się z posiadania
gadżetów na to, co możemy dzięki nim zrobić. I to nie przedmiot będzie grał
pierwsze skrzypce w tej sztuce, tylko człowiek. A wtedy nie będzie to już opowieść o technologiach.
O ile szybko nie pojawi się nowa twarz i nowa historia, pisanie o technologiach
ograniczy się do działalności paskowych, wychwalających najnowsze animowane ikonki w iPhonie X.
Niby fajne, ale na co komu.
Prawda?
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Technologia wydawała się remedium na wszelkie problemy. Dzisiaj
okazuje się, że stworzyliśmy pokolenie wtórnych analfabetów.

O Millenialsach, pokoleniu urodzonym pomiędzy rokiem 1980 a wczesnymi
latami 2000, pisze się dużo i bardzo rzadko dobrze. Nie ma co się dziwić, bo
obserwując tych młodych ludzi, którzy właśnie wchodzą w dorosłe życie, można
dostać gęsiej skórki. Niektórzy chcieliby wierzyć, że to pokolenie technologicz-

nych geniuszy. Niestety praktyka pokazuje, że mamy do czynienia z kombinacją bezstresowego wychowania, wtórnego analfabetyzmu i powszechnych
problemów psychicznych. Do tego dochodzi przekonanie, że wszystko im się
należy ze względu na fakt samego istnienia. Nie odczuwają przy tym żadnej
potrzeby wykazania się umiejętnościami czy wiedzą. W zetknięciu ze światem
zewnętrznym wykazują skrajne nieprzystosowanie, zwłaszcza w zakresie odporności emocjonalnej. Nie potrzebują i nie chcą rozumieć i stosować się do reguł
społecznych. Są aroganccy, samolubni, leniwi i za nic mają autorytety. Jeśli nie
potrafią stawić czoła wymaganiom, zasłaniają się problemami psychicznymi
– nerwicami, fobiami, depresją albo ADHD.
Są tacy, którzy przywołując kilka spektakularnych przypadków, twierdzą, że
Millenialsi to kreatywni geniusze, wolnomyśliciele i niczego im nie brakuje.
Oczywiście prawdą jest, że konflikt pokoleń istniał od zawsze i każda kolejna
generacja narzekała na upadek obyczajów. Problem w tym, że tym razem sytuacja jest poważna, a wina spada na nas – pokolenie, które bezrefleksyjnie podążając za populistycznymi teoriami, stworzyło zmutowaną karykaturę człowieka.
Człowieka, który nie potrafi się odnaleźć w otaczającym go świecie.
Zaczęło się prawdopodobnie dość niewinnie – od stanu dobrobytu w cywilizacjach pierwszego świata. Do tego dołączyła polityczna poprawność i bezstresowe wychowanie. Obniżanie wymagań na płaszczyźnie edukacji i rozluźnienie
obyczajów. Do tego doszła nadopiekuńczość, zarówno w przestrzeni społecznej, jak i rodzinnej oraz, paradoksalnie, brak kontroli rodzicielskiej. Dodaliśmy do
tego szczyptę technologii oraz internet (który zastąpił edukację i rodzinę) i oto
stoimy twarzą w twarz z konsekwencją naszych własnych wyborów – pokoleniem, które cofnęło się w rozwoju intelektualno-społecznym o kilka dekad.
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Rodzice, patrząc na swoje dzieci, ulegają naturalnemu mechanizmowi wyparcia. Niejednokrotnie spotykam się z twierdzeniami, padającymi z ust matek
i ojców, że dzieciom powinno się ułatwiać życie i nie należy obciążać ich nauką.
Że trzeba zdjąć im z pleców ciężkie tornistry. Że nie należy ich stresować
wymaganiami i krytyką, bo będą mieć przez to skazę na całe życie. Bo zniszczymy ich indywidualność. Bo dlaczego mają mieć trudno, skoro mogą łatwiej
– przecież rodziców na to stać. Nikt nie zastanawia się, jakie wartości przekazujemy młodym ludziom. Nikt nie zastanawia się nad tym, że przez naszą własną nadopiekuńczość podcinamy młodym ludziom skrzydła i uniemożliwiamy
wykształcenie mechanizmów obronnych, które pozwolą im sprawnie stawiać
czoła wyzwaniom, jakie niesie świat wewnętrzny.
Najbardziej przerażające jest to, że nasze eksperymentalne pokolenie właśnie
wchodzi w dorosłe życie i nie jest w stanie poradzić sobie ze wzięciem odpowiedzialności za samych siebie. Do tej pory wszyscy ich chwalili i unikali jakiejkolwiek formy krytyki. Nie było ocen, tylko indywidualne opisy, uniemożliwiające
dokonanie realnego porównania umiejętności, zdolności czy zdobytej wiedzy.
Wszystko spadało z nieba, a dokładniej wypadało z kieszeni rodziców – markowe ciuchy, elektroniczne gadżety, drobne (czyli 500+ na własne wydatki),
kosmetyki. Szkoły i uczelnie obniżały kryteria przyjęcia, bo zbyt mało kandydatów spełniało założone wymagania. Wiedzy nie trzeba było utrwalać, bo przecież wszystko można wyczytać w internecie. Z pomocą pośpieszyli też rodzice,
którzy chcąc ochronić dzieci przed niepotrzebnym stresem, wyposażyli je we
wszelkie możliwe diagnozy. Za moich czasów, zwłaszcza przed maturą, popularne było zaświadczenie o dysgrafii i dysortografii, żeby głupie błędy i przecinki
nie popsuły dzieciakom końcowej oceny i szans na przyjęcie na studia. Dzisiaj
weszliśmy kilka stopni wyżej – na topie jest nerwica, depresja, schorzenie dwubiegunowe oraz ADHD. Diagnoza jest równie pożądana, co metka z dizajnersjkiego sklepu. Bo posiadanie problemów psychicznych jest przecież tajemniczo
intrygujące. Wiedzę na ten temat posiadają koleżanki i koledzy z sieci, a nie
rodzice i nauczyciele, którzy nie znają się na niczym (a już zwłaszcza na technologiach), bo nie używają Instagrama i Twittera. Dyplom wyższej uczelni można
zawsze kupić albo przynajmniej zapłacić za napisanie pracy magisterskiej – najlepiej od razu na kilku kierunkach, zupełnie ze sobą niezwiązanych. Z głową
pełna marzeń o byciu influencerem (a przynajmniej sławnym YouTuberem)
wchodzą na rynek pracy i nagle okazuje się, że życie posiada wymagania.
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Bezduszny pracodawca oczekuje pojawiania się w pracy nie tylko rano, ale również pięć dni w tygodniu. Pracując, trzeba wykonywać nudne czynności, a nie
tylko wyglądać interesująco. Nikt nie chce młodego człowieka zatrudnić na
właściwym stanowisku, czyli co najmniej managerskim i to już przy pierwszym
spotkaniu o pracę. Świat jest tak bardzo stresujący, że konieczne są antydepresanty i wspomagacze. W takich warunkach nie da się żyć samodzielnie, więc od
rodziców wyprowadzić się można koło trzydziestki, a najlepiej wcale. Bo rodzice
nadają się do płacenia rachunków i wydawania pieniędzy, zupełnie jak bankomaty. Przecież po tym całym stresie życia codziennego trzeba się zrelaksować
i odpocząć, najlepiej na zagranicznych wakacjach, kilka razy w roku. W tygodniu
można ograniczyć się do weekendów w modnych klubach czy terapii zakupowej. Terapia jest konieczna, bo przecież nikt ich nie rozumie.
Nie ma się czemu dziwić, bo Millenialsi czerpią całą wiedzę z internetu i to tylko
pod warunkiem, że będzie podana w streszczeniu, nieprzekraczającym dziesięciu zdań. A już najlepiej w pięciominutowym filmie. Musi być również zgodna
z założoną narracją, bo odmiennego zdania młody człowiek nie zniesie. Zaburzy
to bowiem jego poczucie własnej wartości i przekonanie, że wszystko wie najlepiej. A tak się nie da żyć, w żadnym wypadku.
Jeśli nie można wykonać jakiejś czynności online, to najlepiej nie wykonywać jej
wcale. Kontakt osobisty jest archaiczny i niehigieniczny. Autobusem jeździć to
wstyd, więc lepiej zasłonić się stanem lękowym. Płacić można wyłącznie przez
internet, bo doładowanie telefonu przy użyciu papierowych pieniędzy wymaga
powiedzenia dwóch zdań do żywego człowieka. Mówienie jest stresujące
– lepiej wysłać SMS-a.
Millenialsi głęboko emocjonalnie podchodzą do wszelkich nękających ludzkość
problemów – praw środowisk homoseksualnych, emancypacji kobiet, weganizmu, minimalizmu, zdrowia psychicznego i segregacji odpadów. Popularnym
tematem są też różnego rodzaju diety i zdrowy tryb życia, polegający na wykluczaniu z użycia kolejnych grup składników pokarmowych. Powoduje to wzrost
podatności na różnego rodzaju alergie, co z kolei prowadzi do tego, że kolejne
pokolenia będą musiały je wykluczyć, bo staną się zupełnie nieprzystosowane
do ich przyswajania.
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Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy dinozaury spacerowały po ziemi, a ja
chodziłam na studia, pewna mądra pani profesor, zajmująca się przedmiotem o wdzięcznej nazwie teoria wychowania, wbrew nowoczesnym trendom
i poglądom, oświadczyła, że to się nie uda. I nie udało się – ponieśliśmy spektakularną porażkę. Faszerujemy umysły młodych ludzi programami rozrywkowymi z cyklu: „Gentlemani i wieśniacy” oraz „Druga twarz”. I tak nie jest źle, bo
w bardziej zaawansowanych społeczeństwach można pooglądać programy,
gdzie kandydaci dobierają się w pary na podstawie… wyglądu narządów
płciowych. Tak, w telewizji. Tak, przed kamerą. Ktoś się potem będzie dziwił, że
młodzi ludzie mają kiełbie we łbie. A może do tego czasu ci, którzy mogli się
zdziwić, po prostu wymrą?
Możemy sobie pogratulować tego, że wykastrowaliśmy młodych ludzi ze
wszystkich rzeczy, które mogą im się kiedykolwiek przydać w życiu – umiejętności radzenia sobie ze stresem, zdobywania wiedzy, samodzielności i zaradności.
I w imię czego? W imię irracjonalnej potrzeby czucia się dobrze?
Coraz częściej słychać głosy mówiące, że ponieśliśmy sromotną porażkę. Nie
rozwijamy się, tylko się zwijamy. Osłabiamy gatunek ludzki do tego stopnia, że
kolejne pokolenia nie będą w stanie funkcjonować samodzielnie. Na myśl przychodzi pytanie – czy tak wymarły wszystkie wielkie cywilizacje, o których uczyliśmy się na lekcjach historii? Czy zabiła je arogancja zmutowanego pokolenia?
Jeśli tak – niedaleko nam do osiągnięcia punktu krytycznego.
Faktów nie zmieni żadna narracja, chociaż czasami może ułatwić przełknięcie
gorzkiej pigułki.
Miejmy nadzieję, że nie będzie to ani arszenik, ani cykuta.
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KOBIETA W DELEGACJI

DOBRZE ZAPROJEKTOWANE ŻYCIE
ANNA GABRYŚ

Najtrudniej jest do czegoś powrócić. Nawet do czegoś, co robiło się dość regularnie. Tak też
jest z pisaniem comiesięcznych felietonów do iMaga; wystarczy drobny zbieg okoliczności
i następuje wykolejenie. Jak to wszystko pozbierać, jak ogarnąć z powrotem codzienną,
cotygodniową, comiesięczną rutynę?
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Częściową odpowiedź znaleźć możecie w książce, której przeczytanie gorąco polecam, zwłasz-

cza tym, którzy szukają swojej ścieżki. I tym, którzy już na niej byli, ale nie bardzo wiedzą, jak
wrócić. „Dobrze zaprojektowane życie” Billa Burnetta i Dave’a Evansa może Wam pomóc.
Mój projekt „życie w delegacji” wykoleił się na dwóch prostych sprawach: spiętrzeniu podróży
przy jednoczesnym zamykaniu roku i niekończącej się chorobie. Zwykłe przeziębienie, które
zwykle wymaga porządnego wyspania się po aspirynie, trzymało mnie tym razem w sumie
półtora miesiąca. Połowę grudnia i prawie cały styczeń. Co w takiej sytuacji?
Sięgnęłam po wspomnianą książkę, której niedawne wydanie po polsku przyjęłam z dużą radością. Znałam ją już w oryginale angielskim, nie było więc to spotkanie niespodziewane, lecz
powrót do znajomego, od którego można spodziewać się dobrej rady. Co robić w życiu i jak?
W ostatnim felietonie, na zamknięcie 2017 roku, pisałam o tym, że zmiana jest dobra. Tym razem

zaproponuję Wam spędzenie trochę czasu z książką, która nie nauczy Was „jak dokonać zmiany”,
ale pomoże w decyzji i przejściu procesu.
Wszystko zaczyna się od tego, że bez względu, czy mówimy o budowie domu, wdrożeniu oprogramowania czy zmianie życia, mamy do czynienia z problemem. Pytanie, jak podchodzimy
do rozwiązania tego problemu – możemy rzucić się w temat, nie zastanawiając nad konsekwencjami. A potem dom ma krzywe ściany, a schody nie kończą się na drzwiach, ale obok…
Bill Burnett i Dave Evans proponują, by zacząć od prototypowania. Moja babcia była krawcową
i dobrze z dzieciństwa pamiętam szalenie skomplikowane sukienki, które wychodziły spod jej
ręki i maszyny. Zanim jednak pocięła drogi materiał – jakiś przeszmuglowany z Zachodu czy
„peweksowski”, a zatem kupiony za ciężkie dolary – najpierw z najtańszej podszewki wycinała prototyp i fastrygowała go na manekinie, a czasem nawet prosiła klientkę o przymiarkę.
Dopiero po akceptacji tej formy przystępowała do tworzenia prawdziwej sukienki.
Dlaczego tak samo nie robimy z dużymi problemami w życiu? Dlaczego naszego życia nie
traktujemy jak cennego materiału i, zamiast od razu ciąć żywą tkankę, nie spróbujemy najpierw na, dajmy na to, paznokciu? Właśnie to podejście propagują od lat autorzy książki.
W prostych słowach przedstawiają kolejne kroki takiego podejścia, które oddaje etapy myślenia projektowego.
Autorzy zaczynają od zakwestionowania pierwszego pytania, które sobie zadajemy – „Kim
chcę być, jak dorosnę?”. Kierują nas w inną stronę: „Na kogo chcesz wyrosnąć?” i proponują
drogę odkrywania, czego pragniemy i co chcemy robić, za pomocą sylabusa przetestowanego
przez lata na studentach kolejnych lat na Uniwersytecie Stanforda.
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Co jest takiego rewolucyjnego w proponowanym podejściu? To metoda inżynieryjna. Bądź
inżynierem własnego życia, w skrócie. A faktycznie to wynika z ich doświadczenia, to pewne,
ale i z ich drogi życiowej – obaj mają zaplecze techniczne, są inżynierami-projektantami, a Bill
był między innymi menedżerem produktu w Apple. Dla humanistów ich podejście może być
w pierwszej chwili trudne do zaakceptowania, ale i dla przedstawicieli innych nauk nie musi
być łatwo.
Być może przypominacie sobie historię kropek Steve’a Jobsa: „Nie możesz połączyć kropek,
patrząc do przodu; możesz je połączyć, patrząc wstecz. Musisz więc uwierzyć, że kropki w jakiś
sposób się połączą w Twojej przyszłości”. W myśleniu projektowym chodzi o to, by przed
postawieniem drugiej kropki już wiedzieć, gdzie będzie trzecia i czwarta, i piąta, i tak dalej. I,
oczywiście, by modyfikować miejsca stawianych kropek, w miarę rozwoju sytuacji. Autorzy
jeszcze we wstępie piszą: „projektant nie szuka swojej drogi do celu, on ją tworzy” (s. XXIII).
Steve Jobs był wizjonerem, nie projektantem. Niestety, Drogi Czytelniku, projektantem możesz
zostać, Jobsem – nie, jak się z tym pogodzisz, będzie łatwiej z kropkami.
Żeby te kropki stworzyły wzór, żeby twoje życie nabrało sensu i znaczenia dla Ciebie przede
wszystkim, konieczna jest ciężka praca. Tutaj autorzy przychodzą nam z pomocą. Zapoznają
nas (i zmuszają do ich ćwiczenia) z pięcioma technikami myślenia. Nie chodzi tu o to, by je
Wam przedstawić w szczegółach. Przyznam się, że dla mnie najtrudniejszą z tych technik było
„proszenie o pomoc”. Zosia samosia, sama udźwignę wszystkie ciężary, sama uratuję świat
i tylko dzięki mnie ten projekt się nie zawali. Na szczęście już tak nie myślę i coraz częściej
potrafię zawczasu poprosić o pomoc. Szczególnie podoba mi się to zdanie: „Malarz może
namalować arcydzieło, stojąc samotnie na smaganym wiatrem wybrzeżu, ale projektant nie
stworzy w pojedynkę iPhone’a, bez względu na to, na jak pięknej plaży się znajdzie” (s. XXV).
Zajrzyjcie do książki, jakie są inne techniki myślenia, proponowane przez autorów, jak wygląda
kurs projektowania życia.
„Dobrze zaprojektowane życie to takie, które ma sens. To stan idealnego zgrania ze sobą tego,
kim jesteś, w co wierzysz i co robisz” (s. XXVII). Nie warto liczyć na zbiegi okoliczności, które
faktycznie się czasem przytrafiają, ale, niestety, nie można ich wpisać do planu projektu. Skąd
taki plan projektu wziąć? Po pierwsze, trzeba się do projektu przygotować – zrobić audyt
stanu aktualnego. W każdym projekcie siadam z klientem i zadaję mu proste pytania i na podstawie jego odpowiedzi tworzę raport stanu. To samo można zrobić z życiem. Gdy uzbieramy
dane, przechodzimy do ich analizy. Czasem od razu można ocenić, że „coś tu nie gra”. Czasem
trzeba się napracować, żeby dojść do tego, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiadomo „co”
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i „gdzie”. Znowu, sylabus tworzony przez lata daje nam konkretne pytania i metody ich analizy.
Warto iść drogą odkryć wytyczaną przez Billa i Dave’a, bo to nam ułatwi znalezienie własnej
drogi życia.
Najważniejsze chyba w proponowanej metodzie jest to, że możemy sobie pozwolić na błędy,
bo wszystkie zmiany dokonujemy metodą prób i błędów. Zamiast rzucić wszystko – sprzedać
mieszkanie, rzucić pracę, rozdać ciuchy i kolekcję winyli – i wyjechać w Bieszczady, proponują,
by najpierw pojechać w te Bieszczady na weekend, potem na miesiąc, uprzednio wynajmując mieszkanie, potem znowu na miesiąc w innej porze roku, a dopiero potem, gdy naprawdę
jest się utwierdzonym w przekonaniu, że właśnie tam jest moje prawdziwe życie, podejmować
kolejne, ostateczne kroki. Uczmy się na błędach, zresztą nie tylko własnych, ale i cudzych. Bo
przecież, co my tu robimy dla Was w iMagu? Testujemy sprzęty, wskazując Wam na ich zalety
i czasem wady, żebyście Wy nie musieli żałować po wydaniu zyliona monet na sprzęt, który
Wam nie przypasuje. Sprzęt to drobiazg, można sprzedać, ale życie jest jedno.
Jest jedno życie, ale nie ma jednej drogi. Mnie książka Billa Burnetta i Dave’a Evansa utwierdziła w przekonaniu, że trzeba się zmieniać, o ile pozostaje się w zgodzie ze sobą. I jeszcze
tego, że wizjonerem się nie da stać, za to całkiem sprawnym projektantem, który dzięki systemowemu podejściu – metodzie projektowej – może osiągnąć równie wielkie i satysfakcjonujące sukcesy.
Patrzę wstecz na moje kropki. Wszystkie mają sens i układają się w sensowny wzór, ale mam
wrażenie, że panowałam nad tym, dokąd się udaję i wszystko, co robiłam dotychczas w życiu,
sprowadziło mnie właśnie tu, na nieustającą delegację. Staram się każdego dnia, by kolejna
kropka, którą postawię, miała równie wielkie znaczenie, jak poprzednie. A co zrobić z wykolejeniem, od którego zaczęłam? Właśnie w tym rzecz, że jeśli poprzednia kropka i następna są
we właściwym miejscu, to takie wykolejone życie samo wróci na tory. Jak i ja powoli wracam
– powoli, bo jak uczą nas autorzy książki, wszystko wymaga czasu.
Tymczasem pakuję się na kolejne wyjazdy. Życzę Wam dobrych zmian, dobrych decyzji
i dobrego zaplanowania swoich kropek. Lekturę zaś polecam.
B. Burnett, D. Evans, „Dobrze zaprojektowane życie”, wyd. Galaktyka, Łódź 2017.
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NAJLEPSZY,
NAJPOPULARNIEJSZY iPHONE

PATRYCJA RUDNICKA

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, który iPhone jest najlepszy? Który jest najbardziej
uniwersalny? Z którego korzysta najwięcej ludzi? Odpowiecie zapewne, że najlepszy jest
iPhone X, bo jest najbardziej zaawansowany, bo ma najnowsze podzespoły, bo to nowość.
Ale czy aby na pewno to on jest tym najlepszym ze wszystkich dostępnych w tej chwili
w sprzedaży iPhone’ów?

N

Niedawno właśnie takie rozważania mnie dopadły. Obecnie używam właśnie
tego najnowszego i teoretycznie najlepszego X. Właśnie. Teoretycznie. Do tej
pory używałam po kolei wszystkich modeli iPhone’ów oprócz 3G, 6 Plus oraz 8.
Tak zwany 2G był dla mnie czymś nowym, czymś, co wywoływało u mnie „wow”
po przesiadce z pierwszego Samsunga Galaxy i Blackberry (chyba 9700, już nie

217

/ FELIETONY / Najlepszy, najpopularniejszy iPhone

pamiętam, którego wówczas używałam). Kolejny 3GS zdobył moje serce białą,
opływową obudową. Z kolei 4 i 4S super leżały w ręku, podobało mi się też szkło
na pleckach, ale wyświetlacz zaczynał wydawać mi się trochę za mały. Wraz
z iPhone’em 5 przyszła 4-calowa radość. Po roku wymieniłam go na 5S, cieszyłam
się z Touch ID, ale znowu uważałam, że jest już trochę za mały. W końcu wyszedł
iPhone 6 – tak, 4,7” to jest to. Był idealny! Do czasu… Wraz z 6S stwierdziłam, że
chyba pora wypróbować 5,5”. Zmieniłam go zatem na iPhone’a 6S Plus. Pierwsze
wrażenie? Ale on jest wielki! Jak ja go będę używała? Może jednak trzeba było
zostać przy 4,7 cala… Do Plusa przyzwyczaiłam się już po dwóch dniach. I nie
chciałam go zmieniać na nic innego. Dlatego też wraz z pojawieniem się kolejnej
generacji od razu zakupiłam różowego 7 Plus. Niestety Apple trochę namieszało
mi w głowie, wypuszczając Product(RED). Chciałam go bardzo, czerwony iPhone
z białym frontem był śliczny. I kupiłam. Ale nie Plusa, lecz małą, 4,7-calową wersję.
Tak dla odmiany, żeby zobaczyć, czy będę w stanie wrócić do mniejszych smartfonów. Nie byłam w stanie. Każdego dnia przeklinałam sprzedaż 7 Plus i czekałam
z niecierpliwością na jego następcę. Gdy tylko pojawiły się „ósemki”, ustawiłam się
w kolejce po 8 Plus. Ufff! Nareszcie! Znowu mam Plusa. Poza wyświetlaczem brakowało mi aparatu z dwoma obiektywami, więc powiedziałam sobie, że już nigdy
nie wrócę do żadnego iPhone’a, który ma mniejszy wyświetlacz i gorszy aparat.
I teoretycznie dotrzymuję danego sobie słowa. Teoretycznie. Bo zmieniłam 8 Plus
na X. Niby ekran większy, bo 5,8”, niby aparat ten sam, a nawet ciut lepszy, ale…
Nie! iPhone X to nie jest to, czego oczekiwałam. O tyle, o ile do Face ID i gestów
można bardzo szybko się przyzwyczaić i używa się ich bardzo wygodnie, to do
ekranu, który tak naprawdę wcale nie jest większy niż ten w Plusach (powierzchnia użytkowa jest wręcz mniejsza), i klawiatury ciężko się przekonać. I już czekam
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do września, mam nadzieję, że Apple będzie kontynuowało serię Plus lub chociaż
powiększy trochę i udoskonali X.
Wracając do pytania, który z iPhone’ów jest tym najlepszym? Jakiś czas temu
na Twitterze zrobiłam ankietę, pytając, jakiego iPhone’a używają moi followersi.
Wzięło w niej udział wprawdzie tylko 70 osób, a kilkanaście nie wybrało żadnej
opcji. I wyniki trochę mnie zaskoczyły. Spodziewałam się, że wygra 4,7”, potem X,
za nim 5,5” i na końcu 4-calowy SE. A tu niespodzianka. Wygrał iPhone SE – wiele
z osób biorących udział w ankiecie doceniało jego poręczność i nie zmieniłoby
go na żaden inny smartfon. Osoby te czekają na jego następcę i ani myślą przesiadać się na większy model. Drugie miejsce zajęły 5,5-calowe Plusy. Tu wielu
z Was doceniało, podobnie jak ja, przede wszystkim aparat oraz wygodę pisania i oglądania filmów. Na podium uplasował się także 4,7-calowy zawodnik jako
„ten standardowy smartfon dla każdego”. A iPhone X? Ten najlepszy i najnowszy wynalazek Apple zajął ostatnie miejsce. Posiadacze jubileuszowego iPhone’a narzekali przede wszystkim na nie w pełni wykorzystywany ekran, na Face
ID, gesty oraz… klawiaturę. Systemowa klawiatura tu jest rzeczywiście kompletnym niewypałem. Tak więc, jak widać, najlepszym smartfonem Apple wcale nie
jest ten najnowszy i najbardziej zaawansowany. Dla mnie zdecydowanie jest to
5,5-calowy 8 Plus. Dlatego też ciekawa jestem, w jakim kierunku pójdzie Apple
i co dokładnie zaprezentuje nam we wrześniu tego roku.

iPatrycjaR
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DEPRESJA (NIE)GANGSTERA

N

ADALBERT FREEMAN

Nie wiem, co gorsze – Anemia czy Depresja. Jedną i drugą udało mi się poznać.
Przytulić i zaprosić do siebie. Pozwoliłem im rozgościć się i zawładnąć całą moją
imprezą. Jedna baluje fizycznie, druga działa w psychice. Obie mnie niszczą. Nie
wiem, dlaczego wybrały mnie, obie piękne i uwodzicielskie, wyniszczające jed-

nak jak romans. Jedna blondynka z niebieskimi oczyma, druga z lokami rudych

włosów i pięknie zielonooka. Nie chciałem ich miłości. Nie podrywałem ich przy
kawie. Same mnie wypatrzyły i wybrały. Delikatnymi spojrzeniami uwodziły na
początku. Potem coraz śmielej forsowały moje nieśmiałe próby obrony. Spod
długich rzęs uśmiechały się blaskiem swoich dużych oczu. Utopiłem się w ich
głębi. Zakochałem się i zapomniałem o całym świecie.
Dziś jestem pod ich wpływem. Uzależniły mnie od siebie. Nie jestem na tyle
silny, by z nimi zerwać. Taki toksyczny związek na wyniszczenie, ale tylko mnie.
Podejmuję jednak heroiczne działania, by odzyskać siebie. Każde uderzenie
w klawiaturę to wysiłek. Naczelny co parę dni pyta, co z tekstami. W poprzednim miesiącu nie wysłałem. Siadałem kilka razy, niestety, agonia mojego zapału
następowała szybko. Ten, kto nie miał takich kochanek, nie wie, jak trudno
cokolwiek zrobić. Podniesienie ręki to ból. Ból mięśni i ból samej świadomości
ruchu. Jestem jednak wojownikiem. Tak jak to określił Coelho: „wojownikiem
światła”. Szedłem, szedłem tą drogą „wojownika światła” jeszcze do niedawna.
Postanawiam walczyć z uczuciem do tych dwóch piękności.
Pierwszym krokiem jak zawsze przy każdym uzależnieniu jest sama świadomość. Świadomość, że coś złego się dzieje. Co jakiś czas oglądam się za siebie,
by zweryfikować zmiany w sobie. Czy nie zmieniłem swoich przyzwyczajeń
i nawyków. Wystarczy kilka tygodni, by coś stało się nawykiem. U mnie było to
bieganie. Nagle po wszelkich perturbacjach związanych z kontuzjami przestałem biegać dwa razy dziennie. Potem coraz mniej. Z 300 km zszedłem na trochę
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ponad 100 pokonanych kilometrów. Nie miałem siły też na pisanie i fotografowanie. Nie pojawiałem się w dyskusjach, tam, gdzie byłem zawsze. Wycofałem
się. Zmęczenie i ból zastąpiły radość. To był też jeden z niewielu okresów, gdy
nie planowałem wyjazdu z aparatem. Nie kusiła mnie przygoda. Ciążyło mi zmęczenie. Każdego ranka po przebudzeniu byłem już zmęczony. Nadal jestem.
Zasypiam. Zasypiam wszędzie, czasami podczas jazdy samochodem.
Drugim krokiem, który jest wysiłkiem, i to już znacznym, jest zgłoszenie się
do lekarza i zrobienie badań, przynajmniej ogólnych. U mnie liczba strzałek
w dół przy pozycjach badania była znaczna. Organizm wycieńczony. Pierwsza
kochanka – Anemia. Pewnie w moim przypadku to efekt zrzucenia około 15
kg w 10 miesięcy. I niezbyt zbilansowane jedzenie. Ta kochanka i jej miłość nie
jest na zawsze. Wystarczy wiadro witamin i worek warzyw z burakami na czele.
W ciągu miesiąca można wyciągnąć wyniki na akceptowalny poziom. Nie wyglądam jak kochanek Anemii. Nie jestem chudzielcem, nie jestem blady. Taki mamy
w głowie stereotyp anemika.
Gorzej z drugą kochanką. Depresja. Tego badania nie wykażą. Pani Depresja
wysysa całe ciepło i energię. Jest jak wampir energetyczny. Jest jak tetrycy na
balkonie mapetów. Nie pozwala się cieszyć, nie daje satysfakcji z tego, co robię.
Nie daje satysfakcji nawet z posiadania najnowszego iPhone'a X. Walczę. Ciągle
staram się walczyć. To, co pomaga, to nasze nawyki i przyzwyczajenia. Mnie
udaje się ciągle biegać, choć nie czuję satysfakcji. Mam poczucie, że jestem najwolniejszym biegaczem świata. Na pewno nie najwytrzymalszym. Nie udało mi
się dostać na maraton w Berlinie, a dodatkowo teraz nie mam siły, by przebiec
10 km. Dba o to kochanka Anemia. Każdego dnia wychodzę mimo wszystko,
by biec. By biec te 7 km do cmentarza i z powrotem. Strasznie znamienne jest
nawet wybranie celu biegu. Nie pomyślałem o tym wcześniej.
W pracy zawodowej jest gorzej. Prowadzę duże projekty wdrożeniowe systemów ERP. Jeszcze ciągle jadę na materiałach i zarządzaniu projektu w Nozbe.
Nie mam siły, by zająć się czymkolwiek dłużej niż parę minut. Ten tekst, mimo
że niezbyt długi, piszę już piąty raz. Udaje mi się napisać tylko kilka zdań i ogarnia mnie totalna niemoc. Ale właśnie to, że piszę po groszu, powoduje, że jakoś
idzie. Nie jest to może optymalne i produktywne, ale jakoś posuwa pracę.
Mapuję w tej chwili procesy w przedsiębiorstwie, w którym wdrażam system
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ERP. Robię jedną mapę. Potem idę się chwilę odprężyć, po kawę czy wodę.
Chwilę popatrzę na ryby w akwarium i staram się mapować następny proces. Czasami udaje mi się nawet zrobić tak trzy procesy. Potem muszę zająć się
czymś innym lub posiedzieć, poczekać, aż ciśnienie, które ze mnie uszło, wtłoczy z powrotem w żyły życie.
Najgorsze, że nie pomogą, a przynajmniej jest tak w moim przypadku, najbliżsi.
Lidii dałem do przeczytania kilka artykułów z bloga „Psycholog Pisze”. Opisano
na nim bardzo obrazowo wszystko, co związane z Panią Depresją. Oczywiście
nie mam rozwiązania na pozbycie się kochanek. Łatwiej byłoby, gdyby to były
faktycznie kochanki. Zawsze rozwód czy przeprowadzka rozwiązałyby sprawę.
W tym przypadku one zawsze idą ze mną. Ciągle są przywiązane do mnie gorącym uczuciem. Nie mam żadnych rozwiązań, żadnych tajnych sztuczek. Nic. Nie
wiem, jak sobie radzić.
Chciałem to opisać, bo słyszę, że to zaczyna być to duży problem naszych czasów. Ja nie mam problemów w domu. Mam szczęśliwy związek. Dobrą pracę.
Nie mam upierdliwych współpracowników. Mam dostęp do zabawek od Apple
czy innych nowinek. Mogę się rozwijać, a mimo to nie czuję się dobrze. Nie
jestem w stanie nawet powiedzieć, kiedy się to zaczęło. Mnie obudziło, gdy,
stojąc na skrzyżowaniu, zostałem uderzony przez inny samochód, który ściął
zakręt. Byłem tak zmęczony i tak bardzo nie miałem siły, by wysiąść z samochodu. Nie interesowało mnie, co się stało. I poczułem wtedy, że jest coś nie tak.
W pracy czy w domu nikt tego nie widział. Wszędzie mówiłem, że źle sypiam
i piłem napoje energetyczne w dużych ilościach. To mnie jakoś pobudzało
i oszukiwało rzeczywistość. Gdy jednak spojrzałem na rozbity samochód, zrozumiałem, że muszę coś zmienić. Zacząłem walczyć. Lekarze to nasi sprzymierzeńcy. Warto o tym pamiętać, a choroby psychiczne nie powodują, że jesteśmy
wariatami. Trochę obawiam się o odbiór tego felietonu w iMagazine. To raczej
pismo o technologiach, pięknych przedmiotach i promocji nowoczesnego
stylu życia, a ja piszę o starodawnych kochankach. Niestety, nadal jesteśmy tym
samym – tylko ludźmi.

FreemanAdalbert
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KOMPAS
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Też macie już trochę dość? Styczeń to taki szczególny miesiąc. Z jednej strony
ci, którzy snują się po ulicach i pod nosem marudnie szepczą: „święta, święta
i po świętach”. Z drugiej tak zwani przesterowani – tak ich lubię nazywać – czyli
osoby podobne do mnie sprzed kilku lat, które biegając od rogu do rogu
i zaczepiając niemal każdego, krzyczą mu prosto w zmęczoną świętami i starym
rokiem twarz: „Nowy rok! Nowy Ty! Jakie masz postanowienia? Ruszaj się! Idź.
Biegnij. Siedź. Wstań. Pracuj. Odpoczywaj”.
Brzmi znajomo? Z okresem świąteczno-noworocznym jest trochę tak, że nas
męczy. Choćbyśmy przeżyli, nie wiem jak udane i rodzinne święta. Choćbyśmy
dostali dosłownie wszystkie prezenty, o których kiedykolwiek marzyliśmy i tak
znajdziemy sobie powód do narzekania. Od dawna widzę już to, że im więcej
człowiek ma czasu wolnego, tym słabiej potrafi go dobrze zorganizować. Nie
chodzi mi o to, aby z urlopu uczynić dodatkowy etat, ale żeby mieć poczucie,
że ten urlop był taki, jaki chcielibyśmy, aby był. Żeby nas nie męczył, a cieszył.
Dokładnie tak samo jest z nowym rokiem.

Noworoczne placebo
Temat nawyków, nawet w serwisach takich jak Medium, jest niesamowicie promowany od połowy listopada praktycznie do końca stycznia. Wielu myli nawyki
z postanowieniami, a postanowienia z celami. Te zaś z wymyślaniem sobie nierealnych rzeczy. Prowadzi to do większej frustracji niż do jakichkolwiek mierzalnych i satysfakcjonujących wyników. „Nowy rok, nowa ja”. Gówno prawda.
A wiesz dlaczego? Bo tak może sobie stwierdzić absolutnie każdy i absolutnie
zawsze. Nic to jednak nie znaczy, gdy nie jest skutkiem żadnych przemyśleń czy
wniosków. Jest pustym frazesem, który ma nas dowartościować, a pogrąża jeszcze bardziej.
Przez lata sam ulegałem tej noworocznej gadaninie, siadając w styczniu przed
kartką papieru i pisząc: „Będę biegał”. Nie biegałem aż do końca 2015 roku, gdy
miałem trzydzieści kilogramów nadwagi. Wiecie dlaczego? Bo bezmyślnie zapisywałem nic nieznaczący dla mnie cel, rok w rok wierząc, że nowy rok automatycznie uczyni dzięki temu zapiskowi ze mnie maratończyka. Zwróćmy uwagę
na czas, w którym zazwyczaj zapisujemy swoje cele. Jest to czas przyszły. To
pierwszy błąd, ponieważ automatycznie perspektywa osiągnięcia pożądanego
stanu odsuwa się do bliżej nieokreślonej przyszłości.
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Cele czy postanowienia zawsze powinny wywodzić się z przeszłości, sięgać
przyszłości i być osadzone w teraźniejszości. Skomplikowane? Spójrz na ten sam
cel zapisany tak: „W tym roku przebiegnę więcej niż pięć kilometrów bez zatrzymywania się”. Gdy czytasz to zdanie, czujesz dumę, ponieważ mówi o czymś,
co się wydarzyło u Ciebie. Determinację, ponieważ obok celu znajduje się pusta
kratka, w której nie możesz postawić „ptaszka”, zanim zdanie to nie będzie
prawdą, a doskonale wiesz, ile dałeś sobie na to czasu (rok). Tak ustawiona perspektywa pozwala na wypracowanie konkretnych i mierzalnych celów. Jest
kierunkiem, do którego zmierzamy, po drodze setki razy zmieniając ścieżki czy
środek transportu.
Aby zrealizować jakikolwiek cel, potrzeba systematyczności. To ona stanowi
łącznik pomiędzy tym, co było, tym, co jest i co będzie – a zatem prowadzi do
osiągnięcia celów. Zawsze, kiedy pojawia się temat wyrabiania nawyków czy
rutyny, świat znajduje milion powodów, aby przekonać nas o tym, że to nudne
i niepotrzebne.

Zła rutyna?
Samo słowo „rutyna” zostało społecznie uznane za pejoratywne. Negatywne.
Nikt nie chce mieć nudnego i poukładanego życia. Ci sami ludzie, którzy go tak
bardzo nie chcą, nie mają nierzadko czasu, aby wyjść z partnerem na randkę
częściej niż raz w roku. Ciągle narzekają, że mają za mało czasu, choć pracują
znacząco krócej niż inni. No ale przecież z randki rutyny nie uczynisz, bo to już
jest uznawane za objaw choroby psychicznej. I tutaj mamy do czynienia z kolejnym bullshitem.
Wypracowanie sobie codziennych nawyków jest pierwszym krokiem do przeniesienia naszego celu w kierunku teraźniejszości. Oczywiście, że nie jest łatwo
wstawać o szóstej rano zimą i biegać. Może lepsze dla Ciebie będzie bieganie
po południu? Nie wiesz? A skąd masz wiedzieć, skoro brak ci danych, na podstawie których można do takiego wniosku dojść. Kiedyś też walczyłem z tymi,
którzy mówili dookoła, że nawyki, tudzież rytuały, trzeba mieć, bo „większość
ludzi sukcesu je miała”. Nie. Nie dlatego. Ci ludzie zresztą odnieśli sukces nie
dzięki nawykom czy rutynie, ale dzięki temu, że potrafili obserwować siebie
w czasie, wyciągać wnioski i dostosowywać swoją codzienność w taki sposób,
aby służyła ich celom.
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Podobnie sprawa ma się z prokrastynacją, która towarzyszy nam i będzie
towarzyszyła przez całe życie. Odkładanie spraw na później może być dobre?
Oczywiście, że tak! Mówiłem o tym więcej w pierwszym odcinku podcastu

Bo czemu nie?. W tym wszystkim chodzi o to, żeby poznawać to, kim się jest
i dlaczego. Im mocniej będziemy to uskuteczniać, tym lepiej siebie poznamy.
Potem cele, osiągnięcia czy coś, co świat nazywa „sukcesem”, zaczną się po
prostu wydarzać. Uwaga: to będą nasze, a nie czyjeś osiągnięcia. Nasze poczucie spełnienia, a nie czyjeś sukcesy. Nic nam bowiem po mapie, jak nie znamy
kierunków.

Plan to kompas, a nie mapa
„To, czego nie zapisujesz, to ignorujesz”. Autorem powyższych słów jest Michał
Śliwiński, nasz redakcyjny kolega, twórca i CEO Nozbe. Ostatnie trzy lata
nauczyły mnie między innymi tego, że nie ma absolutnie żadnego sensu planować nowego roku bez rozliczenia się i zamknięcia starego. Pisałem o tym
wielokrotnie, jak wielką siłę mają tak zwane przeglądy samego siebie. Takie
solidne, nie takie jak na zaprzyjaźnionych stacjach diagnostycznych, gdzie pan
Franek podbije nam przegląd, żebyśmy mogli dalej jechać. Nie. Chodzi o solidne
spojrzenie na to, gdzie i dlaczego się jest.
Planowanie nowego roku to uczenie się znajomości samego siebie. To definiowanie tego, co jest naszą północą, a co południem. Plan to kompas, a nie mapa.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego wiara w to, że poznamy
tak zwane sprawdzone sposoby na osiągnięcie noworocznych postanowień, jest
jak wiara w różowe słonie. Co zatem może nam pomóc w nauce samych siebie?
Na przykład technologia, którą się otaczamy.
Istnieją naprawdę genialne aplikacje wspomagające wyrabianie nawyków,
obserwowanie siebie w czasie (swoją drogą, czy wiesz, ile czasu spędziłeś
w zeszłym roku na Facebooku czy Twitterze?). O nich mówię między innymi
w odcinku piątym podcastu Bo czemu nie?. Zapraszam do odsłuchu.
Możesz to zrobić, idąc czy jadąc do pracy. Na koniec chcę Wam życzyć tylko jednego: skutecznego odkrywania tego, co jest Waszą północą!

kolaczkrzysztof
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GRA O WSZYSTKO
JAN URBANOWICZ

Mam wrażenie, że większość z nas lubi filmy, które są oparte na faktach. W mniejszym
albo w większym stopniu, ale zawsze jest to jakaś wartość dodana – przynajmniej
w naszej podświadomości. Ja również takie lubię. Co lubię jeszcze bardziej? Jak taki film
okazuję się dobry.

Tak właśnie jest w przypadku „Gry o wszystko”. Odkąd tylko usłyszałem o filmie, wiedziałem, że będę chciał się z nim zapoznać. Po pierwsze, jak już wspomniałem, jest on oparty
na faktach – właściwie to na książce będącej pamiętnikiem. Po drugie, za scenariusz filmu
(oraz za reżyserię) odpowiada Aaron Sorkin, który jest dla mnie jednym z najlepszych scenarzystów w branży. To on jest odpowiedzialny za takie filmy jak „Social Network” czy
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„Steve Jobs”. Po trzecie – i jest to jeden z głównych argumentów – w filmie
główną rolę gra Jessica Chastain.
Molly Bloom, gdy była nastolatką, jeździła na nartach. Była w tym na tyle dobra,
że prawie wystartowałaby na olimpiadzie. Nie doszło do tego, bo miała wypadek i jej życiowe plany uległy zmianie. Odnalazła się jednak w innej roli – kilka
lat po tym, jak musiała przekreślić marzenia o sportowej karierze, założyła bardzo ekskluzywny klub pokerowy, gdzie na grze spotykały się największe nazwi-

Po trzecie – i jest to jeden z głównych argumentów
– w filmie główną rolę gra Jessica Chastain.
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ska świata show-biznesu. Niestety okazało się, że jej działania w pewnym
momencie nie były do końca legalne i groziło jej więzienie.
Film „Gra o wszystko” opowiada historię Molly, a dokładnie to, jak znalazła
się w świecie hazardu i jak udało jej się wybronić od reszty życia za kratkami.
Molly Bloom napisała o tym książkę i to właśnie na jej podstawie powstał scenariusz do filmu. Aaron Sorkin jest bardzo dobry w adaptowaniu biografii,
był on więc właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. W typowym dla
siebie stylu rozpisał dialogi, które w pewnych momentach aktorzy wystrzeliwują z siebie jak z karabinu i to właśnie na tych dialogach przede wszystkim
opiera się film. Oczywiście całość jeszcze dobrze trzyma w napięciu i podczas
tego prawie dwuipółgodzinnego filmu prawie się nie nudzimy. Prawie? Otóż
film jest nieco za długi. Miał momenty przestojów, przez co spokojnie mógłby
nie przekraczać stu dwudziestu minut – wtedy byłby idealny. Jest to debiut
reżyserski Sorkina i myślę, że to był jego podstawowy problem. Genialny scenarzysta nie jest genialnym reżyserem i nie ma jeszcze na tyle dobrego warsztatu, by z tej historii wycisnąć samo „mięso”. Muszę jednak przyznać, że jak na
debiut, to jest lepiej niż dobrze. Jeśli Sorkin dalej będzie próbował swoich sił na
tym stanowisku, to czeka go chyba dobra przyszłość. Jednak gdyby za ten scenariusz wziął się inny, bardziej doświadczony reżyser, to wyszedłby znacznie
lepszy film.

Genialny scenarzysta nie jest genialnym reżyserem i nie ma jeszcze
na tyle dobrego warsztatu, by z tej historii wycisnąć samo „mięso”.
Na pochwałę zasługują tu przede wszystkim dwie rzeczy: świetny montaż oraz
kostiumy. Ten pierwszy jest w wielu momentach bardzo dynamiczny i nadaje
odpowiednie tempo historii, przez to bardzo dobrze nam się całość ogląda.
A co z kostiumami? Tu odzywa się moja męska natura i przyznaję, że chodzi mi
przede wszystkim o sukienki, które ma na sobie Jessica Chastain oraz to, jak
ona w nich wygląda. Zjawiskowo!
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„Gra o wszystko” jest zdecydowanie filmem popraw-

Tu odzywa się
moja męska natura
i przyznaję, że chodzi
mi przede wszystkim
o sukienki, które ma na
sobie Jessica Chastain
oraz to, jak ona w nich
wygląda. Zjawiskowo!

nym. Nie jest to coś, co zapadnie nam w pamięci na
lata i do czego będziemy chcieli często wracać, ale na
pewno można zaliczyć kolejny seans, jeśli tylko nadarzy
się okazja. Chociaż prawie dwie i pół godziny to nieco
za długo, przyjemnie ogląda się aktorów, którzy wypowiadają kwestie tak dobrze napisane przez Sorkina.
W mediach często słyszałem porównanie, że ten film to
„damska wersja »Wilka z Wall Street«”. Jest to film całkowicie inny i chyba niemający nic wspólnego z obrazem
Scorsese, na pewno więc nie należy się na to nastawiać.

yasiek_
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ATAK PANIKI
JAN URBANOWICZ

Polskich komedii w ostatnich latach jest w kinach naprawdę dużo. Za dużo, biorąc pod
uwagę fakt, że nie są to filmy udane. Na palcach jednej ręki można wymienić naprawdę
dobre tytuły. Tym razem do tego grona miał dołączyć kolejny… ale się nie udało.

O filmie „Atak paniki” słyszałem wiele dobrego jeszcze przed jego oficjalną premierą.
Został on ciepło przyjęty na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
okrzyknięty nawet naszą wersją „Dzikich historii”. Po takich rekomendacjach nie mogłem
nie wybrać się do kina.
Choć słyszałem o filmie sporo dobrego, to nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Nie widziałem nawet zwiastuna, a obsadę znałem głównie z plakatów, które
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widziałem na mieście. Miałem jednak nadzieję, że czeka mnie dobra zabawa,
która objawiać się będzie przede wszystkim dużą dawką humoru. Po stu minutach wyszedłem z kina zawiedziony i choć nie czuję, że to czas zmarnowany, to
nie mam również wrażenia, że dobrze wykorzystany.
Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Paweł Maślona, który napisał między
innymi scenariusz do filmu „Demon” Marcina Wrony i był to kolejny powód, dla
którego chętnie wybrałem się do kina. W filmie pojawiają się też znane twarze,
które dawały nadzieję na udany seans. Płonną, niestety.

„Atak paniki” jest reklamowany przede wszystkim jako komedia. Jest to film
o wielowątkowej konstrukcji, w której większość bohaterów i ich losy jakoś się
ze sobą w pewnym momencie krzyżują. Scena po scenie oglądałem film i miałem nadzieję, że w pewnym momencie nastąpi jakiś punkt kulminacyjny, że
z tego wszystkiego będzie jakaś pointa, ale nie udało się. Seans się skończył i nic
nie zostało wyjaśnione.
Czy jest to komedia? Moim zdaniem nie. Bardziej komediodramat, choć tego
dramatu też nie ma tu za dużo. Ze wszystkich wątków tylko dwa wydały mi się
zabawne i naprawdę warte uwagi. Reszta była dość spokojna i pozwalała na
lekkie zakrzywienie w kąciku ust, ale nic poza tym. Trzeba jednak przyznać, że
zobaczymy tu nieco „polskości“ i zachowań, jakie pojawiają się w stereotypach
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o naszym społeczeństwie. Patrząc

Technicznie jest tu prawie bez
zarzutu, a na pochwałę zasługuje
przede wszystkim świetny
montaż i muzyka.

z tego punktu widzenia, możemy
powiedzieć o tragikomicznym aspekcie całej opowieści.
Technicznie jest tu prawie bez
zarzutu, a na pochwałę zasługuje
przede wszystkim świetny montaż
i muzyka. Największym minusem

filmu jest to, że tak naprawdę nic z niego nie wynika. Odniosłem wrażenie, że
opowiadane historie nie łączą się ze sobą logiczną całość, przez co wychodzimy
z kina z poczuciem niedosytu. Zrozumiałbym taki zabieg, gdyby te zlepki były
zabawne i dzięki nim uśmiech nie schodziłby mi twarzy.
Twórcy od kilku lat udowadniają nam, że polskie kino stoi na naprawdę wysokim poziomie. Chodzi jednak przede wszystkim o kino dramatyczne. Dobrą
komedię jest naprawdę trudno zrobić i Paweł Maślona swoim filmem tylko
to potwierdza. Chciał zrobić komedię, która na dodatek byłaby inteligentna
i komentowałaby polskie społeczeństwo, a wyszedł film, który nie przekazuje
nam praktycznie nic i pozostawia nas z poczuciem naprawdę dużego niedosytu.
Szkoda. Potencjał był duży i pozostał jedynie potencjałem – niewykorzystanym.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

LUTY 2018

JAN URBANOWICZ

LINIA ŻYCIA
Piątka studentów medycyny obsesyjnie pragnie
poznać tajemnicę tego, co znajduje się tuż poza
granicą życia. Podejmują śmiały i niebezpieczny
eksperyment, polegający na zatrzymaniu u siebie
akcji serca na krótki czas, by doświadczyć stanu
bliskiego śmierci. Choć pomysł na film jest bardzo
ciekawy, to wykonanie już takie nie jest. Film okazał się nudny i dość głupi. Szkoda, bo to kawałek
zmarnowanego potencjału. Nie ratują go nawet
takie nazwiska jak Ellen Page czy Diego Luna.

GEOSTORM
Po tym, jak na Ziemi dochodzi do serii klęsk żywiołowych, przywódcy świata łączą siły i tworzą sieć
satelitów kontrolujących globalny klimat, co ma
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców globu.
Coś jednak idzie nie tak i ów system zaczyna atakować planetę. Jest to kolejny film katastroficzny, który
równie dobrze mógłby nie powstać. Mam wrażenie, że temat na tego typu produkcje już jest mocno
wyczerpany. Nie ukrywam jednak, że takie filmy
zawsze mi się podobały. Tutaj muszę powiedzieć pas.
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BLADE RUNNER 2049
Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów zeszłego
roku, a teraz jeden z tych, które trzeba mieć na swojej półce – najlepiej w wydaniu 4K. Denis Villeneuve
– reżyser „Sicario”, „Labiryntu” i „Nowego początku”
– powraca z kontynuacją jednego z największych
klasyków kina science fiction. „Blade Runner 2049”
to absolutne mistrzostwo wizualne, które na długo
zapada w pamięć i nie da się koło niego przejść obojętnie. Fenomenalne zdjęcia i scenografia zapierają
dech w piersiach. Kto nie widział w kinie, koniecznie
musi to nadrobić!

KINGSMAN: ZŁOTY KRĄG
Kontynuacja jednego z najciekawszych filmów ostatnich lat. Pastisz kina szpiegowskiego,
doskonały film akcji, zabawna komedia i rozrywka w najczystszej postaci – tak można opisać „Kingsman: Tajne służby”, ale czy to samo
można powiedzieć o drugiej części? Niestety
nie. Twórcy postanowili pójść na łatwiznę
i stworzyli sequel według bardzo popularnej
formuły, czyli więcej, więcej i jeszcze więcej. Nie
idzie to w parze z dobrym scenariuszem, co niewątpliwie było bardzo mocną stroną pierwszej
części. Film ogląda się dobrze, ale zabrakło świeżości i oryginalności.
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

JAZZMEIA HORN

A SOCIAL CALL

Umówmy się, jeśli ktoś idzie do urzędu i świadomie,
na trzeźwo wpisuje w rubryce imię dziecka „Jazzmeia”,
to wie, co robi i jest bardzo pewny siebie. Szczególnie
w przypadku, kiedy ten urząd znajduje się w stanie Teksas.
Ryzykownie, prawda? Na szczęście ten odważny krok
opłacał się i z takim imieniem oraz niebywałym talentem Amerykanka z afrykańskimi korzeniami musi zrobić karierę. Jeśli dodam, że nazwisko „Horn” w języku
Szekspira oznacza róg, waltornię, czyli instrument wykorzystywany zarówno w muzyce symfonicznej, jak i w jazzie, to chyba jasne jest to,
że Jazzmeia pojawiła się na tym świecie w określonym celu. W jej żyłach płyną jazzowe nuty, a uderzenia jej serca idealnie zgrywają się z perkusją. Przytaczając jej imię
i nazwisko, mówimy być może o jednej z największych nadziei jazzowej przyszłości, jest dużo młodszym, żeńskim odpowiednikiem Gregory’ego Portera. 26-letnia
Jazzmeia jest już na listach nominowanych i nagradzanych muzyków jazzowych we
wszystkich najbardziej prestiżowych konkursach. Niebywałe, zważywszy na to, że
„A Social Call” jest debiutanckim krążkiem w dorobku artystki. Słowo „debiut” śmiało
możemy jednak wykreślić, ponieważ nawet przez sekundę nie usłyszymy na tej płycie czegoś niedojrzałego, niedopracowanego. Muzycznie na „A Social Call” usłyszymy
absolutnie wszystko, co można zmieścić w jazzowym worku. Jazzmeia swoim wokalem odważnie kieruje poczynaniami muzyków, którzy świetnie wyczuwają jej zabawy
potężną skalą. Wspomniany wcześniej worek jest pojemny i mieści się w nim zarówno
absolutna klasyka, jak i swingowy cover numeru „I’m Going Down” Mary J. Blige.
W jakiś niewiarygodny sposób młodziutka Jazzmeia Horn w swoim worku „A Social
Call” poukładała wszystko tak, że nic się nie przewraca i każdy z dziesięciu utworów
idealnie do siebie pasuje. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dalsze poczynania i rozwój tego olbrzymiego talentu. Mam nadzieję, że nie będzie odbiegała od
gatunku i po prostu za bardzo nie sprzeda swojego przepięknego imienia i nazwiska.
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CAŁA MUZYKA W 2017
Pojadę klasykiem i w kilku słowach podsumuję miniony rok 2017. Poprzedni rok to
przede wszystkim potwierdzenie nowych
trendów w odbiorze muzyki, czyli rosnąca
popularność streamingu i ogólne panowanie muzyki z chmury. Największym
zaskoczeniem była rosnąca popularność
jednego z najstarszych nośników. Winyl
zaczyna wyprzedzać płytę CD, która
prawdopodobnie i szybciej niż się tego
spodziewaliśmy, zniknie z rynku fonograficznego. Jeśli czarne krążki znajdziemy na
półkach w Biedronce, to chyba więcej nie
trzeba dodawać.
Próbowałem zrobić Top 10 opisywanych
przeze mnie płyt, ale wyszła po prostu
dziesiątka. Sami sobie ją chronologicznie
ustawcie, dla mnie wyznacznikiem jest to,
jak często do danego materiału powracam. Taka podpowiedź.
1.

Kendrick Lamar – Damn

2.

Mrozu – Zew

3.

Quebonafide – Egzotyka

4.

Sza – Ctrl

5.

Jay-Z – 4:44

6.

N.E.R.D. – No One Ever Really Dies

7.

Illa J – Home

8.

Flirtini Heartbreaks & Promises – Vol. 3

9.

Ibeyi – Asch

10.

Mura Masa – Mura Masa
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Kluski kładzione z jabłkami

KLUSKI KŁADZIONE
Z JABŁKAMI
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PRzepis
Kluski kładzione z jabłkami

MAŁGORZATA ŁADA

Jajka rozmieszać dokładnie z mlekiem i gazowaną wodą, dodać prze-

• 2 jajka

pozbawioną grudek.

sianą mąkę i dokładnie wyrobić łyżką na gładką, niezbyt gęstą masę,

• 2 szklanki mąki
• 1/2 szklanki mleka

Wyrabiać przez chwilę łyżką tak, by do ciasta dostało się jak najwięcej

• 2–3 łyżki wody gazowanej

powietrza, wtedy kluski będą pulchniejsze. Wyrobione ciasto zostawić

• 2 średniej wielkości jabłka

na około 10 minut, żeby odpoczęło.

(kwaśne, nierozpadające,
na przykład bojken)

W płaskim garnku wstawić wodę do zagotowania.

• 2–3 łyżki masła do polania
• cukier i cynamon

Jabłka, umyć, obrać, zetrzeć na tarce jarzynowej na dużych oczkach
i wymieszać dokładnie z ciastem.
Kluski kłaść metalową, zwilżoną w wodzie łyżką na wrzącą wodę. Po
wypłynięciu kluski jeszcze chwilę pogotować.
Wyjąć łyżką cedzakową na półmisek, polać roztopionym masłem, posypać
cukrem i cynamonem. Można również podać z bitą śmietaną i cukrem.
Smacznego!
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