AUDIOFILSKA
SYGNATURA BRZMIENIA
Wkładka VM 540ML, zachowując kluczowe rozwiązania techniczne
z referencyjnej serii 700, jest doskonałym wyborem dla szerokiego
grona miłośników analogowego brzmienia. Wyposażona w unikatową
konstrukcję z dwoma magnesami oraz igłę MicroLine®, perfekcyjnie
odwzorowuje stereofonię i przestrzenność muzyki, zapewniając wgląd
w najdrobniejsze detale analogowych nagrań.
Salony firmowe Audio-Technica

www.tophifi.pl
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GOODBY MONACO, HELLO MONTENEGRO

Apartamenty, wille, nowoczesna marina i pierwsze w Czarnogórze 18-to dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez Gary Playera.

Czarnogóra to dziś najgorętszy i najmodniejszy cel podróży w Europie, z otwartą i przyjazną biznesowo gospodarką, w której w imponującym tempie rozwija się segment turystyki
luksusowej oraz inwestycji w nieruchomości typu premium.
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie zakupu nieruchomości w Czarnogórze.
Posiadamy w swojej ofercie nieruchomości premium bezpośrednio od deweloperów oraz
wyselekcjonowane nieruchomości z rynku wtórnego.

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

/ SPIS TREŚCI /

Aktualności

5

42

12 Aktualności

Wywiad
32 Biegać każdy może? / Krzysztof Sebastian Kołacz

Podróże
42 Lotniczy weekend na Ukrainie / Tomasz Szykulski
47 Odszkodowanie za opóźniony lot /
Tomasz Szykulski

Productivity

47

52 Gadżety na wakacje, czyli podróżowanie
z technologią / Michał Śliwiński

Lifestyle MacUsera
57 Lifestyle MacUsera / Monika Gutowska
i Norbert Cała

Sprzęt
61 Koss – Porta Pro Wireless / Jarosław Cała
66 Plantronics Calisto 7200 / Paweł Hać
71 Razer Core-X – pierwsze wrażenia /
Wojtek Pietrusiewicz

52

75 Surface Book 2 - pierwsze wrażenia /
Wojtek Pietrusiewicz
83 Huawei MateBook X Pro / Adalbert Freeman
90 Verbatim Vx500 SSD – dysk kieszonkowy /
Paweł Hać
93 Kingston Nucleum – „stare” złącza w nowym
komputerze / Paweł Hać
97 Xiaomi Mi MIX 2S – „tani” high-end / Paweł Hać
104 Żarówka Osram SMART+ HK Classic E27 Multicolor –
jedyna taka / Norbert Cała
108 notiOne play – lokalizator, który działa /
Norbert Cała
113 Samsung C49J89 – dwa razy dwa to czasem nie
cztery, a pięć! / Maciej Nowakowski
118 Sony AF8 – Piękno zaszyte w prostocie /
Paweł Okopień
122 Samsung Wind-Free – bezwietrznie i smart, czyli
koreański sposób na upały / Paweł Okopień
126 Matrix i inne filmy na nowo / Paweł Okopień
131 Nike Epic React Flayknit / Adalbert Freeman
136 Blender próżniowy Philips / Jan Urbanowicz

61

/ SPIS TREŚCI /

6

140 Glassbot robot do mycia szyb – czy zastąpi teściową?
/ Norbert Cała
145 Mercedes X – Niemcem nie tylko na farmę /
Jan Urbanowicz

71

Programy
150 Gry i Programy iOS / Norbert Cała

Gry
152 Przygody Pana Wełniaczka – Unravel i Unravel Two /
Patrycja Rudnicka

Porady

97

155 Tips&Tricks – Natywna konwersja Live Photos do
GIF-ów / Maciej Skrzypczak

Felietony
159 21 dni bez społecznościówek / Kinga Ochendowska
164 Różnica / Kinga Ochendowska
168 Metoda parasolki / Krzysztof Sebastian Kołacz
171 Gruby problem / Adalbert Freeman

Film

145

175 Iniemamocni 2 / Jan Urbanowicz
180 Zimna wojna / Jan Urbanowicz
184 Premiery DVD i Blu-ray / Jan Urbanowicz

Muzyka
186 Cała muzyka / Jarosław Cała

Makowa kuchnia
188 Konfitura mirabelkowo-jabłkowa /
Małgorzata Łada

188

175

WSPIERAMY POLSKI TRIATHLON

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI ODPORNE NA DESZCZ I POT

Mistrz Polski w triathlonie
na dystansie Ironman 70.3
wybrał do treningów
sportowe słuchawki
bezprzewodowe
Creative Outlier Sports.

•
•
•
•

11 godzin pracy
15 gram wagi
odporność na zachlapanie IPX4
słuchawki do sportu i do biznesu

sprawdź specjalny kod rabatowy CREATIVE10
do sklepu WWW.KOMPUTRONIK.PL
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Witam w sierpniowym iMagazine. Tym razem
zapraszamy Was do aktywnego spędzenia
czasu, skoro pogoda nas rozpieszcza w te
wakacje. W numerze poczytacie o bieganiu, znajdziecie test…najnowszych butów
do joggingu, a także wybór gadżetów przydatnych podczas wakacji. Do tego recenzja
dwóch ciekawych alternatyw dla Macbooków
Pro, z Windowsem na pokładzie – Surface
Book Pro oraz Matebook X Pro. A jeśli Wasz
Macbook ma za mało mocy, to polecam przeczytać o zewnętrznej karcie graficznej do
niego, na przykładzie Razer Core X.
Na deser polecamy wybrać się do kina na
nowych Iniemamocnych 2 lub Zimną Wojnę.
Chyba że wolicie konfitury, to wtedy polecamy te mirabelkowo-jabłkowe.
Tymczasem trzymajcie za nas kciuki, bo
nowa wersja naszej aplikacji na dniach
powinna pojawić się w App Store.
Zapraszamy do sierpniowego wydania iMagazine – warto nas czytać!

twitter.com/imagazinepl

Dominik Łada
facebook.com/iMagazinePL

D O S T Ę P N E T Y L KO
W ZG S K L E P. P L
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„LOVE NOTES TO NEWTON”
– FILM O MAŁYM ZIELONYM
KOMPUTERKU I LUDZIACH,
KTÓRZY GO KOCHAJĄ
Części czytelników, którzy są starszymi użytkowni-

kami Apple, nie trzeba mówić, czym jest (był) Apple
Newton MessagePad. To maleńkie urządzenie, które
odmieniło świat, chociaż jest w powszechnej opinii
uważane za jedną z największych wpadek Apple. I chcę
tu zaakcentować, że jest to opinia fałszywa, bo oparta
tylko i wyłącznie na przesłankach finansowych oraz na
ówczesnej sytuacji Apple, która nie była różowa. Bo tak
naprawdę Newton był protoplastą i cyfrowym dziadkiem urządzeń, które teraz są najpopularniejszymi komputerami w domach – iPhone i iPad.
Czytaj dalej...

HOMEKIT BEZ
INTELIGENTNYCH
DZWONKÓW DO DRZWI

Inteligentny dzwonek do drzwi? To taki, który

informuje nas o gościach za pomocą powiadomień na telefonie, a w dodatku możemy podejrzeć, kim jest przybysz dzięki wbudowanej
kamerce. Takie produkty przynajmniej na razie
nie pojawią się w ramach Apple HomeKit. Apple
właśnie usunęło je z listy wsparcia.
Czytaj dalej...
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SONGWRITER
DOKUMENT
O TWÓRCZOŚCI
EDA SHEERANA
W SIERPNIU
W APPLE MUSIC
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APPLE POTWIERDZA, ŻE
SILIKONOWA MEMBRANA MA
ZABEZPIECZAĆ KLAWIATURY
W MACBOOKACH PRZED KURZEM

W ręce Macrumors wpadł dokument, w którym Apple

potwierdza, że nowa silikonowa membrana ma zapobiegać
dostawaniu się kurzu do wnętrza klawiszy w nowych klawiaturach, debiutujących w MacBookach Pro (mid 2018).
Czytaj dalej...

Na razie do oferty Apple Music nie trafią
nowe seriale czy programy telewizyjne.
Jednak już 28 sierpnia w serwisie zagości
dokument poświęcony jednemu z najpopularniejszych artystów ostatnich lat.
Songwriter będzie pokazywał to, jak Ed
Sheeran pracował nad swoim trzecim
studyjnym albumem.
Czytaj dalej...

NOWY TP-LINK DECO M9 – ROUTER
WI-FI MESH ROBIĄCY ZA HUB DO
INTELIGENTNEGO DOMU

Po roku od premiery rodzina Wi-Fi Mesh od TP-Link, czyli seria
Deco się rozrasta, do oferty dołączył model Deco M9. Z pozoru
urządzenie nie różni się od Deco M5, ale wewnątrz kryją się
nowe możliwości. Od teraz Deco zastępuje także mostek dla
Philips Hue i innych urządzeń w ramach inteligentnego domu.
Czytaj dalej...
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NETFLIX NA APPLE TV
I SMART TV ZMIENI
WYGLĄD

Netflix właśnie zapowiedział, że serwis

doczeka się nowego interfejsu w wersji na
TV. Oznacza to zmianę wyglądu w aplikacji

APPLE PAY STARTUJE
W SKLEPACH
INTERNETOWYCH W POLSCE

zarówno na Apple TV, jak i na platformach
Smart TV. Zmiany będą kosmetyczne, ale
powinny sprawić, że z usługi będzie korzystało się jeszcze wygodniej.
Czytaj dalej...

Miesiąc po starcie w Polsce, Apple Pay zaczyna

się pojawiać na stronach sklepów internetowych.
Odpowiedzialny jest za to system płatności PayLane.
Nie jest to lider naszego rynku, ale w tym przypadku
wyprzedził PayU oraz Przelewy24.
Czytaj dalej...

MARKA B&O PLAY
ZNIKA Z RYNKU,
ZOSTAJE TYLKO BANG
& OLUFSEN
Bang & Olufsen rezygnuje ze swojej sub-

marki B&O Play. Decyzja może dziwić, ponieważ to właśnie te produkty odpowiadają
za blisko 50% przychodów firmy. Z drugiej
strony to powinno ułatwić komunikację,
wszak produkty B&O Play i tak były utożsamiane z Bang & Olufsen.
Czytaj dalej...
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AirPlay 2 – to żyje. Aktualizacja
dla Sonos już dostępna
AirPlay 2 nie ma łatwego życia. Zapowiedziany ponad rok temu, do tej pory był dostępny
tylko w urządzeniach Apple – czyli HomePodzie i Apple TV. Właśnie się to zmieniło i do grona
producentów urządzeń zgodnych z AirPlay 2 dołączył Sonos.

Dwa słowa przypomnienia, czym jest AirPlay 2. AirPlay 2 pozwala na streaming z iOS do więcej niż
jednego urządzenia muzycznego na raz, czyli de facto AirPlay 2 tworzy system multiroom z urządzeń wielu producentów. Do tej pory, kupując jeden głośnik Sonosa, drugi pewnie kupiliśmy tej
samej firmy, aby mieć multiroom. Teraz na kolejny możemy wybrać chociażby Apple HomePoda.
AirPlay 2 w swoich urządzeniach zapowiedziało sporo firm, ale właśnie Sonos wprowadził to
w życie jako pierwszy. To bardzo ucieszy użytkowników tego systemu, bo mimo że Sonos zawsze
był blisko Apple (jedyny system ze wsparciem zewnętrznym dla Apple Music), to jednak z systemu
iOS nie dało się bezpośrednio wysyłać muzyki na głośniki Sonosa. Wraz z AirPlay 2 to się zmienia.
Niestety nie wszystkie głośniki systemu Sonos dostały wsparcie dla AirPlay 2. Są to tylko najnowszy Beam, Play One oraz Play:5 gen. 2. Niestety dostępność dwóch pierwszych jest ograniczona
w Polsce, można je kupić tylko przez stronę producenta i brak ich w sklepach stacjonarnych.
Sam test AirPlay 2 przeprowadziłem na modelu Play:5 i cóż, po prostu działa. Jak to w Apple
– prosto i sprawnie. Czekam na kolejne firmy.
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APPLE PUBLIKUJE TRZY
SPOTY PROMUJĄCE APPLE
WATCH

APPLE WYCOFUJE
Z OFERTY MACBOOKI
PRO 2015 ORAZ
DRUKOWANIE
FOTOALBUMÓW

Apple na swoim kanale YouTube opublikowało trzy
nowe spoty reklamowe promujące Apple Watch.
Czytaj dalej...

W cieniu dość niespodziewanej pre-

miery najnowszych Macbooków Pro
Apple pozbyło się z oferty ostatnich
Macbooków Pro ze „starymi” złączami,
czyli modelu z 2015 roku. Drugą dla mnie
bardzo istotną zmianą jest wycofanie
z oferty drukowania fotoalbumów.
Czytaj dalej...

MEMOJI TIMA COOKA I RESZTY
EKIPY APPLE NA ŚWIĘTO
EMOTIKON

Z okazji World Emoji Day Apple nie tylko zapowiedziało nad-

chodzące emotikony. Postanowiono także zmienić podstronę
Apple poświęconą szefostwu firmy. Zamiast standardowych
zdjęć kluczowych pracowników Apple znajdują się Memoji.
To przerobione na emotki twarze, które zagoszczą wraz z iOS
12 w iPhone X i zapewne nowych iPhone’ach. Teraz można
podejrzeć, jak w takiej formie prezentuje się Tim Cook, Angela
Ahrendts, Eddy Cue, Jonathan Ive i reszta zarządu Apple.
Czytaj dalej...
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NOWE KOMPUTERY
APPLE MACBOOK PRO
13'' I 15'' (MID 2018) JUŻ
DOSTĘPNE
Apple właśnie odświeżyło 13- i 15-calowe

komputery MacBook Pro z Touch Bar. Nowe
urządzenia napędzane są procesorami intela
8. generacji z czterema
lub sześcioma rdzeniami.
Konfiguracja pozwala na 32
GB pamięci RAM, dyski SSD do
4 TB. Nowością jest chip Apple
T2 oraz wyświetlacz z technologią True Tone. Znane są też
polskie ceny.
Czytaj dalej...
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JAK APPLE WATCH
URATOWAŁ JEGO
UŻYTKOWNIKOWI
ŻYCIE PODCZAS PRÓBY
SAMOBÓJSTWA

Temat samobójstwa jest w ogóle nie tylko smutny, ale
bardzo tragiczny. Jak traumatyczne ktoś musi mieć przeżycia, żeby w ogóle rozważać taki scenariusz? Większość
z nas zapewne nie jest w stanie zrozumieć, co taka
osoba czuje, ale użytkownik Reddita ender1946 wczoraj
opisał swoje doświadczenia w tym zakresie.
Czytaj dalej...

MÓJ APPLE WATCH SERIES
0 WCIĄGA BATERIĘ JAK KOŃ
DROPSY, JEŚLI KORZYSTAM
Z APPLE PAY

Gdy kilka tygodni temu dodałem Apple Pay do mojego
Apple Watcha – przypominam, że korzystam z 42 mm
Space Black (stalowy z powłoką DLC) Series 0 – to zauważyłem ogromny wzrost poboru prądu. Obserwowałem to
zjawisko przez jakiś czas i nadal nie wiem, dlaczego tak się
dzieje. Dodam jeszcze, że korzystam z watchOS 4.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

18

MARKA FIBARO ZMIENIA
WŁAŚCICIELA

Wielokrotnie pisaliśmy w iMagazine o Fibaro, bo
naprawdę mało jest firm w Polsce, które w dziedzinie nowych technologii przebiły się do powszechnej
świadomości klientów na całym świecie. Fibaro było

SKÓRZANE
FUTERAŁY APPLE
DLA KOMPUTERÓW
MACBOOK PRO

też wymieniane na konferencjach Apple, jako jedna
z firm produkująca urządzenia zgodne z HomeKit. Dziś
piszemy o niej trochę w innym kontekście. Jak podaje
„Puls Biznesu”, Fibar Group, czyli właściciel marki Fibaro,
został przejęty przez włoską grupa Nice.
Czytaj dalej...

Wraz z premierą nowych kompute-

rów MacBook Pro Apple wprowadza do
oferty także skórzane futerały z własnym
logo pasujące do tych komputerów. To
rozwiązanie znane już w wariancie dla
MacBooka.
Czytaj dalej...

BLACKMAGIC EGPU
– ZEWNĘTRZNA KARTA
GRAFICZNA DLA
KOMPUTERÓW MACBOOK PRO
W OFERCIE APPLE

Wraz z premierą nowych komputerów MacBook Pro Apple
wprowadza do oferty także eGPU od Blackmagic. To
zewnętrzna karta graficzna. W środku znajdziemy Radeon
Pro 580 z 8 GB pamięci GDDR5.
Czytaj dalej...
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TP-Link Archer C5 – w nowej odsłonie
Archer C5 v4 jest następcą popularnego modelu Archer C5. Od poprzednika odróżnia go
odświeżona obudowa, zastosowanie czterech anten zapewniających większy zasięg i wydajność
połączeń WiFi. Na uwagę zasługuje też szereg funkcji dedykowanych operatorom Internetu. Nowy
router podobnie jak jego starsza wersja idealnie sprawdzi się w domowym zastosowaniu.

Nowy router TP-Link to szybkie i wydajne urządzenie przeznaczone do budowy
domowej sieci. Archer C5 pracuje w najnowszym standardzie transmisji bezprzewodowej 802.11ac i oferuje do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (300Mb/s
w paśmie 2.4GHz oraz 867Mb/s w paśmie 5GHz). Dzięki temu strumieniowe transmisje wideo w jakości HD, granie online czy inne wymagające zastosowania odbywają się płynnie
i bez zakłóceń. Cztery gigabitowe porty Ethernet pozwalają na podłączenie do
sieci urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi, takich jak komputery sta-

19
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cjonarne, konsole do gier czy telewizory. Port USB pozwala na udostępnienie
wszystkim urządzeniom w domowej sieci np. drukarki lub danych i multimediów
na zewnętrznych dyskach.
Rodzice z pewnością docenią funkcję kontroli rodzicielskiej, która umożliwia blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Wystarczy
ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych z poziomu danej sieci,
by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych domowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pomocą harmonogramu określić także pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.
Nowy model obsługuje protokół TR-069, umożliwiający zdalne zarządzanie konfiguracją routera. Jest to funkcja doceniana zwłaszcza przez operatorów i dostawców sieci internetowej, ponieważ pozwala na szybką i bezpieczną komunikację
z klientem. Operator ISP może przywrócić pierwotne ustalenia urządzenia końcowego, wykonać aktualizację oprogramowania, a także szybko zareagować na
luki w systemie zabezpieczeń. I to bez konieczności angażowania użytkownika,
który cieszy się dobrą jakością Internetu i nie zaprząta sobie głowy kwestiami
technicznymi.
Kolejną funkcją Archera C5, którą docenią operatorzy Internetu jest funkcja MultiSSID, dzięki której możliwe jest stworzenie wielu sieci bezprzewodowych dedykowanych do różnych zastosowań, np. osobna sieć dla Internetu, dla IPTV, itd.
Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link.
Router Archer C5 v4 jest już dostępny w sprzedaży i objęty zostały 3-letnią
gwarancją.
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MICROSOFT SURFACE
GO – NAJMNIEJSZY
W RODZINIE
DEBIUTUJE W CENIE
399 USD
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JOHN GIANNANDREA JUŻ
OFICJALNIE SZEFEM APPLE
ODPOWIEDZIALNYM ZA AI
I UCZENIE MASZYNOWE

W kwietniu szeregi Apple zasilił John Giannadrea.
Po 8 latach w Goolge i pracy między innymi nad
Google Assistant przeszedł do Apple. Wtedy firma
nie komentowała tego wydarzenia. Teraz John
Giannadrea oficjalnie widnieje na stronach Apple
wśród najważniejszych osób w firmie.
Czytaj dalej...

Microsoft zaprezentował najnowszego,
najmniejszego i najtańszego członka
rodziny Surface – model Surface Go.

Wygląda na to, że będzie nadawał się idealnie dla młodszych użytkowników…
Czytaj dalej...

APPLE WYKUPIŁO WSZYSTKIM SWOIM
PRACOWNIKOM 1PASSWORD

Jonathan S. Geller, na łamach BGR, opublikował wczoraj dosyć zaskakującą informację na temat Apple i AgileBits – twórców 1Password.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

22

PRZESIADKA Z APPLE TV 4 NA
APPLE TV 4K – CZY WARTO?

Wreszcie zdecydowałem się na przesiadkę z Apple TV

4 na Apple TV 4K. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ
Apple TV 4 ma się całkiem nieźle, a koszt Apple TV 4K

NOWE REKLAMY
IPADA W NIECO
WAKACYJNYM
KLIMACIE

nie jest przecież mały (choć w świecie Apple wciąż niski).
Czy jednak warto dokonać takiej migracji? Tak, ale tylko
pod ściśle określonymi warunkami.
Czytaj dalej...

Choć tej jesieni należy spodziewać się
nowych iPadów, to Apple na razie promuje te, które ma w ofercie. Na oficjalnym kanale Apple na YouTube pojawiły
się cztery nowe spoty prezentujące
przewagę iPada nad konwencjonalnymi
rozwiązaniami.
Czytaj dalej...

APPLE MUSIC POKONUJE
SPOTIFY W STANACH
ZJEDNOCZONYCH

Od startu Apple Music minęły 3 lata, Apple lider

poprzedniej muzycznej rewolucji wszedł w świat
streamingu spóźniony. Silna marka, parę ciekawych
działań i jak widać to wystarczy, by i tu walczyć
o tron. Apple Music najprawdopodobniej już prześcignęło Spotify w liczbie amerykańskich płacących
subskrybentów.
Czytaj dalej...
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APPLE ODBUDOWUJE APPLE MAPS OD ZERA

Matthew Panzarino na łamach „TechCrunch” opublikował relację z zaproszenia, które
otrzymał od Apple, aby od kuchni zobaczyć, jak będą wkrótce wyglądały nowe Apple
Maps. Nie dość, że pokazali i wytłumaczyli mu, jak anonimowo przetwarzają dane od
użytkowników, to zapewnili mu przejażdżkę w samochodzie Apple Maps, rejestrującym
zdjęcia z przejazdu oraz pokazali, jak nowy UI będzie wyglądał.
Czytaj dalej...

EXCLUSIVE: ORANGE PRACUJE NAD
WPROWADZENIEM ESIM W POLSCE
JESZCZE W TYM ROKU, RÓWNIEŻ
DLA APPLE WATCHA

W zeszłym roku, przy okazji debiutu Apple Watcha Series 3 w wersji
z LTE, opisałem technologię eSIM, którą wykorzystuje – zapraszam do
artykułu Apple Watch Series 3 – jak to jest z tym LTE i dlaczego prędko
go w Polsce nie zobaczymy, jeśli go jeszcze nie czytaliście. A dzisiaj
zapraszam do nowych informacji, które otrzymałem od osoby pragnącej zachować anonimowość, związanej z tematem wdrażania
eSIM w Polsce u naszego pomarańczowego operatora, czyli Orange.
Czytaj dalej...
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JBL Endurance SPRINT
JBL Endurance SPRINT to nowe słuchawki sportowe dedykowane szczególnie osobom trenującym
przed biegami sprinterskimi. Doskonale sprawdzą się jednak w przypadku wszystkich osób
biegających na różnych dystansach. A powodów, żeby mieć ten model jest wiele!

Przede wszystkim wygoda – nie uwierają dzięki technologii FlexSoft™ i nie
wypadają dzięki technologii TwistLock™. To jednak cechy wszystkich słuchawek
sportowych JBL. Dodatkowym atutem jest bezprzewodowość i wodoodporność na poziomie IPX7. Co więcej, wystarczy 10 minut ładowania, by akumulator
mógł pracować przez godzinę. Wszystko to sprawia, że słuchawki JBL Endurance
SPRINT są zawsze gotowe do biegu. Ten bezpiecznie dopasowany model wspomaga każdy trening. Przyciski dotykowe ułatwiają zarzadzanie muzyką, natomiast rozwiązanie MagHook™ pozwala wygodnie przymocować je do ręki.
MagHook™ to bezpieczna konstrukcja haczyka usznego, który zapewnia maksymalną stabilność podczas treningu. Haczyk magnetyczny umożliwia również
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wygodne przechowywanie nieużywanych słuchawek. Można założyć go na
koszulę lub wokół uchwytu torby.
Wbudowany akumulator zapewnia 8
godzin bezprzewodowego odtwarzania muzyki, natomiast stopień ochrony
IPX7 umożliwia użytkowanie słuchawek
JBL Endurance SPRINT podczas uprawiania każdego sportu i w każdych
warunkach pogodowych. Przetrwają
największe wyzwania sportowe!
Sterowanie dotykowe pozwala w prosty sposób i bez przerywania biegu
zarządzać muzyką i połączeniami, kontrolować głośność, wznawiać i wstrzymywać odtwarzanie oraz zmieniać
utwory jednym dotknięciem.
Słuchawki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-szarej,
czarno-czerwonej, czarno-limonkowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przetworniki dynamiczne o średnicy 10 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Sugerowana cena detaliczna: 219 zł
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MACBOOK PRO 13'' Z RAZER
CORE-X I AMD RX VEGA 64
W GEEKBENCH 4 I CINEBENCH
R15 – TESTY I BENCHMARKI

Temat eGPU dla Maców już poruszaliśmy kilkukrotnie

i na razie, pod kontrolą macOS 10.13.4 lub nowszego, są
wyraźne bonusy z zastosowania takiego rozwiązania,
szczególnie jeśli ktoś posiada MacBooka Pro bez dedykowanego GPU, ale nawet jeśli ma 15-tkę z takowym,

APPLE PUBLIKUJE
IOS 11.4.1, TVOS 11.4.1
ORAZ WATCHOS 4.3.2

to i tak może spodziewać się przepaści w wynikach.
Niestety, ma to sens w wąskim zakresie zastosowań.
Czytaj dalej...

Apple udostępniło wszystkim aktualizację
dla systemów iOS, tvOS i watchOS.
Czytaj dalej...

SAMSUNG PUNKTUJE
IPHONE’A W SWOICH
NOWYCH SPOTACH
REKLAMOWYCH

W polskich realiach takich reklam byśmy nie zobaczyli. W Stanach firmy mogą sobie na to pozwolić. Tak właśnie powstała seria reklam Ingenius,
w której Samsung kolejny raz śmieje się z iPhone’a i obsługi w Apple Store. Jednocześnie w reklamach zupełnie nie widać Samsunga.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

27

MACOS 10.13.6 HIGH
SIERRA DODAJE
AIRPLAY 2 DLA
ITUNES

Apple opublikował update do 10.13.6 dla
macOS.
Czytaj dalej...

CZY IPADA WYMYŚLONO
W POLSCE?

Tytuł może trochę na wyrost, ale już

w pierwszym zdaniu proszę, potraktujcie
sam tytuł jako żart lub efekt sezonu ogórkowego. Reszta wpisu to już czysta prawda,
która pokazuje, jak przewidujące potrafią
być niektóre osoby.
Czytaj dalej...

APPLE ZMIENIŁO „CYFROWY
KLUCZ” W MACBOOKACH PRO (MID
2018), KTÓRY RZEKOMO NAPRAWIA
THROTTLING – SPRAWDŹMY TO
ORAZ ZASTANÓWMY SIĘ, KTÓRY
MODEL WYBRAĆ?

Apple wczoraj wydało macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update
for MacBook Pro (2018) wraz z następującym oświadczeniem…
Czytaj dalej...
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Mobiconf 2018
– czego możesz się spodziewać?
Mobiconf, coroczna konferencja dla designerów i developerów mobile powraca! W dniach 4-5
października poznasz dogłębne analizy i prelekcje liderów technologii mobilnych, projektantów
i właścicieli firm, które zmieniają nasz świat.

A będą to m.in.: James Butler - Head of Design w Booking.com, Fernando Cejas
- IBM Developers Advocate, Amilcar Guevara Torija - Creative Director w AKQA,
Nicola Corti - Android Software Engineer w Yelp, Temi Adaniyi - Head of Design
w Blinkist oraz Anna Gawlikowska - Project Manager w Miquido.
4 ścieżki prawdziwego know-how
Mobiconf w tym roku to blisko 50 prezentacji. A poniżej zapowiedź kilku z nich:

iOS
"Security? Check! " – Tomek Cejner iOS Developer – pokaże praktyczny przewodnik na temat bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Na Mobiconf stworzy listę
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technik, które zwiększają poziom zabezpieczenia aplikacji przed atakiem, co
robić, a czego unikać, a także pojawi się kilka punktów dotyczących komunikacji
z backendem.

Android
"Kotlin coroutines – A story of an old code base, dozens of reactive streams,
a new language and a new way for concurrency." Ivan Morgillo – Senior Android
Developer opowie o tym, jak wyemigrował stary projekt z monolitycznego bałaganu Java z niewłaściwie używanym RxJava, do czystszej architektury, opartej
na Kotlin, coroutines i zdrowym rozsądku.

UI / UX Design
“Data-driven intuition" – Temi Adeniyi, Head of Design. W jaki sposób testy analityczne i testy użyteczności mogą nam pomóc w identyfikowaniu problemów
użytkowników i tworzeniu sprawdzonych projektów, które utrzymują ludzi
w centrum doświadczeń.

Everything mobile
"Machine learning on your mobile phone"– Vladimir Alekseichenko, Architekt
IT. O nowej piramidzie Maslowa (z uwzględnieniem żywotności baterii i dostępie do WiFi), dlaczego model uczenia maszynowego w telefonie jest bardziej
energooszczędny w porównaniu do wysyłania danych na zewnątrz, dlaczego
uruchamianie modelu ml w smartfonie brzmi jak dobry pomysł. Większość
algorytmów uczenia maszynowego (jak dotąd) została zaimplementowana
w Pythonie lub R. Obydwa wyglądają trochę dziwnie dla technologii mobilnych.
Jeśli chcesz się nauczyć poradzić z takim problemem, przyjdź koniecznie na
prezentację.

Jak się zarejestrować?
Na konferencję można się zarejestrować do 18 września, ale nie czekaj tak długo!
Bilety w niższej cenie są dostępne tylko do 31 lipca. Aby je kupić, odwiedź stronę

rejestracji. Jeśli chcesz wziąć udział w Mobiconf ze swoimi przyjaciółmi, mamy
dla Ciebie specjalną zniżkę na rejestrację grupową (10 biletów daje ci 10% zniżki
lub 1 bilet za free).
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Mobiconf w social media
Bądź z nami na Twitter Facebook i Youtube przed i w czasie Mobiconf!
Będziemy udostępniać na żywo, korzystając z #mobiconf. Nie śledzisz nas?
Pamiętaj, aby to zrobić teraz.

Sponsorzy:
JetBrains, Netfarm, Ibis Kraków Stare Miasto.

Media i społeczności:
Konferencja ACE, Android Weekly, Business of Apps, cat5, CocoaHeads Kraków,
Crossweb, GDG Wrocław, Halo Design, iMagazine, juicyUX, KID, letSwift,
MamStartup, Marketer +, mobileclick, Nowy marketing, PolishJug, programista,
Syndicode, Thinkapple, TipiUX, Toast Wrocław, Magazyn What's Up, World of
Mobile Apps.

Organizator i pomysłodawcal:
Miquido®
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Biegać każdy może?
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z ys z to f

Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, dowiedziałem się między innymi, że skaczę, a nie biegam. Doznałem
na własnej skórze, że godzina pracy pod okiem eksperta kosztuje sporo, ale daje niesamowite efekty.
Człowiek, który mówi, że „patrząc na wszelakie imprezy biegowe rozsiane po naszym kraju, trzeba
uznać, że jest to sport narodowy”. Miłośnik ludzi, umiejący słuchać. Dopiero potem pasjonat sportu, co
w połączeniu z otwartością na świat pozwala mu pomagać innym, osiągać coraz lepsze efekty.
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Poznajcie

Krzysztofa Janika. Do biegu, gotowi – start!

Krzysztof Kołacz: Mówi się, że bieganie jest dla każdego. Prawda czy mit? Nie
przyjmujmy, proszę, żadnych założeń.
Krzysztof Janik: Bieganie jest dla każdego, chyba że mamy jakieś ograniczenia
zdrowotne, które z uprawiania sportu nas eliminują. Jeśli jednak wszystko jest
w porządku, to ten sport może uprawiać każdy, jednakowo młody, stary, gruby,
chudy, taki, który uciekał w szkole z lekcji WF-u lub miał całoroczne zwolnienia.
Moje słowa są poparte dziesiątkami, jak nie już setkami, przykładów ludzi, którzy
trafili pod nasze biegowe skrzydła. Najważniejsze jest to, żeby zacząć mądrze, czyli
spokojnie, bez wygórowanych ambicji, utrzymywać systematykę i być cierpliwym.
Z bieganiem – jak z miłością – trzeba powoli ją pielęgnować, żeby poczuć w pełni.
Jak już osiągniemy ten stan, będzie z górki i czeka nas mnóstwo pięknych i niezapomnianych chwil.
K.K.: Chcę się zabrać za siebie. Jak wiesz, przechodziłem tę drogę, ale
załóżmy, że mówimy o osobie, która ma nie trzydzieści a dziesięć kilogramów
do zrzucenia. Od czego zacząć przygodę z bieganiem, aby to było zdrowe?
K.J.: Po pierwsze bez dwóch zdań należy działać dwutorowo. Należy przypilnować
dwóch aspektów, odżywiania i regularnego ruchu. Jedno bez drugiego nie będzie
przynosiło optymalnych efektów. W sferze odżywiania należy redukować ilość kalorii. Należy zastanawiać się nad tym, co mamy na talerzu i co ładujemy do naszego
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żołądka. Jest takie ładne powiedzenie: „Jesteś tym, co jesz”. Zawiera dużo prawdy.
Najlepiej byłoby skonsultować się z dietetykiem, który zweryfikowałby nasze zapotrzebowanie energetyczne. Skorzystać z porad takiej osoby, która pracuje ze sportowcami, ponieważ to zupełnie inna gałąź dietetyki i zbilansowanie diety przy
jednoczesnym uprawianiu sportu, to nie taka łatwa sprawa. Oczywiście nie każdy
może sobie na to pozwolić ze względów finansowych.
Drugą opcją jest wyeliminowanie rzeczy, które ładują w nas najwięcej pustych kalorii, które przetwarzają się na zbędne kilogramy, nie wnosząc do naszego organizmu
żadnych pożytecznych składników. Głównie chodzi o cukier, tłuszcz nasycony i sól.
Powinniście omijać szerokim łukiem takie produkty jak słodzone napoje gazowane
i niegazowane, soki w kartonach, jogurty owocowe, wszystkie słodycze i słodkie
przekąski. Dodatkowo nie jeść przetworzonej żywności, fast foodów, pakowanych
gotowych posiłków do odgrzania, nie smażyć tylko gotować i piec. To podstawowe
zalecenia, żeby pozbyć się co najmniej kilku, kilkunastu kilogramów. Drugim bardzo
ważnym aspektem jest aktywność fizyczna. Bieganie jest najprostszą formą takiej
aktywności. Na początku, jeśli nasza dyspozycja fizyczna nie jest na dobrym poziomie, najlepiej zacząć w formie marszobiegów. Dwie, trzy minuty bardzo wolnego
truchtu i tyle samo marszu, powtarzać taki cykl przez 30–40 minut. Wraz ze wzrostem formy należy skracać ilość marszu i wydłużać czas truchtu. Takie podejście
pozwoli nam zdrowo zacząć i cieszyć się bieganiem.

Niestety bardzo popularne jest, że każdy chce biec szybciej,
mocniej, uważa, że w ten sposób szybciej się wytrenuje i stanie się
znakomitym biegaczem. Nic bardziej mylnego.

K.K.: Spotykasz różnych ludzi. Co uważasz za najczęściej popełniany błąd,
wśród początkujących i średniozaawansowanych biegaczy?
K.J.: Można powiedzieć, że jest on taki sam u każdego biegacza. Po prostu za
szybko biegają! Może brzmi to śmiesznie, ale każdy powinien zaczynać biegać
w tempie dopasowanym do swoich aktualnych możliwości. Niestety, bardzo popularne jest, że każdy chce biec szybciej, mocniej, uważa, że w ten sposób szybciej
się wytrenuje i stanie się znakomitym biegaczem. Nic bardziej mylnego. Zbyt
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mocny trening, za wysoka intensywność zawsze prowadzi w jednym kierunku
– do kontuzji, przemęczenia i rozczarowania. Nie mówię tutaj o jakimś abstrakcyjnym tempie, że ktoś zaczyna biegać jak sprinter. Różnica prędkości na poziomie
10–15 sekund na kilometr, która gołym okiem w ogóle nie jest zauważalna, zmienia
zupełnie intensywność biegu. Prosto opisując – biegnąc szybciej, jesteśmy w stanie biec krócej i na większym zmęczeniu. A początki biegania powinny by zupełnie
odwrotne, czyli starać się przebiec coraz więcej i z treningu na trening na stosunkowo coraz mniejszym zmęczeniu.
K.K.: Dziś osoby takie jak Krzysztof Gonciarz czy Casey Neistat lub inni internetowi twórcy mocno zachęcają innych do biegania. Gdzie szukasz i kto jest dla
Ciebie wzorem? Jako biegacze, skąd w ogóle powinniśmy czerpać wzorce?
K.J.: Wszystko zależy od tego, jakie wzorce chcemy czerpać i na czym nam najbardziej zależy. Jeśli chodzi nam głównie o motywację, to każda osoba z wymienionych
pełni taką funkcję. Nie musimy szukać u celebrytów, zacznijmy podglądać profile
polskich blogerów, kolegów amatorów, którzy prowadzą swoje fanpage. Szukajmy
motywacji we wszystkim, co nas otacza. Jednych motywuje podglądanie i osiągnięcia kolegów, innych – zakup nowych gadżetów sportowych. Jeśli chodzi o wzorce treningowe, to pamiętajcie: nie naśladujcie innych! Często zdarza się, że jakiś zawodnik
pokazuje swój trening i amatorzy starają go powtórzyć. Celebrytka pokazuje jedno
ćwiczenie i mówi, że jest to najlepsze ćwiczenie na spalanie kalorii, wyrzeźbienie ciała
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i masa za tym podąża. Pomimo że wydaje się nam, iż jesteśmy ulepieni z tej samej
gliny, to każdy z nas jest inny, zaczyna z zupełnie innego poziomu i wykonywanie
pewnych treningów bez zastanowienia się nad ich celem, zazwyczaj prowadzi do
przeholowania i powstania kontuzji lub przeciążeń. Należy dobierać obciążenia do
swoich możliwość. Zaczynać stopniowo, najlepiej bez żadnych obciążeń zewnętrznych, używać obciążenia własnego ciała. Nie trenować codziennie! Ułożyć sobie
grafik ćwiczeń i utrzymywać systematykę. To najważniejsze w dążeniu do lepszej
sylwetki i zdrowia.
K.K.: Podobno żyjemy w czasach, w których każdy chce być fit. Podróżujesz
sporo do Kenii, ojczyzny najwybitniejszych biegaczy świata. Jaką rolę w ich
życiu odgrywa dieta? To nie jest pytanie ironiczne. Pytam serio.
K.J.: Sporo to dużo powiedziane. Byłem tam cztery razy. Kenia jest specyficzna pod
względem jedzenia, kultury i biegania. Afryka – nie da się ukryć – nadal mocno
odstaje gospodarczo od Europy. Dzięki temu jest wiele rzeczy, które są dla nas, sportowców, na plus. Naturalna żywność uprawiana w ogródku na działce bez żadnych
ulepszaczy. Zwierzęta karmione naturalnie. Śmialiśmy się, że tak chudych krów jeszcze nie widzieliśmy. Mięso, warzywa, owoce mają zupełnie inny smak. Zjesz małą
porcję i jesteś najedzony. Nie wpychasz w siebie antybiotyków, chemii i innych
cudów nowoczesnego świata. Jeśli chodzi o zawodników kenijskich, to w zasadzie większość biegaczy żyje na ugali i herbacie z cukrem. Ogólnie całe społeczeństwo jest bardzo biedne. Przepaść pomiędzy ludźmi zamieszkującymi duże miasta
i małe kenijskie wioski jest kolosalna. Większości
nie stać na zwykle jedzenie. Mięso jest rarytasem,
na który mogą sobie pozwolić raz w tygodniu.
Reszta pożywienia pochodzi z ich prywatnych
upraw. Głównym składnikiem ich diety jest kukurydza. Wytwarzają z niej mąkę, która jest głównym składnikiem ugali: podstawowego dania.
Wygląda to jak ciasto, bo powstaje z gotowania
wody z mąką lub mleka z mąką. Herbata jest kolejnym specyfikiem stosowanym w ciągu całego
dnia. Mocna czarna herbata z dużą ilością cukru,
naprawdę dużą, nawet kilka, kilkanaście łyżeczek
na szklankę i oczywiście z domieszką mleka. Taka
mikstura, nazywana u nas bawarką, gości codzien-

Afryka – nie da się ukryć – nadal
mocno odstaje gospodarczo od
Europy. Jest tutaj sporo rzeczy,
które są dla nas, sportowców, na
plus. Między innymi posiłki, zjesz
małą porcję i jesteś najedzony.
Nie wpychasz w siebie
antybiotyków, chemii i innych
cudów nowoczesnego świata.
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nie w domostwie każdego Kenijczyka. Reszta pożywienia zależy od statusu społecznego. W sklepach można kupić wszystko, co tylko chcesz. Nawet czekoladę z Wedla.
K.K.: Opowiedz coś więcej o Kenii. Jak bardzo zmienia tych, którzy się tam
wybiorą na obóz z Running Performance. Z czym się spotkają?
K.J.: Odpowiadając na twoje pytanie, przytoczę zdanie jednego z uczestników po
powrocie: „Ciałem wracam do Polski, duszą zostaje w Kenii”. Tak w skrócie można
ocenić pobyt na Czarnym Lądzie. Nasze obozy są specyficzne. Większość turystów
zna Kenię z kurortów nadmorskich, gdzie wszystko nie odbiega od europejskich
standardów. My zabieramy grupy na poznanie prawdziwego oblicza tego pięknego
kraju. Jedziemy w głąb lądu do miasteczka Iten, gdzie życie płynie wolniej, spokojniej i przede wszystkim jest mnóstwo znakomitych biegaczy. Dlaczego? Ponieważ to
miejsce to mekka, gdzie rodzą się i trenują najlepsi zawodnicy na świecie. Na wjeździe do miasteczka widnieje napis „Welcome to Iten Home of Champions”. Oprócz
biegania po pięknych rejonach płaskowyżu Rift Valley położonego na wysokości
2300 m n.p.m., mamy wyjazd na Safari do Nakuru Park, zwiedzanie pobliskiej szkoły
St. Patrick School, poznawanie kultury i życia tutejszych ludzi. Najpiękniejsze jest to,
że wszyscy tutaj są otwarci mili i uśmiechnięci. Czujesz się jak w domu. Masz piękne
słońce nad sobą, kiedy u nas zalega śnieg. Możesz odpocząć od pędu życia codziennego i totalnie się wyluzować.
K.K.: Idźmy dalej: trener. Czy każdy potrzebuje trenera i po co trenera się ma?
K.J.: Nie każdy potrzebuje trenera. Wszystko zależy, jak mocno jesteś wyedukowany
w kulturze fizycznej. Jeśli jesteś młody, bez nadwagi, w miarę wysportowany, to
w zasadzie możesz sam sobie doradzać. Wszystko zależy, do jakiego poziomu sportowego chcesz dojść. Bo każdy w swojej przygodzie z tym sportem napotka schody,
z którymi będzie miał problem samemu sobie poradzić. Jeśli natomiast szukasz
motywacji, bo nie możesz zebrać się na trening, wymyślasz mnóstwo wymówek,
chcesz dobrze i mądrze przygotować się do zawodów lub stopniowo, bez popełniania błędów poprawiać swoje możliwości – to trener poprowadzi cię za rękę przez
meandry tego sportu. W ostatnich latach jeden aspekt jest kluczowy we współpracy
z trenerem. Mamy wielu zawodników, którzy po prostu chcą zdrowo żyć i regularnie
uprawiać sport, bo jest to nieodłączna część naszego życia. Mają dobrze prosperujące biznesy, rodziny i nie mają czasu zajmować się takimi aspektami, jak wymyślanie
sobie treningów czy tworzeniem przygotowań. Zlecają to nam i trener oprócz tego,
że przygotowuje szczegółowy plan przygotowań, to jest zawsze dostępny. Zawodnik
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w razie potrzeby zawsze może zadzwonić, skonsultować trening, uzyskać porady, co
i jak zrobić, gdy jest na delegacji. W jaki sposób zamienić treningi, gdy coś nieoczekiwanego wypada i nie możesz zrealizować założeń. Jesteśmy bardzo blisko z naszymi
zawodnikami i mogą oni do nas zadzwonić, żeby pogadać, uzyskać kilka słów motywacji do działania czy ustalić strategię na zawody. Kochamy to, co robimy i sprawia
nam to szalenie dużo frajdy, jak możemy pomagać naszym klientom.

K.K.: Jako Polacy: dużo biegamy?
K.J.: Patrząc na wszelakie imprezy biegowe rozsiane po naszym kraju, trzeba uznać,
że jest to sport narodowy. Wiem, że wielu się ze mną nie zgodzi, ale ostatnie lata
pokazują, że jest to najczęściej wybierana dyscyplina przez osoby chcące rozpocząć
przygodę ze sportem. Największe biegi w naszym kraju przyciągają ponad 10 tysięcy
uczestników. W każdy weekend każdy z Was znajdzie w swojej okolicy kilka biegów,
w których może wystartować. Poranki i wieczory w najpopularniejszych parkach
całej Polski wypełniają się biegaczami. Niezaprzeczalnie biegamy dużo i miejmy
nadzieję, że trend będzie cały czas wzrostowy.
K.K.: Najbardziej niezwykła historia, z którą się spotkałeś dzięki pasji do
sportu to?
K.J.: Spotkałem wielu ciekawych ludzi, zarówno ze świata wyczynowego, jak i normalnych ludzi pełnych pasji. W Kenii miałem przyjemność poznać między innymi
słynnego wielokrotnego mistrza olimpijskiego na 5 i 10 km Mo Farah, rekordzistkę

38

/ WYWIAD / Biegać każdy może?

świata w maratonie Paulę Radcliff czy
Toufika Maqlufiego, mistrza olimpijskiego na 1500 m, nie wspominając
o tym, że tam otoczeni jesteśmy przez
dziesiątki kenijskich zawodników, którzy wygrywają największe maratony na
świecie. Spotkałem na swojej zawodowej ścieżce amatorów, którzy zrzucali
po 20, 30 kg i zmieniali swoje oblicze,
zarówno wizerunkowe, jak i osobowe.
Krótko mówiąc, stawali się innymi
ludźmi, którzy patrzyli na swoje życie
zupełnie inaczej, a po metamorfozie,
jak sami mówią, stawali się lepszymi
ludźmi. Każdy z tych przykładów daje
nam energię do tego, co robimy i napędza nas do rozwoju.
K.K.: Potwierdzam. Na koniec
przejdźmy do biznesu, który prowadzisz. Co skłoniło Cię do profesjonalizacji pasji? Jak można trafić
do Running Performance i co otrzymamy w zamian?

RunningPerformance.pl powstało
właśnie z pasji do biegania. Jako zawodnik marzyłem o tym, aby samemu szkolić
innych zawodników. Studia na Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie
ukierunkowane były na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które przydadzą mi
się w budowaniu własnego warsztatu.
Najwięcej jednak nauczyłem się w trakcie własnej kariery zawodniczej. Miałem
przyjemność współpracować z trenerami, którzy również mieli wielką pasję
K.J.:
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i wiedzę na temat treningu. Podglądałem światowych trenerów, szkoły treningowe
i szukałem najnowszych trendów w przygotowaniach fizycznych i motorycznych.
Dobrego trenera charakteryzuje to, że zawsze szuka czegoś nowego, nie osiada na
laurach, ciągle się rozwija. Dodatkowo wiedza trenera to suma doświadczeń zdobytych w swoim życiu. Każdy zawodnik uczy nas czegoś nowego. To w tym wszystkim jest ciekawe i motywujące. Z naszych usług może skorzystać każdy jednakowo
– osoba rozpoczynająca przygodę ze sportem po zawodników szukających profesjonalnego wsparcia w przygotowaniach do zawodów. Obejmujemy całe spektrum
usług, od treningów indywidualnych po trening online, z którego korzystają ludzie
rozsiani po całym świecie. Wykonujemy analizy techniki biegu, testy wydolnościowe,
prowadzimy treningi dla firm, aby zmobilizować korporacyjnych pracowników do
regularnej aktywności. Organizujemy obozy biegowe dla amatorów, gdzie pod
okiem profesjonalnych trenerów można rozwijać biegową pasję w najpiękniejszych
miejscach w kraju i za granicą. Ostatnio coraz więcej firm zgłasza się do nas z prośbą
organizacji wyjazdów integracyjnych dla swoich pracowników w celu budowania
zespołu – wszystko na bazie sportu, bo właśnie wspólne pasje scalają najbardziej.
Kolejną nitką naszej działalności są usługi dietetyczne i masaże, staramy się dać
naszym zawodnikom pełną opiekę i wsparcie z w każdej dziedzinie pokrewnej, żeby
zdrowo i bezpiecznie mogli cieszyć się sportem.
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Lotniczy weekend na Ukrainie
TOMASZ SZ YKULSKI

@ t _ s z y k ul sk i

Ukraina to jeden z krajów, które odwiedziłem stosunkowo późno – w przeszłości zniechęcała mnie
do tego wizja długiej podróży pociągiem, autokarem czy samochodem, kolejek na granicy i innych
potencjalnych trudności. Od pewnego czasu obserwujemy jednak znaczny wzrost ofert wśród linii
lotniczych operujących między lotniskami w Polsce i na Ukrainie, a co za tym idzie – spadek cen.
Stwarza to zupełnie nowe możliwości zaplanowania wyjazdu do naszych wschodnich sąsiadów.

/ PODRÓŻE / Lotniczy weekend na Ukrainie

W ostatnich kilku miesiącach niemal co tydzień mogliśmy przeczytać o kolejnej
trasie łączącej Ukrainę z Zachodnią i Środkową Europą. Za znaczną część tej ekspansji odpowiadał węgierski Wizz Air, oferując połączenia z wielu europejskich
miast (w tym sześciu polskich) do Kijowa, Lwowa i Charkowa. Nowe kierunki
otwierają także mniejsze linie, na przykład Bravo Airways (w czerwcu odbyły
się loty z Lublina), a już jesienią rozwój w tym kraju rozpocznie Ryanair. Jednym
z najbardziej oczekiwanych kierunków irlandzkiego giganta jest z całą pewnością trasa z podwarszawskiego portu w Modlinie do Lwowa, która planowo ma
wystartować już pod koniec tego roku. Jest to o tyle istotne, iż obecnie monopolistą na bezpośredniej trasie z Warszawy (Lotnisko Chopina) do popularnego
wśród polskich turystów Lwowa są Polskie Linie Lotnicze LOT, a ceny biletów
należą do stosunkowo wysokich. Wejście do gry Ryanaira ma szanse realnie
zmienić ten stan rzeczy na korzyść pasażerów.
Zanim jednak do tego dojdzie, mieszkańcy Warszawy i okolic mogą skorzystać z innej, ale równie atrakcyjnej oferty lotniczej podróży na wschód. Dzięki
korzystnemu rozkładowi lotów linii Ukraine International Airlines możliwe jest
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zaplanowanie weekendowego wypadu, podczas którego większość soboty
spędzimy w Kijowie, a wieczór i niedzielę – we Lwowie. Osobiście skorzystałem
z takiego rozwiązania w jeden z lipcowych weekendów i muszę przyznać, że
bardzo przypadło mi ono do gustu. Zatem jak to działa?
Dokonując rezerwacji na stronie FlyUIA.com, możemy wybrać połączenie, które
startuje z Warszawy w sobotę o 6 rano, by wylądować w Kijowie o 8:30 czasu
lokalnego (sam lot trwa 1,5 godziny – należy pamiętać o zmianie strefy czasowej), a następnie zabrać nas do Lwowa tuż przed godziną… 20. Efektem jest
11,5-godzinna przerwa między lotami, która z powodzeniem wystarczy nam na
dojazd do centrum ukraińskiej stolicy, kilkugodzinne zwiedzanie miasta i powrót
na lotnisko. Podróż powrotną rozpoczniemy we Lwowie w niedzielę o 17:25,
by po godzinnym locie i krótkiej przesiadce w Kijowie wsiąść do samolotu do
Warszawy, gdzie planowo wylądujemy około 20:30. Możemy również wybrać
połączenie z krótką przesiadką w obie strony – w tym wariancie pomijamy zwiedzanie Kijowa i maksymalizujemy czas spędzony we Lwowie. Co najważniejsze,
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ceny biletów w dwie strony rezerwowanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem nie przekraczają 400 złotych – mnie udało się je kupić za 370 zł zaledwie
kilka dni przed planowaną podróżą.

Chociaż patrząc na mapę, lot z Warszawy do Lwowa z przesiadką w Kijowie
może nie wydawać się najrozsądniejszą opcją, to szybkie sprawdzenie całkowitego czasu podróży z całą pewnością pozwoli zmienić zdanie sceptykom. Dzięki
krótkiej przesiadce na zaskakująco bezproblemowym lotnisku w Kijowie trwa
ona niewiele ponad cztery godziny. Nawet po doliczeniu czasu niezbędnego
na dojazd z i na lotnisko, a także przejście kontroli i oczekiwanie w terminalu,
rozwiązanie to będzie w większości przypadków szybsze (i mniej ryzykowne)
niż podróż transportem naziemnym. Wspomniany wcześniej korzystny rozkład
lotów sprawi natomiast, że osoby pracujące w trybie „9 to 5” od poniedziałku do
piątku będą mogły do maksimum wykorzystać wolny weekend.
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Czym zachęciła mnie do siebie Ukraina? Nie będę ukrywał, że ogromnym (ale
nie jedynym) argumentem „za” są ceny – znacznie niższe niż w Polsce. Dobry
obiad? Co najwyżej dwadzieścia złotych. Piwo w lokalu na lwowskim rynku?
Pięć, cztery, a czasem i trzy złote. Dojazd z lotniska do centrum? Pięć hrywien,
czyli ekwiwalent 70 groszy. Gdy dodamy do tego piękną architekturę, niemal
niekończącą się pulę ciekawych miejsc do odwiedzenia, unikalną atmosferę
i zanikającą, ale nadal obecną dozę „nieodkrycia” i tajemniczości, to w rezultacie zyskujemy niezwykle interesujący kierunek, który dzięki niedrogim połączeniom lotniczym mamy właściwie na wyciągnięcie ręki.
Więcej o samym Lwowie pisałem przy okazji poprzedniej wizyty – relację możecie przeczytać w archiwalnym numerze iMagazine z września 2017 roku.
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Odszkodowanie za opóźniony lot
TOMASZ SZ YKULSKI

@ t _ s z y k ul sk i

Kilka dni temu podróżowałem samolotem w obie strony między Warszawą a Katowicami. Niestety,
mój lot powrotny został odwołany, co wiązało się z pewnymi komplikacjami i późniejszym dotarciem
do domu. Sytuacje takie jak ta z oczywistych względów nie należą do najprzyjemniejszych, ale
czasem się zdarzają; wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z przysługującego pasażerowi prawa
do odszkodowania, gdy spełnione zostaną określone warunki.
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Zacznijmy od tego, że przepisy, o których mowa, reguluje rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego, zatem dotyczą one lotów z, do i w obrębie państw
Wspólnoty. Pierwszym i najważniejszym kryterium jest fakt, iż opóźnienie
podróży lotniczej nastąpiło z winy przewoźnika, a nie zdarzeń losowych lub
takich, na które linie lotnicze nie mają wpływu (na przykład przez pogodę czy
strajk kontrolerów ruchu lotniczego). Usterka samolotu, błąd w planowaniu czy
niedotarcie załogi na czas pozwolą nam zatem walczyć o rekompensatę. Po drugie, minimalny czas opóźnienia musi wynosić co najmniej trzy godziny. Mówimy
tutaj wyłącznie o rzeczywistej godzinie zatrzymania samolotu na stanowisku
docelowego lotniska względem godziny podanej na bilecie.

Ważny będzie także dystans podróży, od którego uzależniona jest wysokość
rekompensaty – 250 euro (do 1500 km), 400 euro (ponad 1500 km w obrębie UE
oraz 1500–3500 km na lotach poza UE), 600 euro (loty międzykontynentalne
ponad 3500 km). Warto pamiętać, że zarówno w przypadku długości opóźnienia, jak i dystansu, mówimy o całej trasie, a nie pojedynczym locie. Dobrym przykładem może być tutaj moja grudniowa podróż z Dublina do Warszawy przez
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Monachium. Z powodu opóźnienia pierwszego lotu o 40 minut nie zdążyłem na
kolejny odcinek, przez co musiałem zaczekać na inny samolot, który dotarł do
celu około cztery godziny po czasie. Kilka tygodni po tej sytuacji otrzymałem
przysługujące mi 400 euro (łączna długość obu lotów wynosiła bowiem ponad
1500 kilometrów).
Biorąc pod uwagę fakt, iż opóźnienia lotniczych podróży zdarzają się regularnie,
a świadomość pasażerów o przysługujących im rekompensatach jest nadal bardzo niska, nie powinno dziwić pojawienie się na rynku wielu pośredników, którzy
w naszym imieniu będą walczyć o odszkodowanie. Uważam jednak, że korzystanie z ich usług kompletnie nie ma sensu – po pierwsze, decydując się na taką
pomoc, musimy liczyć się z prowizją sięgającą nawet kilkudziesięciu procent
wypłaconej rekompensaty; po drugie, nigdy nie byłem fanem firm zbudowanych na żerowaniu na odszkodowaniach. Co najważniejsze, procedura
uzyskania rekompensaty od linii lotniczej, choć długotrwała, nie należy
do zbyt skomplikowanych i z pewnością można sobie z nią poradzić
bez udziału pośrednika.
Jak przebiega ten proces? Przyjrzyjmy się mu na przykładzie
Polskich Linii Lotniczych LOT. Aby zwrócić się o rekompensatę, należy wypełnić formularz na stronie internetowej
PLL LOT. Ważne jest, by uzupełnić wszelkie wymagane
informacje, a także w sposób precyzyjny i neutralny opisać zaistniałą sytuację, przedstawić swoje roszczenia
oraz podać dane konta, na które ma zostać przelana
rekompensata. Nie zaszkodzi również odwołać się
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr
261/2004, które reguluje to zagadnienie. Warto
wiedzieć, że forma zgłoszenia nie ma znaczenia
– można zrobić to przez stosowny formularz
na stronie wybranych linii, mailowo lub tradycyjnym listem. Standardowo przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi
– jeżeli ta nie jest dla nas satysfakcjonująca, kolejnym krokiem może być
wniesienie skargi do Urzędu Lotnictwa
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Cywilnego lub jego odpowiednika w innym kraju. Osobiście nigdy nie byłem
jednak do tego zmuszony.
Podsumowując, tak jak w przypadku wielu innych dziedzin życia, warto znać
swoje prawa. Opóźniony lub odwołany lot często bywa źródłem poważnych problemów, szczególnie dla osób podróżujących w celach biznesowych. Co prawda
rekompensata w wysokości kilkuset euro nie przywróci nam zmarnowanych planów, z pewnością jednak w jakimś stopniu wynagrodzi niedogodności.
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Gadżety na wakacje, czyli podróżowanie
z technologią
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w i nsk i

W tym roku w sierpniu wyjeżdżam na dłuższe wakacje z rodziną i zauważyłem, że musiałem się
dużo bardziej skupić nad tym, jakie gadżety ze sobą wziąć. Nie chcę brać za dużo sprzętu, ale
też z drugiej strony chciałbym mieć zawsze pod ręką to, co jest mi faktycznie potrzebne. Mam
nadzieję, że ta lista się też Tobie przyda.
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Duże sprzęty ¬– co zabieram ze sobą?
Z „dużych sprzętów” zabieram jak zawsze iPhone’a X oraz iPada Pro (z klawiaturą
Smart Cover i Pencilem). Na ręce zaś mam zegarek Apple Watch.
Nie podróżuję sam. Moja żona i średnia córka mają po iPadzie mini, najstarsza
ma najnowszego iPada z Pencilem. Żonka oczywiście do tego ma iPhone’a oraz
Apple Watch.
W tym kontekście muszę mieć odpowiednią liczbę akcesoriów, w tym dużo kabelków i ładowarek… no i jeszcze kilka dodatkowych gadżetów.

Na wakacje przygarniam „smoka”, czyli drona Mavic Air
Niedawno skusiłem się na zakup „smoka”, bo tak nazywam drona Mavic Air.
Zacząłem się bawić w nagrywanie video i robienie fajnych zdjęć z lotu ptaka,
czyli uczę się „oswajać smoka”, bo latanie dronem przypomina mi sceny z filmu
„How to Tame Your Dragon”. Aby móc potem zgrać video z drona do iPada Pro,
będę używał adaptera micro SD do SD, którego włożę do dongla SD-lightning
od Apple’a. Zobaczymy, co mi z tego wszystkiego wyjdzie i jakie będą wyniki
mojego latania, ale liczę na fajną zabawę z rodziną i dobre ujęcia, szczególnie na
łonie natury.

Po prąd – czyli jak ładować sprzęty, szczególnie jak się
zmienia kraje
Zawsze mam ze sobą taki adapter na prąd, który pasuje do każdej wtyczki; czy
jestem w Anglii, czy w USA, zawsze mogę za jego pomocą podłączyć nasze europejskie sprzęty do prądu. Ten adapter ma dodatkowo dwa porty USB, od razu do
niego mogę więc przy okazji podłączyć kabelki do ładowania dwóch „dużych”
sprzętów za jednym zamachem. Poza tym adapterem mam też drugą podwójną
ładowarkę, która dodaje mocy, bo ma aż 22 W, jest więc idealna do ładowania
iPada Pro lub iPhone’a znacznie szybciej niż normalnie.
Wprawdzie mamy dwa Apple Watche, ale bierzemy w podróż tylko jeden kabelek do ich ładowania, bo zauważyliśmy, że wystarczy ładować zegarki na zmianę
i jednego wieczora oba bez problemu się zapełnią, a oprócz tego trzymają spokojnie półtora do dwóch dni.
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Audio – czyli jak słuchać muzyki w różnych miejscach
Oboje z żonką używamy słuchawek bezprzewodowych. Ja ciągle jestem fanem
Bose QC35, a ona lubi swoje Beats Solo 3 Wireless. Do dłuższej podróży samolotem zazwyczaj brałem dodatkowo kabelki i adaptery, aby korzystać z moich
słuchawek, oglądając film w samolocie, ale ostatnio nabyłem taki śmieszny „transponder” Bluetooth chińskiej firmy Kpow, który podłączam do audio w samolocie,
„paruję” ze słuchawkami i wtedy mogę oglądać filmy w samolocie z moimi słuchawkami zupełnie bez kabli. Takie to ciekawostki można teraz nabyć, bo zanim
samoloty będą wspierały Bluetooth natywnie, minie jeszcze sporo czasu.

Jestem w ogóle fanem firmy Kpow, bo dzięki niej mam też świetne (i bardzo niedrogie) słuchawki bezprzewodowe do biegania i właśnie inne takie audiowynalazki na Bluetooth.
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Zdjęcia – szczególnie rodzinne
Do zdjęć czasami brałem na wyjazdy lustrzankę, ale tym razem z tego rezygnuję. Będziemy strzelali focie iPhone’ami i tutaj kluczem jest dobry sposób, aby
robić zdjęcia grupowe. Do tego służy selfie-stick Xiaomi (#xiaomilepsze?), który
nie tylko fajnie działa do robienia selfiaków, ale do tego ma wbudowany pilot
Bluetooth, aby zdalnie cykać fotki. I jeszcze w dodatku rączka tego selfiaka rozkłada się na trójnóg – można więc spokojnie robić bardzo fajne i ustawione zdjęcia. Jak dla mnie rewelacja – selfiak i tripod do iPhone’a w jednym.

A na płatności – Apple Pay!
Wreszcie Apple Pay jest w Polsce i jest w mBanku, mogę więc już z tego fajnie
korzystać. Mam w banku dodatkowe subkonta w EUR i USD i do obu z nich mam
zamówione karty płatnicze. Dzięki temu, czy w Europie, czy w Ameryce mogę
płacić bez problemu tymi kartami bez dodatkowych przewalutowań.
I teraz dochodzi Apple Pay, czyli każdą z tych kart wgrałem zarówno na iPhone’a,
jak i na zegarek. Jak zmieniam kraj i walutę, to na obu urządzeniach wchodzę
do ustawień portfela i ustalam tę kartę, którą będę płacić w danym kraju jako
„domyślną”. Dzięki temu płacę Apple Pay jak lokalny mieszkaniec. Rewelacja.

A jakich akcesoriów Ty używasz?
Daj znać na Twitterze, jakie fajne akcesoria podróżne Tobie ułatwiają robotę.
Wspólnie skomponujmy idealny zestaw gadżetów podróżnych! Szerokich lotów
i miłych wakacji!
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Lifestyle MacUsera
MONIK A GUTOWSK A

NORBERT CAŁA
@nor be r tc al a

WÓZEK SILVER CROSS ASTON MARTIN  CENA   PLN
Marzenie o sportowych samochodach można spełniać już od kołyski. Nie wiem tylko,
czy wtedy spełniane są marzenia dziecka, czy rodziców? Chyba jednak tych drugich.
Producenci wiedzą, że jak na świecie pojawia się nowe życie, to świeżo upieczeni
rodzice są gotowi nieba przychylić i tak oto w ofercie niektórych firm można znaleźć
produkty dla dzieci w kosmicznych cenach. Dzięki współpracy firmy Aston Martin
i Silver Cross powstał najbardziej ekskluzywny wózek dziecięcy na świecie – Silver
Cross Surf Aston Martin Edition. Oczywiście, nie tylko partnerstwo dwóch znakomitych marek wpływa na wyjątkowość oferowanego produktu. Najważniejsze są
materiały użyte do jego wytworzenia, takie jak wkładka z futra owiec z Buckfastleigh
w Devon w Anglii czy w 100% kaszmirowy, ręcznie wykonany kocyk. Wszystkie elementy, począwszy od ramy, przez gondole na skórzanej rączce, na prowadzeniu kończąc, są wykonane z luksusowych materiałów z dbałością o najdrobniejszy szczegół
zapewniający wygodę i bezpieczeństwo naszym maluszkom.
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FOR LOVE & LEMONS  CENA OK.  PLN
Nie wiem, czy Wy też, ale ja odnoszę wrażenie, że
większość producentów bielizny skupia się na tym,
jak uczynić nasz biust większym. Czy rzeczywiście tylko wtedy możemy czuć się dobrze i atrakcyjnie? A może wystarczy włożyć trochę wysiłku,
serca, pomysłowości i stworzyć bieliznę, która już
sama prezentuje się jak dzieło sztuki. Na realizację tego zamysłu mogły wpaść tylko kobiety. I tak
Gillian Rose Kern i Laura Hall, przyjaciółki z Jackson
w stanie Wyoming, swoją przyjaźń zwieńczyły

BEYCO  CENA OD  PLN

założeniem firmy For Love & Lemons. Tworzą
w niej bieliznę nieoczywistą, która z klasyką nie

Jak słyszę, że w czasach, kiedy masowo produkuje

ma nic wspólnego i jest stworzona dla kobiet,

się niemalże wszystko, coś jest produkowane ręcz-

które w życiu nie boją się zaznać odrobiny pikan-

nie, to nabiera to dla mnie wyjątkowego znacze-

terii. Podstawowymi materiałami są koronki, hafty

nia. Może to swego rodzaju naiwność, ale wierzę,

i aksamit, co w połączeniu z niewiarygodnie nowa-

że w każdej takiej rzeczy jest jakiś element historii,

torskim wzornictwem nie pozwala przejść obok

nawet jak nie sięga ona 200 lat, tylko 20 – jak to

nich obojętnie. For Love & Lemons ma w swojej

jest w przypadku firmy Beyco. Chciałoby się napi-

ofercie również duży wybór bluzek, sukienek oraz

sać, że Beyco to producent obuwia, ale założyciele

różnego rodzaju akcesoriów wieńczących styliza-

firmy nienawidzą tego słowa. Jak piszą: Beyco to

cję. Tutaj także ryzyko, odwaga, koronki i hafty są

nie firma, to pomysł, grupa ludzi, którzy inspira-

motywami przewodnimi.

cji nie mogli szukać w internecie, za granicą, tylko
na ulicach naszych miast, obserwując i wyciągając
wnioski. Oferta Beyco jest bardzo bogata, począwszy od sandałów, a na kozakach skończywszy.
Trudno w oferowanych wzorach szukać klasyki, są
za to innowacyjność, szaleństwo i nowoczesność.
Różnorodność modeli przyprawia o zawrót głowy;
uwielbiam oglądać wzory, których nigdy wcześniej nie widziałam, co oznacza, że co druga osoba
na ulicy nie będzie w takich samych – jak to bywa
w przypadku sieciówek. Wszystkie produkty w 80%
składają się z polskich komponentów obuwniczych,
niewielka ich część pochodzi z Włoch.
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LEGO ASTON MARTIN DB JAMESA
BONDA  CENA , PLN
Lego znów to robi, znów wypuszcza genialny
model samochodu. Tym razem to Aston Martin
DB5 Jamesa Bonda. Za 699,99 złotych możemy zdobyć licencję na budowanie tego fantastycznego
zestawu. To jest naprawdę imponująca replika
z mnóstwem autentycznych szczegółów i działających gadżetów, która doskonale oddaje elegancję i ponadczasową finezję kultowego samochodu
sportowego agenta 007 z 1964 roku. Cały samochód
jest pełen gadżetów bondowskich, w środku mamy
oraz katapultę na siedzeniu pasażera. Można obró-

PIWO KORMORAN  NA 
 CENA , PLN

cić tablice rejestracyjne, podnieść kuloodporną

Przez lata piwa bezalkoholowe to było

osłonę tylnego okna, włączyć ostrza do przecinania

coś jak świnka morska: ani świnka, ani

opon na kołach oraz pociągnąć skrzynię biegów

morska. Ale ten rok przyniósł totalną

w tył, by wysunąć karabiny maszynowe z przodu

zmianę. A to wszystko za sprawą bro-

samochodu. Zestaw zawiera około 1290 klocków,

waru Kormoran i jego piwa 1 na 100.

a po złożeniu wygląda dokładnie tak, jak pojazd

Gatunkowo to lite rye american pale ale

z klasycznego filmu o Jamesie Bondzie „Goldfinger”.

(lekkie żytnie APA), czyli bardzo orzeź-

komputer śledzący, schowek na telefon w drzwiach

wiające i jedocześnie lekkie piwo. Jego
największą zaletą jest doskonały smak,
który wcale nie daje po sobie poznać, że
to piwo ma tylko 1% alkoholu. Znaczny
udział słodów żytnich oraz chmiel Citra
sprawiają, że jest pełne w smaku, czaruje egzotycznym aromatem i doskonale
orzeźwia. Kormoran na 1 na 100 sprawił,
że mogę pić lekkie, czyli prawie bezalkoholowe piwa. Oddaję teraz głos producentowi: „1% alk. – 100% pełni smaku, 1%
alk. – 100% orzeźwienia, 1% alk. – 100%
naturalności, 1% alk. – 100% chmielowości, 1% alk. – 100% satysfakcji… po prostu
1% alk. – 100% piwa. To piwo jak 1 na 100!”.
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SZCZEGOT HANDMADE  RĘCZNIE WYKONYWANE NOŻE
 CENY OD  PLN
Uwielbiam rzeczy wykonane w pojedynczych egzemplarzach, takie, które są
totalnie unikatowe. Jednocześnie, nie wiem sumie dlaczego, ale bardzo lubię
noże, podobno każdy facet tak ma. Szczegot Handmade to człowiek-firma, który
samodzielnie w moim rodzimym mieście wykonuje różnego rodzaju noże. Są te
taktyczne, codzienne, a nawet typowe noże szefa kuchni. Każdy wykonany praktycznie w pojedynczym egzemplarzu. Każdy wyjątkowy i naprawdę rewelacyjny.
Miałem okazję trzymać je w ręku i mogę zapewnić, że są świetnie wykonane. Sam
zakup też nie jest prosty, nie ma żadnego sklepu, konta na allegro. Trzeba wyszukać coś na jego Instagramie, potem napisać maila i mieć szczęście, że odpisze,
wtedy może uda się coś kupić. Na pewno to coś będzie jednak wyjątkowe!
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Koss – Porta Pro Wireless
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

Jak to się stało, że ten model jest tak rozpoznawalny? Na myśl od razu przychodzi mi paczka
papierosów Marlboro albo nasz polski pasztet podlaski, chyba już wiecie, o co mi chodzi?
Jednym z czynników, dzięki którym Porta Pro są nazywane kultowymi, jest ich praktycznie
niezmieniona od wielu lat konstrukcja.

/ SPRZĘT / Koss – Porta Pro Wireless

Proszę państwa, na wstępie należy napisać, że
mamy do czynienia z absolutną legendą i słuchawkowym klasykiem. Myślę, że Porta Pro jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli
słuchawek w miejskiej dżungli. Każdy z Was na
bank spotkał się z tą dziwną i zaskakującą konstrukcją. Jeśli nie przy najbliższym kontakcie, czyli
na głowie, to na pewno gdzieś rykoszetem. Jak
to się stało, że ten model jest tak rozpoznawalny?
Na myśl od razu przychodzi mi paczka papierosów Marlboro albo nasz polski pasztet podlaski,
chyba już wiecie, o co mi chodzi? Jednym z czynników, dzięki którym Porta Pro są nazywane kultowymi, jest ich praktycznie niezmieniona od
wielu lat konstrukcja. Trudno w to uwierzyć, ale
Amerykanie po raz pierwszy pokazali te słuchawki
już w 1984 roku i od tamtej pory ten model zmienił się mniej więcej tyle, co Tom Cruise od czasów
kręcenia „Top Gun”. Oczywiście to nie jest jedyny
powód szału na Porta Pro, ale to właśnie w ich
konstrukcji leży większość zasług zdobytego statusu legendy. Dla dużej części klientów aspekty
czysto praktyczne odgrywają niezwykle dużą
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rolę w zakupie. Jeśli do tego dodamy
ciekawy dizajn i niezłe walory dźwiękowe, to produkt ma szansę na wielki
sukces. Jak się domyślacie, tak właśnie
jest z największym hitem firmy Koss.
Teraz przyszedł czas na powiew
nowoczesności. Wiem, że brzmi to

Ciężko w to uwierzyć, ale Amerykanie
po raz pierwszy pokazali te słuchawki już
w 1984 roku i od tamtej pory ten model
zmienił się mniej więcej tyle, co Tom Cruise
od czasów kręcenia „Top Gun”.

dziwnie, bo nazywanie technologii Bluetooth nowoczesnością to
tak, jakby powiedzieć o samochodzie „nowoczesny”, bo wyposażono go w klimatyzację. Patrząc na historię i, jeszcze raz podkreślę, legendarną konstrukcję, to trzeba jednak
powiedzieć o wielkim kroku naprzód. W czasach, kiedy złącze Jack powoli, dzięki dobrze
znanej nam marce, przechodzi do lamusa, Amerykanie musieli zareagować. Reakcja
nazywa się Porta Pro Wireless i mam ją właśnie na swojej głowie.
Nie myślcie sobie, że projektanci poszli na całość i diametralnie zmienili wszystko. Nowy
model wygląda tak, jakby ktoś wziął do ręki nożyczki i obciął zaraz za nausznikami przewody.
Przewody te połączył ze sobą i dołożył pilota z mikrofonem oraz baterię. Koniec! Reszta to ta
nieśmiertelna konstrukcja, która jest powielana niczym mantra i o dziwo cieszy mnie to nie-
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zmiernie. W tym miejscu muszę się Wam przyznać, że zawsze byłem bliski plucia na osoby,
które znajdywały się w moim zasięgu i na głowie miały model Porta Pro. Przepraszam, ale
musiałem zrobić taki coming out, chciałem być z Wami szczery. W tym przypadku muszę
zachować się jednak jak sędzia w finałach mistrzostw świata w Rosji i być obiektywnym.
Przyznaję, że jest w tych słuchawkach coś, co przyciąga jak magnes i budzi we mnie małe
dziecko. Konstrukcja zbudowana na pałąku z cienkich blaszanych szyn przywołuje wspomnienia cudownych lat dziewięćdziesiątych. Prosta, ale bardzo skuteczna i, co najważniejsze, niezwykle praktyczna budowa, szybko dostosowuje się do głowy. Trzeba też napisać o wadze,
a raczej o jej braku, bo noszenie tych słuchawek można porównać z założeniem na głowę
kaptura. Kolejnym wielkim plusem jest możliwość złożenia słuchawek w taki sposób, że zajmują bardzo mało miejsca i bez trudu mieszczą się w dołączonym przez producenta okrągłym
pokrowcu. Trzeba przyznać, że Koss postarał się i w końcu, wydając kultowy model w wersji
bezprzewodowej, pomyślał o wszystkim. Zaskoczył mnie pilot z mikrofonem, który w pełni
obsługuje iOS. Możemy za pomocą słuchawek pisać SMS-y albo rozmawiać z naszą kochaną Siri
i to po polsku. Z tym polskim to żartowałem, oczywiście, poniosło mnie. Słuchawkowy mikrofon działa również przy nagrywaniu notatek głosowych, za co kolejny kciuk w górę. Największym

Amerykanie przetwornik dla Porta
Pro budują w nietypowy sposób
i to prawdopodobnie kolejny czynnik
sukcesu tego modelu.

zaskoczeniem jest bateria, a konkretniej przełożenie jej rozmiaru na możliwości. Producent chwali się
12-godzinnym odsłuchem i okazuje się, że ma rację.
Przy słuchaniu na 50% głośności, co w zupełności
wystarczy, ta miniaturowa bateria jest w stanie zasilić słuchawki na obiecywane 12 godzin.
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Tak bardzo chciałem się do czegoś przyczepić, ale im dalej w las, tym bardziej podoba mi
się ten produkt i mój respekt rośnie. Czekałem na odsłuch i byłem przekonany, że tutaj będę
mógł sobie ulżyć, ale jak już pewnie się domyślacie, nic z tego nie wyszło. Amerykanie przetwornik dla Porta Pro budują w nietypowy sposób i to prawdopodobnie kolejny czynnik sukcesu tego modelu. Trudno w tak małej konstrukcji zastosować klasyczną formę przetwornika,
która da nam zadowalające rezultaty. Do budowy przetwornika w Porta Pro wykorzystano
neodym, żelazo, bor, a cewki są z beztlenowej miedzi. Efektem jest niewielki rozmiar, niska
waga i całkiem fajna skuteczność. Koss tak charakteryzuje dźwiękowo ten produkt, żeby trafił
do wielu użytkowników, dlatego brzmienie jest dosyć uniwersalne. Na początku jest fascynacja solidnym basem, dobrą dynamika i ogólnym zaskoczeniem, jak na te rozmiary. Jednak
czuć w nich tę amerykańską przesadność, szczególnie w dole. Bas faktycznie jest zaskakująco
mocny, ale też trochę nudny i mało elastyczny, jest go po prostu dla mnie za dużo. Tak samo
zresztą z górą, ale z kolei wiem, że to się dobrze sprzedaje i w produkcie w tej cenie to dobry
zabieg. Brakuje szczegółów i szerszej sceny, ale o czym ja mówię, wystarczy spojrzeć na cenę,
żeby wszystko, co napisałem wcześniej, przekreślić.
Ostatecznie trzeba przyznać, że Koss modelem Porta Pro Wireless po raz kolejny powinien
bez problemu odnieść duży sukces i bez dwóch zdań zasługuje na to. Raczej nie będę ich
wielkim fanem i na mojej ścianie nie zobaczycie plakatu z Porta Pro, ale zyskałem bardzo
dużo respektu do tego kultowego modelu.
Ocena iMagazine:
Sugerowana cena w Polsce to 449 PLN

wyimek

wyimek
wyimek
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Plantronics Calisto 7200
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Kto nigdy nie musiał przyłączyć się do telekonferencji w kilka osób, korzystając z jednego
komputera, ten nigdy nie zrozumie, jakim problemem może być słyszalność uczestników i używanie
mikrofonu. Calisto 7200 jest rozwiązaniem, które zapewnia doskonałą komunikację w obie strony.
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Wbudowany w komputer mikrofon i głośniki sprawdzają się doskonale, gdy korzystamy
z nich samemu, ewentualnie w dwie osoby. Większości użytkowników to wystarcza, bo
zarówno do użytku prywatnego, jak i służbowego, każdy łączy się raczej z osobnego urządzenia, a komunikacja odbywa się głównie między dwiema osobami. W sferze biurowo-korporacyjnej jest podobnie, ale od czasu do czasu zdarza się konieczność zorganizowania
telekonferencji, w której po obu stronach będzie obecnych przynajmniej kilka osób. Z tym
żaden komputer sobie nie poradzi, zwłaszcza gdy każdy będzie brał aktywny udział w dyskusji i nie będzie jednej osoby, która prezentuje materiał pozostałym. W takiej sytuacji
osobny zestaw do telekonferencji jest po prostu niezbędny. Calisto 7200 to najwyższy model
z oferty Plantronics, nie tylko szczycący się wysoką jakością głośnika i mikrofonów, ale też
funkcjami dostosowanymi do używania w biurach.
Pomimo skromnego, szarego kartonu z czarno-białą naklejką ze zdjęciem produktu,
wewnątrz znajdujemy sprzęt z górnej półki. Urządzenie ma obudowę z metalu oraz świetnej
jakości plastiku, cały spód pokryto gumą, a duża waga (270 g) tylko potęguje wrażenie solidności. Większość przycisków jest dotykowa, a znajdują się one w jednym z narożników górnej części obudowy. Służą sterowaniu głośnością, odbieraniu i rozłączaniu połączeń, a także

Linka pozwala przymocować go na stałe do biurka bądź innego mebla.
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wyciszaniu mikrofonu. Panel dotykowy jest oddzielony od osłony głośnika białym paskiem,
który świeci na kilka kolorów. W zależności od aktywowanej funkcji bądź trybu podzielono
go na segmenty, dzięki czemu może sygnalizować też poziom głośności. Na boku umieszczono włącznik oraz przycisk do parowania przez Bluetooth. Jakość materiałów oraz ich spasowania nie pozostawia nic do życzenia – Plantronics na niczym tu nie oszczędzał. Zestaw,
jaki dostajemy z głośnikiem, jest dość nietypowy. Oprócz kabla micro USB do ładowania oraz
etui znajdziemy w nim też drugi, gruby przewód z linką zabezpieczającą oraz klucz imbusowy. Kabel ten jest wkręcany w obudowę do głośnika, linka pozwala przymocować go na
stałe do biurka bądź innego mebla. Wszystko po to, by nikt go nieopatrznie nie zabrał.

Głównym zastosowaniem Calisto jest prowadzenie rozmów, głośnik może jednak służyć też
do odtwarzania muzyki. Radzi sobie z nią na tyle dobrze, że można użyć go podczas prezentacji dla niewielkiej grupy, gdy dźwięk stanowi jedynie tło do innej treści. Do bardziej ambitnych zastosowań się nie nadaje, zbyt mocno podbija bowiem środek i wysokie tony. Głośniki
MacBooka, choć cichsze, brzmią znacznie lepiej (nic w tym dziwnego, z założenia mają być
uniwersalne). To, z czym Calisto radzi sobie niezaprzeczalnie lepiej, to głos. Jego odwzorowanie nie pozostawia nic do życzenia, ponadto głośnik dobrze radzi sobie z zakłóceniami
powstającymi podczas słabej jakości połączenia. Nie niweluje ich całkowicie, ale mniejsze
z nich nie są słyszalne na tyle, by uniemożliwić zrozumienie rozmówcy. Przy maksymalnej
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głośności pojawiają się już trzaski, choć nie jest to regułą, sporo zależy wtedy od tonu głosu
bądź innych odtwarzanych dźwięków. Komunikacja w drugą stronę stoi na równie wysokim
poziomie. Calisto ma aż osiem mikrofonów, po dwa na każdym boku, dzięki czemu, niezależnie od ustawienia na stole, rozmówcy są słyszalni równie dobrze. Deklarowany zasięg maksymalny, przy którym da się komfortowo rozmawiać, to trzy metry, w praktyce jest to nawet
więcej, o ile nie mówimy szczególnie cicho. Podwójne mikrofony pozwalają wyeliminować
pogłos, stąd też dźwięk jest zawsze czysty.
Głośnik dostosowano zarówno do pracy stacjonarnej, gdy na stałe podłączony jest do
zasilania, jak i do mobilnej. Dzięki Bluetooth można powiązać go maksymalnie z 10 urządzeniami, co w przypadku mniejszych firm lub sal konferencyjnych z ograniczoną liczbą
użytkowników wystarczy, by nie musieć często parować z nim swojego urządzenia.
Wbudowany akumulator pozwala na około sześć godzin pracy – to bardzo dobry wynik.
Jeśli urządzenie nie jest używane ani nie podłączono go do zasilania, po 10 minutach się
wyłącza, co dodatkowo ogranicza zużycie baterii. Ładuje się jednak długo – nawet do
pięciu godzin w przypadku całkowicie rozładowanego akumulatora. Dodatkowo Calisto
ma stopień szczelności IP64, która wydaje się
zbędna w urządzeniu biurowym, ale w przy-

Calisto ma aż osiem mikrofonów, po dwa
na każdym boku.

padku rozlania płynu na blat zabezpiecza go
przed uszkodzeniem. Głośnik można podłączyć
do komputera nie tylko bezprzewodowo, ale
też przez USB. Urządzenie jest zgodne z certyfi-
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katem UC (Unified Communications), współpracuje też ze Skype for Business. Dodatkowo
Plantronics oferuje też przeznaczone dla firm oprogramowanie Plantronics Manager Pro,
które pozwala monitorować użycie i generować raporty.
Calisto może diametralnie poprawić komfort pracy, szczególnie jeśli bazuje ona na częstych telekonferencjach. Oferuje wyśmienitą jakość dźwięku, zarówno tego odtwarzanego, jak i przesyłanego do rozmówcy. Sprawdzi się też jako uzupełnienie prezentacji, o ile
tylko wierne odwzorowanie muzyki nie będzie w niej konieczne. Jedynym odstraszającym
czynnikiem może być cena, ale w przypadku profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do
wąskiego obszaru zastosowań, na dodatek takiej jakości, jest ona uzasadniona.

Plantronics
Calisto 7200
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/a
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• czysty i głośny dźwięk
• bardzo dobrej jakości mikrofony
• zapamiętywanie do 10
powiązanych urządzeń
Minusy:
• długi czas ładowania baterii
• przeciętnie radzi sobie z muzyką
Cena: około 1200 PLN
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Razer Core-X – pierwsze wrażenia
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Pod koniec zeszłego tygodnia niespodziewanie na mojej wycieraczce pojawił się Razer Core-X,
w komplecie z… wait for it… najmocniejszym GPU wspieranym natywnie przez macOS – AMD
Radeon RX Vega 64. Oczywiście nie byłbym sobą, gdyby od razu nie spróbował wstawić tej karty
do swojego komputera – niestety skończyło się na tym, że obraz na moim EIZO 32" 4K falował i gasł.
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Z wstępnego śledztwa wynika, że jest jakiś problem z kompatybilnością tego konkretnego
monitora z tym konkretnym GPU i jest to wyjątkowa sytuacja. Alternatywnie winowajcą może
być jeszcze kabel. Ja to mam szczęście. W każdym razie nie biorę tego pod uwagę w wynikach, bo jedynie promil użytkowników ma takie problemy.
Konstrukcyjnie jest to jedna z fajniejszych obudów dla eGPU, jakie miałem okazję oglądać.
Śrubki (które nie wymagają śrubokręta) są tylko dwie – aby zamocować GPU na swoim miejscu. Na plecach można znaleźć za to rączkę, którą się uchyla, a potem całe serce obudowy
wysuwa się płynnie na zewnątrz. Sama obudowa jest poza tym bardzo ładnie wykonana. Jej
spód jest dodatkowo prawie całkowicie wyłożony miękką gumą, więc bardzo stabilnie stoi na
moim szklanym blacie i nie grozi jego porysowaniem.
Cena Core-X wynosi 300 USD i jest to urządzenie znacznie tańsze od Core-V2 (500 USD),
kosztem paru bajerów (nie wiem jak Wy, ale Core-X jest moim zdaniem znacznie lepsze od
V2 dla macuserów).

Core-X

Core-V2

Zasilanie

650W

500W

USB-C Power Delivery

100W

65W

Maks. grubośc GPU

3 sloty

2,2 slotów

Nie

Tak

Wymiary wew. dla GPU

330 x 160 x 60 mm

300 x 145 x 43 mm

Wymiary zew.

374 x 230 x 168 mm

339,9 x 218,4 x 104,9 mm

Razer Chroma

Wspierane są następujące karty graficzne pod macOS-em:
• AMD RaVdeon RX 570
• AMD Radeon RX 580
• AMD Radeon Pro WX 7100
• AMD Radeon RX Vega 56
• AMD Radeon RX Vega 64
• AMD Vega Frontier Edition Air
• AMD Radeon Pro WX 9100
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Pierwsze wrażenia
Temat eGPU dla Maców już poruszaliśmy kilkukrotnie i na razie, pod kontrolą macOS
10.13.4 lub nowszego, są wyraźne bonusy z zastosowania takiego rozwiązania, szczególnie
jeśli ktoś posiada MacBooka Pro bez dedykowanego GPU, ale nawet jeśli ma 15-tkę z takowym, to i tak może spodziewać się przepaści w wynikach. Niestety, ma to sens w wąskim
zakresie zastosowań.
Dzisiaj szybko sprawdziłem dwa proste benchmarki oraz zrobiłem BruceX 5K w Final Cut Pro
X. Testy w Lighroomie odpuściłem, bo eGPU w jego przypadku zupełnie nie wpływa na czas
eksportu zdjęć – pomaga jedynie przy wyświetlaniu UI i zdjęć na ekranie.
Testy przeprowadzano na MacBooku Pro 13-calowym „Escape” (late 2016), wyposażonym
w Core i5 2,0 GHz, 16 GB RAM i Intel Iris Graphics 540. Zewnętrzny monitor to 31,5" EIZO
EV3237 o rozdzielczości 3840 × 2160 px. Skalowanie było ustawione na „odpowiadające
2560 × 1440”. Dla porównania (dla BruceX 5K) podałem również wyniki z Hackintosha z Core
i7-4770K, 32 GB RAM i AMD R9 280X oraz iMaca 27" (late 2009).

Iris Graphics 540

RX 580
RX Vega 64
(w OWC Mercury (w Razer
Helios FX)
Core-X)

Hackintosh (Core
iMac 27''
(late 2009) i7-4770K, R9 280X,
32 GB RAM)

Cinebench R15

35,01 fps

35,01 fps

75,56 fps

75,56 fps

—

Geekbench 4
(OpenCL)

24243 pkt.

72,30 fps

138090 pkt.

138090 pkt.

—

BruceX 5K
Benchmark (Final
Cut Pro X)

01:16

117364 pkt.

01:13

01:13

00:25

Jak widać, przez 7 lat sporo się zmieniło, jeśli porównamy MacBooka Pro 13" z iMakiem 27"
(odpowiednio late 2016 vs. late 2009) – MacBook jest dwukrotnie szybszy, pomimo że korzysta z wbudowanego w procesor GPU, a iMac miał układ dedykowany. Jednocześnie, żaden
z nich nadal nie ma szans z „budą” wyposażoną w pełnoprawny GPU, pomimo że 280X to
staruszek. Chciałem jednocześnie zaznaczyć, że Final Cut Pro X jeszcze nie potrafi wykorzystać mocy eGPU, więc to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby obliczenia przepuścił
przez RX Vega 64, która jest kilka generacji nowsza.
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Zaskoczyły mnie trochę wyniki w Cinebenchu, bo spodziewałem się większej różnicy między Vega 64 a RX 580 – widocznie ten benchmark nie potrafi do końca wykorzystać mocy
oferowanej przez te karty. Geekbench 4 w przypadku OpenCL lepiej demonstruje różnice,
ale nadal różnica nie jest ogromna. Ciekawostką jest fakt, że iMaki z tym samym GPU (Vega
64) osiągają ponad 200 tys. punktów, a więc o 50% więcej. Zwykłe PC z tą kartą wpiętą bezpośrednio w gniazdo PCIe są jeszcze szybsze…

Wnioski
eGPU, poza oferowaniem dodatkowej mocy, spisuje się również świetnie jako swojego
rodzaju dock. Podłączamy do niego monitor, do którego możemy mieć z kolei wpięte inne
peryferia, jednym kablem Thunderbolt 3. Są też droższe obudowy eGPU z wbudowanymi
portami USB czy Ethernet, ale dla wielu to prawdopodobnie overkill – mnie wystarcza kilka
portów USB w monitorze. To wygodne, kiedy mamy tylko jeden komputer (MacBooka Pro)
i chcemy z nim pracować mobilnie oraz przy zewnętrznym monitorze – wystarczy podpiąć jeden kabel TB3, który jednocześnie ładuje nam komputer. Nie jest to oczywiście tanie
rozwiązanie, ale też nie jest to jednorazówka (a przynajmniej dopóki nie zrobimy skoku na
Thunderbolt 4, jeśli tak się w ogóle stanie). Największą zaletą tego jest fakt, że GPU w obudowie możemy wymieniać do woli, więc możemy na początek kupić sobie coś tańszego,
a potem wymienić na nowszy lub szybszy model.
Warto jednak zastanowić się, czy nasz workflow przewiduje aplikacje, które są w stanie
wykorzystać eGPU. Pamiętajmy, że to dopiero początek drogi i spodziewam się, że z czasem
coraz więcej aplikacji będzie potrafiło wykorzystać zewnętrzną kartą graficzną (w tym FCPX).
Aha, prawie zapomniałbym o graczach… Jeśli nie macie możliwości posiadania dedykowanego komputera tylko do grania, to jest to dla Was rozwiązanie, które może mieć sens.

Razer Core-X
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n.d.
• Wydajność: 6/6
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Surface Book 2 - pierwsze wrażenia
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor i d1n

Microsoft ze swoją linią Surface tworzy naprawdę ciekawe kategorie urządzeń, z których Surface
Booki są chyba najbardziej innowacyjnymi pod względem konstrukcyjnym na rynku – ekran można
odczepić i użyć go jako tablet, odwrócić, aby klawiatura służyła jako stojak, złożyć, aby mieć deskę
kreślarską, albo używać jak zwykłego laptopa. No i na pokładzie otrzymujemy GTX 1060, dzięki
czemu możemy bez większych przeszkód grać.
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O moich pierwszych dniach z Surface Bookiem 2 możecie poczytać na iMagazine – zapraszam gorąco, bo seria będzie jeszcze chwilę trwała, być może również po wydaniu tego
artykułu.

Konfiguracja
Surface Book 2 jest dostępny w różnych konfiguracjach, a ta zastosowana w urządzeniu
testowym wygląda następująco:
• Model – Microsoft Surface Book 2 15",
• Procesor – Intel i7-8650U, 1,9 GHz (Turbo Boost 4,2 GHz), 4 rdzenie, 8 wątków,
• RAM – 16 GB,
• SSD – 256 GB,
• GPU – NVIDIA GTX 1060,
• Ekran – 3240 × 2160 px, 15",
• Wymiary – 343 × 251 × 15–23 mm,
• Waga – 1905 g (sam ekran waży 817 g).
To przepis na mocne wrażenia, bo sprzęt jest wydajny, a dodatkowe ustawienia jego pracy
w Windows 10 pozwalają na różne poziomy oszczędności baterii lub maksymalną wydajność, przy której mogą się uruchomić wiatraki wbudowane w ekran. Sama konstrukcja laptopa jest ciekawa, bo w podstawie znajduje się duża bateria i NVIDIA GTX 1060, a za ekranem
kryje się cała reszta, wraz z drugą baterią. Obie części wyposażono również w wiatraki, jeśli
w środku zrobi się zbyt gorąco – realnie uruchamiają się tylko pod dużym obciążaniem.
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Najciekawszym elementem całości jest nietypowy zawias stworzony przez Microsoft,
którego działanie prezentuje Panos Panay – polecam obejrzeć film w całości. Pozwala
on na użytkowanie Surface Booka w czterech różnych trybach – laptopa, tabletu, studio
i wyświetlania.

Dzięki temu otrzymujemy komputer, który dostosowuje się do naszych potrzeb i miejsca,
w którym jesteśmy, a nie my do niego. Są tego zalety – zdjęcia w Lightroomie mogę sortować
i obrabiać na leżaku bez zbędnej mi na tym etapie klawiatury, a jeśli podłączam zewnętrzną
klawiaturę i myszkę, to mogę obrócić ekran, aby dolna część obudowy robiła za stojak i mi nie
przeszkadzała. Nie miałem problemów ze znalezieniem różnych zastosowań do tej nietypowej
konstrukcji, pomimo że jestem dosyć skamieniałym userem w tych kwestiach – to najzwyczajniej na świecie miły powiew świeżego powietrza, które, jak Apple twierdzi, jest niezdrowe (niewygodne) i niepotrzebne, ale jest to stwierdzenie dalekie od prawdy.
Ciekawym zabiegiem jest też umieszczenie głośników w ekranie, konkretnie w jego bokach.
Plusem jest to, że brzmią lepiej niż dobrze i słychać osobno lewy i prawy kanał, ale jest to
minusem, gdy używamy Surface Booka w trybie tabletu, w ustawieniu pionowym – wtedy
znajdują się na górze i dole, po lewej lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, jak go
obrócimy – to nie brzmi dobrze.

Bateria, SSD i ekran
O ile pozostajemy w obrębie zadań domowo-biurowych, to bateria powinna z powodzeniem wystarczyć na 10–14 godzin pracy. Przy bardziej ambitnych zadaniach sugeruję znaleźć
gniazdko z prądem, ponieważ elektrony będą wciągane przez CPU i GPU w tempie ekspresowym – w ekstremalnych sytuacjach starczy ich na 2–3 godziny (np. podczas grania).
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SSD nie jest tak wydajne, jak te w najnowszych MacBookach Pro, ale w modelu 1 TB należy
spodziewać się prędkości odczytu i zapisu danych w rejonie 2,9 i 1,3 GB/s. Realnie biorąc, są
to wartości w zupełności wystarczające.
Microsoft jest jedynym lub jednym z niewielu producentów, który kalibruje swoje ekrany
w fabryce, zanim ją opuszczą. To procentuje, ponieważ linia Surface ma jedne z lepszych
wyników na rynku. Niestety, Surface Book 2 jest ograniczony do przestrzeni barwnej sRGB,
ale biorąc pod uwagę problemy Windowsa z zarządzaniem barwą, to dobra decyzja – przynajmniej w tej najpopularniejszej przestrzeni, wszystko będzie wyglądało tak, jak powinno,
tym bardziej, że deltaE w szarościach i kolorach wynoszą odpowiednio ok. 0,87 i 1,03 (im
niżej, tym lepiej). To są wyjątkowo dobre wyniki – rzekomo ludzkie oko nie jest w stanie rozróżnić nic poniżej 2,0.

Throttling
To ostatnio gorący temat i dotyka również Surface Booka 2. Jeśli odpowiednio obciążymy
zarówno CPU, jak i GPU podczas intensywnych działań (na przykład przy montażu wideo
albo podczas grania), to komputer po jakimś czasie obniży taktowanie obu tych komponentów, aby się nie przegrzały. Jako że Surface Book 2 w komplecie posiada 100 W zasilacz,
a GTX 1060 z Core i7 pod pełnym obciążeniem potrafią pobrać więcej mocy, to w niektórych
sytuacjach (realnie tylko podczas grania w najbardziej wymagające gry) zasilacz nie będzie
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w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości prądu, komputer będzie go więc dodatkowo pobierał z akumulatorów. To oznacza, że bateria będzie się powoli rozładowywać, ale po pewnym czasie system obniży częstotliwość taktowania GTX-a, czyli jego wydajność spadnie.
W takich sytuacjach pozostaje obniżyć detale w grze albo zmniejszyć rozdzielczość.

UI i UX
Jak przesiadałem się z Windowsa na Mac OS X ponad 10 lat temu, to na rynku dopiero co
pojawiła się Vista, która wywołała ogromną falę oburzenia wśród użytkowników. Bardzo
szybko została uaktualniona do Windows 7, 8, a potem 10. Moje doświadczenia realnie
zakończyłem na Window XP, skok na Windows 10 był więc spory.

No i wiecie co?
Naprawdę jest znacznie, znacznie lepiej. Mam nadal kilka zastrzeżeń do samego systemu
operacyjnego, ale korzystam z niego prywatnie na jednym komputerze od ponad sześciu
miesięcy i działa tak, jak powinien – nic nie zwalnia z czasem, nic się nie psuje. Nie miałem
ani też jednego BSOD (Blue Screen of Death). Wsparcie dla HiDPI w niektórych aplikacjach
nadal szwankuje, ale w zdecydowanej większości (szczególnie po ostatnim dużym uaktualnieniu na początku tego roku) jest poprawnie.
Dziesiątka jednocześnie potrafi się dostosować do ekranu i trybu pracy, co ma szczególne
znacznie przy Surface Booku 2. Wystarczy odczepić ekran, a system zapyta się nas, czy
chcemy przełączyć się w tryb tabletowy, który bardziej przypomina wtedy iOS-a na iPadzie
niż macOS na Macu. Mamy też dostępnych kilka klawiatur systemowych, dzięki czemu każdy
coś znajdzie dla siebie – pełną, przypominającą tę fizyczną, tabletową, z przyciskiem do
wyświetlenia dodatkowych znaków, podzieloną na pół, aby pisać kciukami, albo taką małą,
znaną ze smartfonów.
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Nie będę ukrywał – podobnie zresztą jak już pisałem przy recenzji Surface Pro 4 – że Surface Book
jest lepszym laptopem niż iPad, ale gorszym tabletem niż iPad. Mam jednak istotne zastrzeżenie
w przypadku modelu 15-calowego, który daje nam
tak duże płótno do pracy, że moje doświadczenia zostały eskalowane na innym poziom, trochę
podobnie jak skok z iPada 9,7" na 12,9". Tak duży
portal ma dla mnie szczególne znaczenie w przypadku przeglądarki www – doświadczenia mam
wyjątkowo pozytywne. Niestety, musimy pamiętać, że Windows 10 nie ma tak bogatego portfolio
aplikacji, jak iOS, w przypadku niektórych czynności będziemy więc skazani na przeglądarkę.
Reasumując, Windows 10 w tym formacie jest
mniej wyrafinowany niż iOS na iPadzie, ale
pozwala na dużo więcej w określonych sytuacjach.
Mogę do niego po prostu podłączyć pendrive’a i zgrać zdjęcia czy cokolwiek innego na SSD,
bez konieczności działania w ramach sztucznych
ograniczeń Apple. Mogę uruchamiać pełne, desktopowe narzędzia, jak Lightrooma, Photoshopa,
Premiere i każdą inną składową Creative Clouda
– obecnie narzędzia mobilne Adobe są mocno
ograniczone i mają wycięte większość funkcji.

No i nadal nie mogę nacieszyć
się z faktu trzymania 15" w jednej
ręce – niesamowite wrażenie.
Surface Book 2 w wersji 15-calowej ma jedną wadę,
gdy używamy go jako laptopa – nietypowy zawias
powoduje, że klawiatura jest bardzo głęboka. Nie
jest to tak widoczne w przypadku modelu 13,5",
ale przy 15-tce może dla niektórych mieć znaczenie, jeśli używają go na kolanach. Sam znalazłem
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wygodną pozycję, ale będzie to w dużej mierze zależało od naszych cech fizycznych – wzroku,
długości nóg i rąk. Jako że nie jestem przyzwyczajony do tak dużych notebooków – korzystam
z modeli 11–13" od wielu lat – to chyba wybór rozmiaru (13,5" vs. 15" Surface Book 2) uzależniłbym nie tylko od potrzeb wydajnościowych, ale również od miejsca i sposobu jego wykorzystania. Na model 13,5" skusiłbym się, gdyby miał być moim podróżnym laptopem i drugim
komputerem, a na 15", gdyby miał być jednym w domu czy pracy.

Podsumowując
Apple zdecydowało się rozróżnić Maca od iPada, ograniczając funkcjonalność jednego i drugiego. Hipokryzja firmy jest tutaj spora, bo czym innym jest iPad ze Smart Keyboard jak nie
nietypowym laptopem, którego ekran musimy obsługiwać ręką, ponieważ iOS nie wspiera trackpadów? MacBooki z kolei nie mają dotykowych ekranów, są więc ograniczone do tradycyjnej
formy ich wykorzystywania. Microsoft daje nam więcej swobody z Surface Bookiem w szczególności – jest laptoptem i tabletem, jest deską kreślarską z opcjonalnym piórkiem (powinno być
w komplecie z komputerem) albo ekranem, którego możemy ustawić pod dowolnym kątem.
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Większość z nas prawdopodobnie nie potrzebuje nic więcej niż notebooka do pracy, ale są
ludzie, którzy mają inne potrzeby, są bardziej kreatywni, albo widzą i wiedzą, jak chcą wykorzystać komputer inaczej. Surface na to pozwala, dając im do dyspozycji możliwości, których
inni nie oferują. Możliwości z kompromisami, ale przecież wszystko nim jest – wystarczy
odpowiedzieć sobie na pytanie, na co jesteśmy w stanie się zgodzić, a na co nie.
W zasadzie jedyną znaczącą przeszkodą w przesiadce z MacBooka i iPada na Surface Booka
będzie ekosystem Apple’a – jeśli ktoś z niego korzysta, to trudno się od niego uniezależnić.
No i cena. Bo Surface Book nie jest tani – cena modelu 15-calowego zaczyna się od 11
999 złotych, czyli oscyluje w rejonie cennika MacBooków Pro 15". No, chyba że doliczymy
iPada do tego ostatniego – wtedy jest sporo taniej.
A ja? Ten pierwszy tydzień z Surface Bookiem 2 przekonał mnie do tego, że jak za rok lub
dwa będę wymieniał swojego MacBooka Pro, to będę bardzo poważnie rozważał produkty
Microsoftu. Jakość wykonania jest świetna, Windows 10 ewidentnie poprawia się przy każdym uaktualnieniu (przeżyłem już dwie lub trzy większe łatki), a zwiększona użyteczność
serii Surface, dzięki jej możliwości przeobrażenia się, zależnie od sytuacji, jest faktem.

Surface Book 2
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 6/6
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Huawei MateBook X Pro
A D A L B E R T FR E E M A N

@Fr eem anAdalbe r t

Od pewnego czasu przesiadłem się na telefony Huawei. Szczególnie zaciekawił mnie model P10, przy
którym współpracę w tworzeniu aparatu fotograficznego zadeklarowała i sygnowała Leica. Teraz
używam kosztem iPhone’a X aparat Huawei P20 Pro. Jestem bardziej niż zadowolony z tej zamiany.
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Gdy więc chiński producent ogłosił wiosną tego roku prezentację nowego notebooka,
o wyjątkowej, zbliżonej do MacBook Pro stylistyce i właściwie tylko symbolicznych ramkach wokół ekranu, to chciałem go kupić. W swojej pracy potrzebuję czasami komputera
z Windowsem, klient tego wymaga. Klient nasz pan. Co czasami jest fajną wymówką.
Tym razem nie kupiłem jeszcze MateBooka X Pro. Gdy nadarzyła się okazja, poprosiłem
Naczelnego, że jeśli będzie możliwość, to chętnie go przetestuję. Huawei MateBook X Pro
jest pierwszym ultrabookiem Huawei z ekranem FullView. Swoją wielkością niemal dorównuje powierzchni kartki papieru A4. Jednocześnie wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem
oraz mocą obliczeniową. Na tyle potężną, by zadowolić najbardziej wymagających użytkowników i fanów technologii. Jest bardzo smukły I wygodny w przenoszeniu. Pasuje do małych
plecaków i toreb, a w niektórych przypadkach nawet na miejsca przeznaczone na tablety.
Gdy go pokazywałem znajomym z korpo, to wielu z nich sprawdzało, czy można otwierać
komputer jedną ręką bez przytrzymywania dolnej części — zupełnie nie wiem, dlaczego to
jest tak ważne, ale można tak go otwierać.
Otrzymałem wersję Space Grey w najwyższej oferowanej konfiguracji. Na pokładzie z procesorem i7-8550U (ósmej generacji – chciałbym taki w moim MacBooku Pro), grafiką MX150,
16 GB ram oraz dyskiem SSD 512 Gb. Po rozpakowaniu zwraca uwagę szczególna dbałość
o detale. Już samo opakowanie jest w tym samym stylu, co telefony Huawei. W pudełku jest
ładowarka, gabarytowo niezbyt duża, kabel USB-C oraz to, czego brakuje w pudełkach od
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Apple, czyli Huawei MateDock
2. Sam do swojego jeszcze
MacBooka 12" dokupiłem
pierwszą wersję. Dobrze wykonany i niewielki dock pozwala
na dodanie do MateBooka
zewnętrznych monitorów na
HDMI i VGA oraz USB 3.0.
Sam komputer ma dwa porty
USB-C i oba umożliwiają
przesyłanie danych, ładowanie i łączenie za pomocą
MateDock 2, a jeden obsługuje Thunderbolt™ 3 oraz USB
3.1 i standardowe wyjście słuchawkowe. Tu nie wiem, czy
byłbym zadowolony, bo jednak w MacBook Pro 13 mam
4 porty USB-C Thunderbolt™
3. Wiem jednak, że wielu
z nas nawet nie wykorzystuje
w małym procencie możliwości portów, a podłączenie bez
przejściówki pendrive’a jest
fajniejsze. Teraz też nie ma już
problemów z urządzeniami
z USB-C. Standardowo wszystkie nowe telefony mają takie
złącze, co mocno wpływa na
rozpowszechnianie się tego
standardu.
Sam komputer jakością wykonania nie odbiega od standardów, jakie prezentuje Apple.
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Mam nawet wrażenie, że wykonanie jest lepsze. Dbałość o wszystkie detale powoduje, że
zastanawiam się, czy nie jest to zabieg, by prześcignąć amerykańską firmę i zdobyć ich użytkowników. Dzięki użyciu technologii diamentowej CNC aluminiowa obudowa jest gładka,
a krawędzie delikatnie zaokrąglone. Ekran dotykowy FullView o przekątnej 13,9" i rozdzielczości 3K (3000 × 2000) oddzielony jest zaledwie czteromilimetrowymi ramkami i pokrywa
91% wewnętrznej powierzchni.

Ramki komputera są tak małe, że zabrakło miejsca na kamerę. Nie żałowałbym, gdyby jej
całkowicie nie było, a byłaby dodawana jako osobny element. Huawei jednak znalazło dla
niej miejsce. Kamera 720p kryje się pomiędzy klawiszami funkcyjnymi F6 i F7. Po wciśnięciu
otwiera się jak światła w starych Mazdach RX-7 czy w Toyotach Supra. Nie jest to idealne rozwiązanie, bo kamera patrzy na nas z pozycji żaby, zaglądając w dziurki od nosa. Wolę jednak
takie rozwiązanie i minimalne ramki. Wielu doceni, np. Mark Zuckerberg szef Facebooka, że
nie będzie musiał naklejać plastra na obiektywie kamery, by go nikt nie podglądał.
Klawiatura jest mocnym elementem tego komputera. Układ klawiszy skopiowany z MBP
z modyfikacją charakterystyczną dla Windowsa. Jest głębsza niż stosowany obecnie przez
Apple system motylkowy, ale niższa niż ten w poprzednich modelach. Takie idealne wyśrod-
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kowanie najlepszych cech z konkurencyjnego MacBooka Pro. Skok jest większy i bardziej
miękki. Przyjemny w pisaniu, a dodatkowo nie trzeba się go uczyć, bo miejsca i wielkość
klawiszy na moje oko są dokładnie takie same. Klawisz Fn można włączyć, podobnie jak
Caps, co jest bardzo wygodne. Podświetlenie regulowane w trzech stopniach. Klawiatura
jest odporna na zachlapanie. Nad klawiaturą z prawej strony nad klawiszem Del jest włącznik komputera z czujnikiem linii papilarnych dla Windows Hello. Analogia do przycisku
z iPhone’a sama się nasuwa, bo jest identyczny. To doskonały pomysł, ponieważ oznacza, że
możesz włączyć laptopa i zalogować się do niego jednym dotknięciem. Huawei mówi nam,
że od zimnego uruchomienia do logowania do systemu Windows 10, uruchomienie komputera zajmuje zaledwie 7,8 sekundy – i zaledwie 6,6 sekundy od hibernacji. Z moich obserwacji wynika, że może to być prawda, a wszystko działa bardzo sprawnie.
Dzieje się tak dzięki czujnikowi odcisków palców, który jest częścią sprzętową, co oznacza, że
jest kontrolowany bezpośrednio przez procesor, a nie przez Windows 10 – oczywiście nadal
działa z Windows Hello. To takie małe rzeczy, które pomagają laptopowi Huawei wyróżnić
się na tle konkurencji.
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Pod klawiaturą jest gładzik.
Duży gładzik. Jest jednym
z najlepszych, jeśli nie najlepszym, z jakiego korzystałem
w komputerach innych niż firmy
Apple. Troszkę twardszy niż ten
z Apple lub takie daje uczucie.
Oczywiście, moje przyzwyczajenie każe mi go naciskać, jak
każdemu sadownikowi i zapominam na delikatnym pacnięciu. Gładzik jest duży, nawet
można powiedzieć, że bardzo,
ale ten z mojego MBP 13" jest
jeszcze większy i jednak lepszy.
Po obu stronach klawiatury
znajdują się dwa głośniki stereofoniczne (w sumie cztery),
które wspierają Dolby Atmos
i pokazują swoją klasę. Dźwięk
ustawiony na 80% głośności
jest naprawdę głośny i imponująco dopracowany podczas
odtwarzania muzyki lub filmów.
Możemy usłyszeć dźwięk przesuwający się przez cztery różne
kanały audio. Dźwięk jest dobry.
Jak na moje ucho – świetny.
Nie jestem jakimś wybitnym
audiofilem, ale w mojej opinii
lepszy niż w MacBooku Pro 13"
z 2017 roku.
By wyrobić sobie zdanie na
temat komputera, używałem go

/ SPRZĘT / Huawei MateBook X Pro

do pracy zawodowej, związanej z realizacją projektów informatycznych przez trzy tygodnie,
a dodatkowo do zarządzania i obrabiania zdjęć w PS oraz LR. Taki sam zestaw aplikacji mam
w MacBook Pro z 2017 roku i na komputerze z Windowsem. To, że przeszedłem całkowicie
na Office365, ułatwia mi pracę na jakimkolwiek sprzęcie. Komputer Huawei pracował bardzo
sprawnie. Nie było żadnego zadania, nad którym by się zastanawiał. W testach wydajnościowych, dzięki zastosowaniu nowszej generacji procesora oraz dodatkowej karty graficznej,
wyprzedził brata z jabłkiem na obudowie. System Windows nie jest jednak tak przyjemny
w pracy, jak macOS, przynajmniej dla mnie, choć nauczyłem się z nim żyć, dzięki używaniu
Surface Pro 4. Windows 10 zainstalowany na tym sprzęcie to jedyne, co mnie powstrzymuje
od zakupu tego notebooka. W kilku elementach jest lepszy (ekran, klawiatura, procesor*),
w kilku gorszy (gładzik), ogólnie jednak komputer jest wart swojej ceny. Powiem więcej, że
gdyby kosztował więcej, to też byłby wart.
Po następnych kilku dniach pracy stwierdziłem, że jest to za dobry dla mnie komputer.
Trochę nie pasuje do mojego plecaka. Do teczki prezesa bardziej. Postawiony na biurku.
Mnie bliżej do Surface Pro 4 z pobrudzoną klawiaturą z alcantary i hispsterskiego Apple
z latte sojową. Huawei wykonał świetną robotę, ucząc się od mistrza z USA, ba, nawet go
przerastając.
*w trakcie pisania recenzji pojawiły się nowe MacBooki pro z procesorami ósmej generacji.
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Verbatim Vx500 SSD – dysk kieszonkowy
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Zewnętrzne dyski zawsze oferowały większą pojemność niż pendrive'y, ale okupione to było ich
znacznie większymi rozmiarami. Vx500 jest zaprzeczeniem tej tezy, zgubić go bowiem równie łatwo,
co zwykłego pendrive'a.
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Dyski SSD zyskały popularność w laptopach nie tylko dzięki prędkości, ale i odporności na
uszkodzenia fizyczne, na które na co dzień narażony jest komputer. Ceny tych pamięci spadły na tyle, że coraz częściej opłaca się również zainwestować w zewnętrzny SSD, a nie HDD,
zwłaszcza jeśli oprócz trwałości liczy się też wydajność. Verbatim opracował dysk Vx500, który
dzięki swoim wymiarom jest równie mobilny, co pendrive'y (ma tylko 9 mm grubości i nieco
ponad 9 cm długości przy wadze 29 gramów). Obła, aluminiowa obudowa pozwala zmieścić
go właściwie w każdej kieszeni. Z komputerem komunikuje się za pomocą portu USB-C 3.1
generacji 2., z maksymalną prędkością transmisji do 10 Gb/s. W zestawie dostajemy dwa krótkie kable: USB-C–USB-C oraz USB-C–USB-A – nie nosiłem ze sobą żadnego z nich, bo i tak mam
ze sobą dłuższy przewód do ładowania, ponadto oba moje komputery mają USB-C. Kabel nie
jest zintegrowany z dyskiem – to jego niewątpliwa zaleta. Urządzenie występuje w trzech wersjach pojemności, od 120, przez 240, po 480 GB. Testowałem ten środkowy wariant, aczkolwiek
prędkość oraz wymiary nie różnią się pomiędzy nimi. Wraz z dyskiem dostajemy oprogramowanie Nero Backup, które, niestety, nie działa na macOS.

By przetestować Vx500, przeprowadziłem test zapisu i odczytu danych, używałem go też jako
codziennego nośnika danych do przetrzymywania dokumentacji (w tym do wymiany ciężkich plików CAD), transferu zdjęć i nagrań. Skorzystałem też z Blackmagic Disk Speed Test.
Prędkości transferu były jednak ograniczone, ze względu na to, że mój MacBook z 2015 roku
ma port USB 3.1 generacji 1., a więc prędkość transmisji ograniczona jest do 5 Gb/s. Za materiał
testowy posłużył pojedynczy plik ZIP o rozmiarze 11,18 GB oraz pakiet 1058 plików o łącznym
rozmiarze 1 GB. Kopiowanie dużego pliku z MacBooka na dysk trwało 28,5 sekundy, natomiast
w drugą stronę – 6 minut i 27 sekund. Kopiowanie
pakietu małych plików z komputera na dysk zajęło

Kabel nie jest zintegrowany z dyskiem
– to jego niewątpliwa zaleta.

natomiast 39 sekund, a z dysku na komputer – 19
sekund. Nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy prędkością otwierania i zapisywania plików
umieszczonych bezpośrednio na dysku kompu-

91

/ SPRZĘT / Verbatim Vx500 SSD – dysk kieszonkowy

tera oraz na Vx500 (testowałem pliki CAD otwierane w AutoCADzie, większe arkusze XLS, mniejsze
DOCX i RTF). Wyniki z Disk Speed Test również
potwierdzają wysoką wydajność – przy pakiecie
testowym o wielkości 5 GB prędkość zapisu wyniosła 393,6 MB/s, natomiast odczytu – 422,6 MB/s.
Od trzymania na dysku zewnętrznym danych, na
których aktualnie pracuję, powstrzymywały mnie
ich wymiary oraz prędkość. Vx500, nie dość, że jest
mały, to oprócz tego oferuje bardzo wysoki komfort pracy, z prędkością działania porównywalną
z wbudowanym SSD. Oczywiście, zewnętrzny dysk
nie jest szybszy, a wąskim gardłem jest przepustowość portu USB-C, w mojej pracy jednak nie jest
to odczuwalne.

Verbatim Vx500 SSD
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• bardzo duża prędkość działania
• niezwykle mały
Minusy:
• brak etui w zestawie
Cena:
• pojemność 120 GB – około 360 PLN
• pojemność 240 GB – około 600 PLN
• pojemność 480 GB – około 1000 PLN
Z D J Ę C I A M I C H A Ł KO Ł O D Z I E J
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Kingston Nucleum
– „stare” złącza w nowym komputerze
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Komunikacja przewodowa staje się coraz mniej potrzebna – jedynym kablem, który większość
użytkowników podłącza do komputera, jest ten do zasilania. Wciąż jednak nie sposób obejść się
niekiedy bez różnego rodzaju złącz i tu z pomocą przychodzi Nucleum.
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Wprowadzenie portu USB-C na rynek nie
poszło tak gładko, jak mogli zakładać producenci. O ile stał się popularny w smartfonach
i komputerach – jako dodatkowe złącze – to
tym głównym portem do wymiany danych
wciąż pozostaje starsze USB-A. Większość
sprzętu korzysta właśnie z takiego rozwiązania, przez co, by skorzystać z niego, użytkownicy MacBooków potrzebują adaptera. Mam
wrażenie, że to najpopularniejsze akcesoria
z USB-C, spotykam je zdecydowanie częściej
niż jakiekolwiek pendrive'y (które to z kolei
wydają się podstawowym dodatkiem do komputera). Kingston dołączył do grona producentów HUB-ów dzięki Nucleum, czyli adapterowi
wyróżniającemu się liczbą złącz.
Nucleum wygląda standardowo, aczkolwiek
jest trochę masywniejszy niż konkurencyjne
urządzenia. Występuje tylko w srebrnej wersji
kolorystycznej, z czarnymi bokami i okablowaniem. Ma obudowę z aluminium i plastiku,
sprawiającą wrażenie całkiem solidnej. Krótki
kabel USB-C jest podłączony na stałe. Niestety,
nie jest zbyt elastyczny, na blacie się prostuje,
nie pozwalając swobodnie ułożyć na nim HUBa. Odległości pomiędzy portami są duże, podpięte akcesoria nie kolidują więc ze sobą. Cały
adapter jest zresztą dość gruby i duży, ale jednocześnie lekki.

Odległości pomiędzy portami są duże,
podpięte akcesoria nie kolidują więc ze sobą.
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Standardowy zestaw portów każdego adaptera to wejście USB-C, by nie uniemożliwić
ładowania komputera, a także USB-A (bo rynek
nie nadąża za postępem). Nucleum wyposażono w dwa porty USB-C, ale tylko jeden
pozwala na wymianę danych. Drugi służy
wyłącznie do podłączenia zasilania – adapter
nie pozwala więc na podpięcie na przykład
dwóch dysków z takim złączem. Zarówno
USB-C, jak i oba USB-A, są w standardzie 3.1
generacji 1., oferując transfer z prędkością do 5
Gb/s. Mamy też podwójny czytnik kart, z osobnymi wejściami na kartę SD oraz microSD.
Obsługuje on karty SD, SDHC oraz SDXC UHS
I-II, a także microSD, microSDHC i microSDXC
UHS I. Rozdzielenie czytników to nietypowe
rozwiązanie, bo kartę microSD można włożyć
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do adaptera, ale jest znacznie wygodniejsze (bo

Rozdzielenie czytników to nietypowe
rozwiązanie, bo kartę microSD można
włożyć do adaptera.

żadnego dodatkowego adaptera jednak mieć
nie trzeba). Odczyt danych jest możliwy z obu
kart równolegle, można więc kopiować dane
bezpośrednio z jednej na drugą. Podobnie jest
z pozostałymi złączami – użycie któregokolwiek
z nich nie wyklucza jednoczesnego działania

innego. Jest też port HDMI w standardzie 1.4 pozwalający na transmisję obrazu w jakości
4K przy 30 FPS. Do kompletu brakuje tylko portu Ethernet (a ten od czasu do czasu przydaje się choćby w hotelach).
Na co dzień nie korzystam zazwyczaj z adaptera, w razie czego zawsze noszę jednak ze sobą
uniwersalny, by nie dać się zaskoczyć nagłą potrzebą podłączenia się do projektora bądź
dysku twardego. Nucleum do takiego stosowania jest doskonały, bo oprócz mnogości złącz
(z wyjątkiem Ethernetu), oferuje też niewielką wagę. Do gustu przypadł mi też czytnik kart,
z rozdzielonym SD i microSD. Rozwiązanie z portami USB-C, pełniącymi różne funkcje, może
być natomiast mylące, szczególnie dla kogoś, kto z adaptera nie korzysta codziennie.

Kingston
Nucleum
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• dwa złącza USB-A oraz USB-C
• oddzielny czytnik
SD i microSD
Minusy:
• brak Ethernet
Cena: około 290 PLN
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Xiaomi Mi MIX 2S – „tani” high-end
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Xiaomi rozwija się odmiennie od innych chińskich marek przede wszystkim dzięki temu, że
obok produktów budżetowych, nie boi się też wprowadzać sprzętu premium. Mi MIX 2S to
zdecydowanie najlepszy i najbardziej dopieszczony smartfon firmy, ustępujący konkurentom nie
wydajnością czy wzornictwem, ale… ceną.
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Nowa wersja „bezramkowego” telefonu Xiaomi jest dowodem na to, że smartfony nie
muszą być do siebie bliźniaczo podobne, nawet pomimo tego, że coraz większą powierzchnię stanowi w nich ekran. Ten robi w 2S zdecydowanie największe wrażenie: ogromny,
bo o przekątnej 5,99 cala, o rozdzielczości 1080 × 2160 pikseli przekładającej się na 401 ppi
i o delikatnie zaokrąglonych narożnikach. Przede wszystkim jednak ma naprawdę wąskie
ramki, a głośnik nad nim to tylko wąska szczelina, nierzucająca się w oczy. Jedynie pod
spodem mamy wystającą „bródkę” z przednią kamerą do rozmów wideo i selfie. Wyświetlacz
to standardowe LCD o bardzo dobrym (ale nie rewelacyjnym) odwzorowaniu kolorów
– mogłyby być bardziej nasycone, pod tym względem dużo lepiej wypada nawet HTC U11,
które testowałem w ubiegłym roku (ten smartfon również ma ekran LCD). Boki obudowy
zrobiono z aluminium, tył jest natomiast ceramiczny, dzięki czemu wygląda doskonale, ale
telefon waży naprawdę dużo, bo 189 gramów. Z tyłu znajdziemy podwójny aparat z diodą
doświetlającą, wyglądający niemal identycznie jak w iPhonie X, a także czytnik linii papilarnych (aktywny, do odblokowania nie wymaga podświetlenia ekranu). Na dole mamy port
USB-C i… tyle, mini Jacka brak. Nie wiem, czy
w tym przypadku kopiowanie Apple nie odbije

Na dole mamy port USB-C i… tyle, mini
Jacka brak.

się Xiaomi czkawką, wszak w wielu smartfonach
port ten nadal jest dostępny, a w komplecie nie
dostajemy słuchawek z odpowiednim złączem.
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Wszystkie przyciski znalazły się na
prawej krawędzi, są więc idealnie
pod kciukiem, jeśli trzymamy telefon prawą dłonią. Smartfon zrobiono
doskonale – to pierwsze urządzenie
Xiaomi, w którym nie sposób znaleźć choćby najmniejszą niedoróbkę
jakościową. Obłe kształty w połączeniu ze sporą wagą i wymiarami sprawiają, że telefon dość niepewnie leży
w dłoni, nawet przesuwając palcem
po ekranie, by odebrać połączenie,
chwytałem go oburącz.
Smartfony coraz częściej występują w kilku wersjach, różniących się
nie tylko pojemnością pamięci, ale
i innymi parametrami. Nie inaczej jest
w przypadku Mi MIX 2S. Dostępne są
warianty z 6 GB pamięci RAM i 64 lub
128 GB miejsca na dane, w sprzedaży
jest też model wyposażony w 8 GB
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pamięci RAM i aż 256 GB miejsca na pliki użytkownika (taką wersję testowałem). Przestrzeń
ta jest o tyle istotna, że smartfon nie obsługuje kart pamięci. Każdy ma natomiast dual SIM,
będący ogromnym udogodnieniem dla posiadaczy dwóch telefonów. Co więcej, działa on
dobrze i korzystanie z dwóch kart jednocześnie, nie powoduje problemów z zasięgiem czy
stabilnością systemu (zdarza się to w tańszych modelach Xiaomi). Każdy model działa na
ośmiordzeniowym Snapdragonie 845, który w połączeniu z ogromną ilością pamięci RAM
oraz GPU Ardeno 630 czyni Mi MIX 2S świetnym telefonem nie tylko do pracy na dokumentach czy przeglądania internetu bez przejmowania się ilością otwartych kart, ale też

do grania. Testowałem go na wymagającym graficznie Shadowgun: Legends, na maksymalnych detalach i w 60 FPS. Gra działała niemal zawsze płynnie, wyjątkiem były momenty
bezpośrednio po doczytaniu jakiegoś fragmentu poziomu. Telefon nagrzewał się przy tym
znacznie właściwie natychmiast, ale był to jedyny moment, w którym obudowa była ciepła.
W zastosowaniach innych niż gry nie spotkałem się z tym.
Urządzenie działa na Androidzie 8.0 Oreo z nakładką MIUI 9.5. Upodabnia ona system
Google do iOS-a, wyrzucając App Drawer, upraszczając menu oraz upodabniając ikony do
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tych od Apple. Zmian w 2S jest więcej – producent zaimplementował w nakładce również
gesty znane z iPhone'a X. Przesunięciem od dołu
ekranu w górę zamykamy aplikację, a jeśli zatrzymamy w czasie wykonywania gestu palec na
ekranie, wywołamy menu z otwartymi programami. Jest też gest cofania przez przesunięcie
palca od krawędzi ekranu, działa jednak inaczej
niż w iOS. Po pierwsze, przesuwając zarówno od
prawej, jak i lewej krawędzi, wywołuje on cofnięcie o jeden poziom. Co gorsze, pozwala też wyjść
z aplikacji, powiela bowiem zachowanie ekranowego przycisku wstecz, który w Androidzie
zawsze działał nie do końca przewidywalnie.
W trybie obsługi gestami ekranowych przycisków
nie ma, można jednak je włączyć, jeśli wolimy klasyczne rozwiązanie. Sam korzystałem z gestów
i uważam je za świetny element, dużo wygodniejszy i szybszy niż przyciski, bo nie trzeba w nie trafiać (gest wymaga mniejszej precyzji), nie zajmują
też miejsca na ekranie. Xiaomi zrezygnowało też
z charakterystycznej dla iPhone'a X belki na dole
ekranu. Tu jej nie ma i słusznie, w iOS również
do niczego się nie przydaje. Zmiany mamy też
w aplikacji aparatu, pojawił się tryb portretowy
wykorzystujący drugi obiektyw i symulujący
efekt małej głębi ostrości. Na tym różnice pomiędzy Mi MIX 2S a innymi modelami Xiaomi się kończą, oprogramowanie w pozostałych miejscach
jest identyczne, zaczynając od fabrycznych aplikacji (kompas, skaner, kalkulator, zegar, pobrane

Producent zaimplementował w nakładce
również gesty znane z iPhone'a X.

101

/ SPRZĘT / Xiaomi Mi MIX 2S – „tani” high-end

pliki, Mi Drop, galeria, muzyka, pogoda, notatki, kalendarz, czyszczenie systemu, menadżer
plików i skrót do forum MIUI), przez ograniczoną do niezbędnych liczbę widżetów, po drobiazgi pokroju wyświetlania na liście, która ze znalezionych sieci działa na częstotliwości 5
GHz czy filtr światła niebieskiego. Istotną funkcją jest „Druga przestrzeń”, czyli wydzielenie
osobnego profilu dla drugiego użytkownika. Na smartfonie to mało przydatne, ale już na
tablecie byłoby świetnym rozwiązaniem. Nie ma jedynie pilota do TV, bo w 2S brakuje portu
podczerwieni. Szkoda, że ponownie sporo aplikacji się dubluje i obok tych od Xiaomi, mamy
też cały katalog programów od Google, które konsekwentnie usuwam zaraz po uruchomieniu każdego nowego smartfona z Androidem (z usług Google na smartfonie używam tylko
YouTube'a).
Choć z Mi MIX 2S korzystałem krótko, miałem wrażenie, jakbym używał go od dawna.
System wygląda znajomo, a obsługa (dzięki gestom) przypomina iPhone'a, którego używam na co dzień. Interfejs MIUI jest bardzo intuicyjny i ma kilka fajnych dodatków pokroju
menu skrótów na skrajnym lewym ekranie (niestety, można umieścić w nim jedynie skróty,
notatki i przypomnienia – to stanowczo za mało) czy Panel Sterowania, który pozwala oczyścić pamięć RAM lub też zoptymalizować pracę baterii. Właśnie: bateria. Jest świetna, ale nic
w tym dziwnego. 3400 mAh wystarcza na dwa dni przeciętnej pracy (z godziną, dwiema
godzinami rozmów dziennie, korzystaniem z maila, przeglądarki i YouTube'a, ze stale włączonym Wi-Fi i Bluetooth), przy lżejszej eksploatacji wystarcza nawet na dzień dłużej. Co więcej, bateria ładuje się w niecałe dwie godziny, jeśli korzystamy z szybkiej ładowarki (2S jest
zgodny z Quick Charge 3.0). Jest też ładowanie indukcyjne Qi, ale oczywiście to wolniejsza
opcja, w sam raz na noc. Mi MIX 2S był też moim głównym aparatem i oprócz konieczności
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obracania go o 180 stopni, by zrobić selfie bez zasłaniania kamery, nie odczułem specjalnej różnicy pomiędzy nim a iPhone'em. Tryby aparatu są właściwie te same, choć Xiaomi
ma też rozbudowany tryb manualny. W trybie portretowym trzeba oddalić się od obiektu
nieco bardziej niż w przypadku iPhone'a, poza tym obiektyw tele jest w 2S ciemniejszy.
Odwzorowanie kolorów jest bardzo dobre, podobnie jak ostrość (matryca ma rozdzielczość 12 megapikseli). Świetną robotę robi też błyskawiczny autofocus. Na zdjęciach robionych przy małej ilości światła widać szum, ale jest delikatny – to zdecydowanie jeden z tych
smartfonów, które nadają się do fotografowania w takich warunkach.
Już na zdjęciach Mi MIX 2S wygląda zjawiskowo, głównie dzięki ekranowi otoczonemu bardzo wąską ramką. To jednak element, który najbardziej mnie zawiódł – odwzorowanie kolorów nie jest wystarczająco dobre, jak na smartfon z najwyższej półki. Pozostałe parametry są
bez zarzutu, mocy nie brakuje nigdy, a nakładka na system jest intuicyjna i estetyczna. Nie
sposób też nie wspomnieć o cenie, zdecydowanie niższej niż konkurenci o podobnej wydajności. To jeden z najlepszych smartfonów z Androidem, jakie obecnie można kupić. A przy
tym też najtańszy z tych najlepszych.

Xiaomi Mi MIX 2S

wyimek

Z D J Ę C I A M I C H A Ł KO Ł O D Z I E J

wyimek

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• doskonale wygląda
• wydajność na najwyższym poziomie
• - bardzo dobry aparat
Minusy:
• jedynie dobre odwzorowanie
kolorów wyświetlacza
• nieporęczny
Cena:
• wersja z 6 GB RAM i 64 GB
pamięci - około 2200 PLN
• wersja z 6 GB RAM i 128 GB
pamięci - około 2400 PLN
• wersja z 8 GB RAM i 256 GB
pamięci - około 2800 PLN (obecnie
niedostępna w Polsce)
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Żarówka Osram SMART+ HK Classic E27
Multicolor – jedyna taka
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Chyba żaden producent nie ma tak ciężkiego życia w Polsce, jak właśnie Osram. Nazwa jest
mocno niefortunna i zapewne nie ma osoby, która by się z niej nie śmiała. Osram to jednak uznany
producent źródeł światła. Ale nigdy by do iMagazine nie trafił, gdyby nie seria żarówek SMART+
zgodna z HomeKit.
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W serii zgodnej z HomeKit mamy pięć różnych żarówek, wszystkie z gwintem E27, czyli klasycznym oraz dwa ledowe paski świetlne, w tym jeden w wersji zewnętrznej. Ja miałem okazję przetestować żarówkę SMART+ HK Classic E27 Multicolor, czyli wersję, która pozwala na
uzyskanie sporego zakresu kolorów RGB oraz pozwala na regulację temperatury barwowej
za pomocą regulacji bieli w zakresie od 2000 do 6500 K. Żarówka ma moc znamionową 10
W, czyli jest odpowiednikiem klasycznej żarówki o mocy 60 W. Te parametry
nie odbiegają znacząco od parametrów
innych smartżarówek. Nie jestem specem od światła, ale to, które emituje ta
żarówka, jest poprawne. Nie miga, jest
jednostajne, niczym nie różni się od

Ta żarówka jest zgodna z HomeKit,
to jeszcze nic szczególnego, ale
jednocześnie nie wymaga posiadania
żadnej bramki.

innych żarówek LED.
Jednak Osram (serio, uśmiecham się za każdym razem, pisząc tę nazwę) ma to coś, czego
inne smartżarówki nie mają. Co jeszcze ciekawsze, to jego zaleta i wada jednocześnie. Otóż ta
żarówka jest zgodna z HomeKit, to jeszcze nic szczególnego, ale jednocześnie nie wymaga żadnej bramki. Według mojej wiedzy to jedyna taka żarówka dostępna bez problemu w Polsce.
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Do komunikacji z naszym HomeKitowym domem wykorzystuje Bluetooth, a dokładniej BLE,
czyli Bluetooth Low Energy. Brak jakiejkolwiek bramki to ogromna zaleta. Żarówki zgodne
z HomeKit, czyli Philips Hue czy Ikea TRÅDFRI, wymagają bramki, co więcej, bramka wymaga
wpięcia do sieci kablem Ethernet. Jeśli więc mamy w domu tylko modem LTE bez złącza
Ethernet, to z nich nie skorzystamy. W przypadku Osram SMART+ ten problem zupełnie nie istnieje. Żarówka łączy się bowiem bezpośrednio z naszym telefonem. Oczywiście, jeśli chcemy
żarówką sterować zdalnie lub mieć ustawione z nią związane automatyzacje, to musimy mieć
w domu Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) lub iPada (wersja iOS 10 lub nowsza).

Samo dodawanie żarówki do naszego „domu” jest – jak zawsze w HomeKit – bardzo proste.
Żarówkę musimy wkręcić do oprawki, następnie w aplikacji Dom klikamy „Dodaj akcesorium”
i skanujemy kod HomeKit, który znajdziemy na kartce w pudełku. Hmm, ale jakiej kartce? No
właśnie, wyjmując żarówkę z pudełka, pewnie większość tego, co w nim jest, razem z nim,
wyrzucacie do kosza. Na pewno zaś małą niepozorną karteczkę. Biegnijcie szybko do kosza jej
poszukać, bez niej ta smartżarówka jest już tylko zwykłą żarówką. Polecam też zapisanie sobie
wszystkich kodów choćby w aplikacji HomePass.
Po zeskanowaniu kodu musicie tylko wybrać pomieszczenie, w którym będzie Wasza żarówka.
To wszystko. Większość producentów decyduje się, mimo zgodności z HomeKit, dodać swoją
własną aplikację, w przypadku Osram takiej nie ma. Wszystko robimy z aplikacji natywnej lub
innych zgodnych z HomeKit. Wszystko, czyli sterowanie włączaniem, jasnością, barwą, nasyceniem światła. Oczywiście nadal możecie włączyć i wyłączyć światło klasycznym włącznikiem na
ścianie. Niestety, co chyba jest dość jasne dla wszystkich, ale podkreślam, bo miałem o to pyta-
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nia, jeśli wyłączycie żarówkę klawiszem, to

Wszystko, czyli sterowanie włączeniem,
jasnością, barwą, nasyceniem światła.
Oczywiście nadal możecie włączyć i wyłączyć
światło klasycznym włącznikiem na ścianie.

już jej nie włączycie z HomeKit. Nie będzie
przecież miała prądu i w HomeKit zobaczycie informację „Brak odpowiedzi”. Jeśli
chcecie mieć zawsze możliwość sterowania
z HomeKit, to powinniście na stałe mieć
doprowadzone zasilanie do żarówki, a przyciski zamienić na te zgodne z HomeKit.
Opisywałem w jednym z ostatnich numerów iMagazine, jak to zrobić w praktyce.
Jak już napisałem, ta żarówka nie ma
bramki, co ma dobre i złe strony. Dobre
opisałem, teraz złe. SMART+ korzysta
z Bluetooth, a takie połączenie w HomeKit
jest wolniejsze niż na przykład Wi-Fi.
Objawia się to tym, że czasem trzeba
chwilkę poczekać na reakcję żarówki na
wciśnięcie ikony w aplikacji lub przycisku
zgodnego z HomeKit. Ile trwa ta chwila?
Różnie – czasem sekundę, czasem dziesięć
sekund. Na szczęście zazwyczaj jednak nie
przekracza to dwóch sekund. To i mało,
i dużo. Druga wada to cena żarówki. Nie
jest tania, kosztuje około 165 złotych. To
sporo drożej niż żarówki konkurencji, ale
tam jest wymagana bramka.
To produkt dla tych, którzy potrzebują
światła sterowanego z HomeKit, a nie mają
sieci w domu i nie mają jak podłączyć
bramki. Wtedy takie rozwiązanie jest jedynym z możliwych.
Ocena iMagazine:
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notiOne play – lokalizator, który działa
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

notiOne to produkt, który powinniście znać – w końcu dzięki Wam zdobył tytuł „Gadżet roku
iMagazine 2017”. W kategorii Akcesorium elektroniczne zebrał 49% Waszych głosów. Całkiem zresztą
zasłużenie. Dziś zaś testuję jego nowszą wersję, notiOne play, która jest jeszcze lepsza.
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Jeśli jednak nie znacie notiOne, to już wyjaśniam, czym on jest. To lokalizator zagubionych rzeczy komunikujący się z telefonem przez Bluetooth. Totalnie nic innowacyjnego i ciekawego.
W sumie takie lokalizatory są do niczego, bo co nam po nim, skoro zasięg Bluetooth to maksymalnie 100 m i to w laboratoryjnych warunkach. Gdy zostawimy gdzieś w knajpie portfel
z takim lokalizatorem, to nic nam po nim, jeśli się zbytnio oddalimy. Dlatego producenci takich
lokalizatorów wbudowują swoje API do różnych popularnych aplikacji. Wtedy nasz telefon,
trochę bez naszej wiedzy (bo nie czytacie regulaminów appek), łączy się z obecnymi w okolicy
lokalizatorami i podaje ich lokalizację do chmury danej aplikacji. Takich lokalizatorów na świecie jest sporo, mają jednak małą wadę. W Polsce użytkownicy nie instalują appek, które z nimi
współpracują. Przez to bardzo rzadko dostajemy update lokalizacji.

Tu właśnie jest przewaga notiOne, bo on działa z aplikacjami popularnymi w Polsce.

Tu właśnie jest przewaga notiOne, bo on działa z aplikacjami popularnymi w Polsce. Lokalizator
jest bardzo mały, jego wymiary to 27 × 27 × 8,5 mm i waga 6 g. Dzięki temu możemy spokojnie wrzucić go do plecaka dziecka lub naszej torby. Zbudowany jest z odpornego na warunki
atmosferyczne plastiku w kilku kolorach. Wraz z nim dostajemy przywieszkę do breloka
do kluczy, a możemy też nabyć opaskę na przegub ręki. Wymienna bateria CR1632
starcza na około rok, a po tym czasie możemy ją wymienić na nową. Koszt
zakupu nowej wersji play to zaś 119 złotych.
Żeby nie było niedomówień, działa to wszystko w ten
sposób: notiOne to lokalizator działający za
pomocą Bluetooth w standardzie BLE.
Oznacza to, że z odpowiednio
napisaną aplikacją potrafi
się komunikować bez
proszenia nas
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o jakąkolwiek autoryzację lub parowanie. Jeśli zatem
mamy nadajnik notiOne, a w pobliżu pojawi się telefon z aplikacją wspierającą ten nadajnik, to automatycznie nastąpi połączenie. Na serwer zostanie wtedy
wysłana lokalizacja konkretnego nadajnika notiOne
wraz z lokalizacją GPS pobraną z telefonu, który się
z nim połączył. To pozwoli właścicielowi tego konkretnego notiOne, który przypiął go do swojego konta,
zobaczyć w aplikacji na telefonie informację, gdzie jest
nadajnik. Proste? Proste. Tyle że musi się zdarzyć taka
sytuacja, że w pobliżu nadajnika znajdzie się telefon
z odpowiednią aplikacją. Czyli potrzebujemy efektu
skali, o który trudno produktowi wchodzącemu na
rynek w kraju, w którym nikt (prawie) nie instaluje aplikacji. Ten efekt skali daje właśnie notiOne ścisła współpraca z aplikacjami popularnymi w Polsce. Jedną z nich
jest – według mojej wiedzy, bo producenci nie chcą się
tym chwalić – Yanosik.
Pewnie teraz pojawiają się Wam w głowie pytania.
Czy to dobre i legalne, że tak to działa? Według mnie
wszystko jest klarowne. Wy, akceptując zgodę w aplikacji, zgodziliście się też na takie działanie. Bateria
w telefonie nie zużywa się Wam bardziej, bo to protokół BLE, a wszystko jest anonimowe i bezpieczne.
Po tym pytaniu kolejne powinno brzmieć: czy to
działa? Tu odpowiedź jest twierdząca, to działa.
Wrzuciłem notiOne do torby, która jeździła samochodem po Warszawie, a sam siedziałem w biurze i sprawdzałem pozycję na telefonie. Co chwilę dostawałem
nowe notyfikacje z informacją, gdzie jest moja torba
i to mimo że osoba kierująca pojazdem nie miała przy
sobie żadnego smartfona. Jako że znałem trasę, po
której porusza się samochód, mogłem ją porównać
z punktami podawanymi przez aplikację od notiOne.

110

/ SPRZĘT / notiOne play – lokalizator, który działa

Dokładność lokalizacji była różna, ale zazwyczaj było to około 20–30 m, częstotliwość zmian
w centrum miasta była zaś naprawdę duża. Bez problemu umożliwia to w miarę dokładną
lokalizację naszego plecaka. Takie dane pomogą też policji w namierzeniu zguby.

Najważniejsze, że wbudowaną w nią
buzzer, który pozwala wywołać z poziomu
telefonu dźwięk w lokalizatorze. To się
przyda, gdy namierzymy już kluczyki
z lokalizatorem w naszej bliskości, ale nie
będziemy mogli odnaleźć zguby.

Nowa wersja lokalizatora, którą teraz testowałem, jest sporo lepsza od poprzedniej.
Najważniejsze, że wbudowano w nią buzzer, który pozwala wywołać z poziomu telefonu
dźwięk w lokalizatorze. To się przyda, gdy namierzymy już kluczyki z lokalizatorem w naszej
bliskości, ale nie będziemy mogli odnaleźć zguby. Uaktywnienie dźwięku w notiOne mocno
to ułatwi. Jednocześnie działa to w drugą stronę, ściśnięcie notiOne uruchomi alarm w telefonie. Przydatne, gdy nagle na imprezie nasz telefon zniknie mam z oczu, a w kieszeni mamy
ciągle kluczyki z podpiętym lokalizatorem. Wystarczy go ścisnąć, a telefon wyda głośny
dźwięk. Aplikacja pozwala też na ustawienie alarmu, jeśli nasz lokalizator straci kontakt z telefonem, czyli w praktyce, gdy oddalimy się od niego na więcej niż 10 m. Wtedy telefon zacznie
nam wysyłać odpowiednie powiadomienie. To pozwoli zorientować się, czy Dominik nie
pozbył się torby w Barcelonie zbyt szybko lub nasze dziecko nie wybrało innego placu zabaw.
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Niestety aplikacja na iOS nie zachowuje się całkiem stabilnie, ta dla Androida jest zdecydowanie lepsza. Producent oczywiście obiecuje, że lada chwila to się zmieni.
Zastosowań notiOne play jest cała masa. Możemy go włożyć do wspomnianego portfela,
wrzucić do plecaka dziecka, do schowka w samochodzie, do torby i w sumie przyczepić do
każdego przedmiotu, jaki chcemy zabezpieczyć na okoliczność zgubienia lub kradzieży.
Jest tak mały, że prawdopodobnie nie zwróci niczyjej uwagi, a to pozwoli na namierzenie
zguby i w rezultacie na jej odzyskanie. Nowa wersja, dzięki brzęczykowi, ma jeszcze więcej
możliwości. Cieszy mnie to, że ten lokalny produkt bardzo się rozwija. Niestety, często takie
lokalne urządzenia kończą swój żywot, zanim tak naprawdę wystartują – patrz DICE+.
Ocena iMagazine:

wyimek

112

/ SPRZĘT / Samsung C49J89 – dwa razy dwa to czasem nie cztery, a pięć!

Samsung C49J89

– dwa razy dwa to czasem nie cztery, a pięć!
M AC I E J N O WA KO W S K I

@m ac now

Nigdy nie byłem tak podekscytowany podczas wyczekiwania na produkt do testów. W końcu miał
do mnie przyjechać największy monitor na świecie o niecodziennych proporcjach 32:9!
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Od momentu rozpakowania monitor robi niesamowite wrażenie. Nie jest przesadą określenie, że zajmuje dosłownie całe biurko. Jest wielki, długi i czarny. W końcu to aż 49 cali! Ten
produkt Samsunga to ekwiwalent stojących obok siebie dwóch monitorów 27-calowych.
Po złączeniu i lekkim wygięciu powierzchnia ta sprawia jednak zupełnie inne wrażenie niż
dwa oddzielne monitory. Jeśli zastanawiacie się, czy widzieliście coś podobnego, to niestety
nie. Nie ma na rynku innego monitora o proporcjach 32:9. Jedyną konkurencją dla niego jest
ulepszony gamingowy model C49HG90 tego samego producenta, który z zewnątrz jest nie
do odróżnienia. Poprawiono w nim takie parametry, jak m.in. maksymalną jasność i obniżono czas reakcji.

Rozdzielczość tej nietypowej matrycy to 3840 × 1080, czyli podwojone Full HD, a maksymalne odświeżanie to aż 144 Hz – docenią to z pewnością gracze. W czasie testów wykorzystywałem go głównie do pracy biurowej, z powodzeniem korzystając z odświeżania 120
Hz. Do pracy za minimum uważam 1080 linii w pionie. Dobrze, jakby ekran przy tej niecodziennej długości był także odrobinę wyższy. Z pewnością podniosłoby to jeszcze bardziej
komfort pracy. Gęstość tej matrycy, zwłaszcza przy ekranach retinowych, nie jest zbyt impo-
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nująca. Odpowiada ona 27-calowym monitorom
Full HD. Mimo to używanie go nie było uciążliwe.
Kolory również nie są przesycone i sprawiają
wrażenie naturalnych. Przy takich zakrzywionych ekranach ważne są kąty widzenia. Pod tym
względem jest wszystko w porządku, gdyż wynoszą one 178 stopni.
Monitor jest wyposażony w bardzo dużą liczbę
portów. Na jego tylnej ściance znajdują się cztery
wejścia, którymi można dostarczyć źródło obrazu
– HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, a także 2x USB-C.
Pierwszy z portów USB-C można obciążyć do
95 watów, co w zupełności wystarczy na zasilenie nawet 15-calowego MacBooka Pro. Drugi
natomiast do 15 watów, co można wykorzystać
jako szybką ładowarkę dla smartfona. Oprócz
tego monitor ma wbudowany hub USB. Jest on
wyposażony w trzy porty USB-A – dwa USB 2.0
oraz jedno USB 3.0, do przyłączenia akcesoriów.
Znajdziemy tam także wyjście słuchawkowe.
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Osoby lubiące minimalizm docenią możliwość poprowadzenia tych wszystkich kabli przyłączeniowych poprzez jego podstawę.
W przypadku gdy do monitora podłączone są dwa komputery, możliwe jest szybkie przełączanie między nimi przyciskiem znajdującym się pod jego dolną krawędzią. Przy czym wraz
z przełączaniem obrazu będzie następowało przełączanie podpiętych do niego akcesoriów.
To fajne rozwiązanie pod warunkiem, że korzystamy z myszy i klawiatury na USB. Wiąże się
jednak z chwilowym opóźnieniem, zanim komputer zainicjuje przyłączone do niego akcesoria. Cały ten proces byłby również wygodniejszy, jeśli możliwe byłoby zainicjowanie tego
przełączenia skrótem klawiszowym bez konieczności sięgania każdorazowo ręką pod monitor. W kontekście wyświetlania obrazu z dwóch różnych źródeł, można robić to jednocześnie
za pośrednictwem funkcji PIP, a także dzieląc ekran na dwie części. W takim przypadku są
dostępne tryby 16:9/16:9, 21:9/11:9 oraz 11:9/21:9.
Podczas pracy z jednym komputerem do wygodnego zarządzania tak dużym obszarem
roboczym producent dostarcza oprogramowanie Easy Setting Box. Pozwala ono na łatwe
podzielenie ekranu na obszary, do których będą skalowane okna. Szybko doszedłem do
wniosku, że optymalny jest dla mnie podział na trzy równe części. Takie rozwiązanie ma
istotną przewagę nad dwoma oddzielnymi monitorami – przy tej samej rozdzielczości poziomej daje poczucie pracy na trzech ekranach. W razie potrzeby każde z okien można jednak
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łatwo rozciągnąć poza zdefiniowany obszar. To idealne rozwiązanie, gdy pracujemy z dużą
liczbą okien, między którymi musimy się wciąż przełączać. Praca w trybie pełnoekranowym
w moim przypadku nie miała większego sensu. Tak rozciągnięte okna trudno jest wypełnić
treścią, a jeszcze trudniej objąć wzrokiem. Choć muszę przyznać, że Google Maps robi wrażenie. Niestety, narzędzie Easy Setting Box jest dostępne tylko w wersji na Windowsa. Na
macOS korzystam z podobnego programu, który był dostarczony do monitora 5K.
Samsung Super UltraWide to fajny produkt. Pierwszego dnia pracując na nim, czułem
się dość nieswojo. Nie sądziłem, że tak szybko przyzwyczaję się do tak dużego rozmiaru.
Początkowo ciężko było ogarnąć go wzrokiem. Tak szeroki obszar roboczy wymaga zmiany
nawyków. Aby nie skakać wzrokiem z lewej na prawą, obrałem taką strategię, że zacząłem
układać najważniejsze okna w centralnej części, po bokach natomiast te, do których zaglądam rzadziej. Osoby spędzające przed tym ekranem kilkanaście godzin dziennie z pewnością docenią funkcję „Eye Saver”. Redukuje ona emisję światła błękitnego, a także niweluje
migotanie. Przez producenta model ten jest określany jako biznesowy, sprawdzi się jednak
również w codziennych bardziej rozrywkowych zastosowaniach. Choć należy pamiętać, że
w trybie pełnoekranowym filmy są wyświetlane z czarnymi pasami po bokach, gdyż nawet
format kinowy to wciąż 21:9. W takim przypadku z tych 49 cali wykorzystamy około 2/3
powierzchni.
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Sony AF8 – Piękno zaszyte w prostocie
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

W specjalnym numerze iMagazine poświęconym telewizorom Sony AF8 stanął obok Samsunga
Q9FN i Philipsa OLED 973. Teraz czas na jego szerszą recenzję. Ten owoc pracy inżynierów z Kraju
Kwitnącej Wiśni to telewizor, który nie zwraca na siebie uwagi, a powinien. Zdecydowanie zasługuje
na miano jednego z najlepszych tegorocznych telewizorów. Dlaczego? O tym poniżej.
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W zeszłym roku Sony wprowadziło do oferty swój duży telewizor OLED. Duży, ponieważ
w rzeczywistości to właśnie Japończycy jako pierwsi na rynku mieli telewizor w tej technologii. XEL-1 trafił do sprzedaży już w 2008 roku. Miał aż 11 cali, rozdzielczość 960 × 540 pikseli,
cenę na poziomie 10 tysięcy złotych i swoje problemy. Minęło dziesięć lat i znów OLED kosztuje 10 tysięcy złotych, tyle że w tej cenie otrzymujemy 55 cali i rozdzielczość 4K. Niestety,
nadal to spora kwota, skoro w tej samej cenie możemy mieć dobrej klasy 75-calowy ekran
LCD. Osoby, które jednak zdecydują się na AF8, nie będą żałować ani złotówki wydanej na
ten telewizor.
AF8 to drugi telewizor OLED we współczesnej ofercie Sony. W sprzedaży i produkcji wciąż
pozostaje model A1 zaprezentowany rok temu. A1 charakteryzuje się wyjątkowo nietuzinkowym wyglądem. Nie ma typowej podstawy, tylko nóżkę z tyłu, stoi niczym ramka ze zdjęciami – co miało zarówno fanów, jak i przeciwników, zwłaszcza to pochylenie ekranu. Teraz
AF8 to propozycja dla tradycjonalistów i minimalistów. Telewizor praktycznie nie ma ramek,
podstawa jest minimalistyczna i ekran „stoi na baczność”. Prezentuje się minimalistycznie
zarówno na szafce, jak i wisząc na ścianie. Jest lekki w formie, bez kombinacji.
Jednocześnie niestety poza frontem trudno mówić o wyglądzie premium. Jeśli założymy,
że na tył telewizora nikt nie patrzy, to jest OK. Jak chodzi natomiast o jakość plastików czy
osłonek zastosowanych z tyłu, to jest ona dobra, ale od telewizora tej klasy można oczeki-
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wać więcej. Podobnie z pilotem, gumowe przyciski – choć wygodne, to lekko toporne, z tyłu
motyw mający nawiązywać do skóry również projektantom nie wyszedł, a jeszcze bardziej
razi wyraźny napis „Made in China” na dole obudowy. Szkoda, bo to właśnie pilot jest punktem styku pomiędzy telewizorem a użytkownikiem.
Największym tegorocznym zaskoczeniem w telewizorach Sony jest płynność działania
Android TV. Wcześniej testowałem XF90 i byłem pod wrażeniem, teraz mogę to potwierdzić.
Zwłaszcza że AF8 stał się moim głównym telewizorem na dwa tygodnie, miałem więc okazję
bliżej przyjrzeć się jego działaniu. Telewizor uruchamia się szybko, reaguje dobrze na większość komend, świetnie działa rozpoznawanie mowy i tutaj naprawdę Google robi to fajnie.
Nie obyło się mimo to bez incydentów – jak nagły komunikat z prośbą o znalezienie sieci przy
próbie uruchomienia Netflixa ze specjalnego przycisku czy wywalanie się aplikacji. Jest jednak o niebo lepiej niż trzy lata temu, a nawet rok temu. Android TV jest używalny, a jeśli nie
chcemy z niego korzystać, to praktycznie nie musimy: ze spokojem możemy od razu przełączać się na Apple TV, dekoder czy konsolę – interfejs systemu telewizora wręcz omijając.

Na krytykę zasługuje jednak proces aktualizacji i samo wdrażanie rozwiązań przez Sony.
Przesiadłem się dopiero co na Apple TV 4K, cieszę się z testu Sony AF8, ponieważ będzie
okazja do przetestowania Dolby Vision. Nic z tych rzeczy. W obecnej wersji oprogramowania
Sony AF8, owszem, wspiera ten standard HDR, ale tylko z aplikacji w systemie. Na wsparcie
po HDMI przyjdzie jeszcze poczekać. W przypadku modelu A1 czekano ponad rok od rynkowego debiutu. Tak samo w tej chwili telewizory Sony działają na Android TV 7.0 – zresztą
podobnie jak te od TCL czy Philipsa.
Przejdźmy jednak do kluczowego aspektu, jakim jest obraz. Tutaj mamy do czynienia
z połączoną mocą ekranu OLED z inżynierią Sony. W ten sposób otrzymujemy naprawdę
świetną jakość obrazu w trybie „Kino Pro” już po wyjęciu z pudełka. Przy czym decydując
się na model tej klasy, warto przemyśleć kwestię kalibracji. Obraz cieszy oczy, zwłaszcza
w absolutnej ciemności i na treściach 4K z HDR. Efekt HDR jest bardzo wyraźnie widoczny.
Zachwycałem się scenami w nowej odsłonie Tomb Rider, światła były wręcz rzeczywiste.
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Tutaj ekrany OLED w ostatnich trzech latach zrobiły spory postęp. Co więcej, Sony AF8 radzi
sobie całkiem nieźle w średnio nasłonecznionym pomieszczeniu.
Warto zwrócić też uwagę na dźwięk w tym telewizorze, który cechuje się niezwykłą czystością, choć to wciąż niewystarczające, aby radować się dźwiękiem adekwatnym do kina
domowego. Jakość dźwięku zawdzięczamy technologii Acoustic Surface. Dźwięk wydobywa
się z całej powierzchni ekranu, która jest wprawiana w odpowiednie drgania. Efekt finalny
jest naprawdę fajny do codziennego oglądania telewizji.
Sony AF8 to nie jest telewizor idealny. Ma spory input lag, nie debiutował na rynku z pełną
obsługą Dolby Vision, pilot pozostawia wiele do życzenia. Ma jednak znacznie więcej atutów
niż wad. Jakość obrazu, minimalistyczny design, sprawne działanie, wyjątkowa technologia
dźwięku – to argumenty, które za nim przemawiają. Zdecydowanie to jeden z najlepszych
telewizorów, które pojawiły się w tym roku. Konkurentem są tylko pozostałe OLED-y i Q9FN.
AF8 ma swój urok i jest obok XF90 dowodem na to, że Sony trzyma fason.
iMagazine Poleca!
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Samsung Wind-Free – bezwietrznie i smart,
czyli koreański sposób na upały
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Upalne lato w pełni, warto więc pomyśleć o klimatyzacji, zarówno w domu, jak i w biurze.
Klimatyzator idealny to taki, który rzeczywiście chłodzi, a nie wychładza. W dodatku
nie powinien też wywoływać gęsiej skórki na myśl o rachunku za prąd. Dodajmy do tego
jeszcze sterowanie smartfonem.
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Wind-Free od Samsunga to seria klimatyzatorów z wbudowanym Wi-Fi. Dzięki temu można
go obsłużyć z dowolnego miejsca. Specjalna aplikacja jest dostępna oczywiście na urządzenia z iOS, ale także na sprzęty z Androidem. Dzięki niej możemy na przykład włączyć klimatyzator jeszcze przed powrotem do domu, aby czekał na nas przyjemny klimat. Urządzenie
można także odpowiednio programować. Docenimy to w biurze, gdzie możemy zdecydować, żeby przed pojawieniem się pracowników pomieszczenie było intensywnie schłodzone,
a później w godzinach pracy przełączył się w tryb subtelnego chłodzenia. Dzięki inteligentnemu procesowi automatyzacji pracy urządzenia otrzymujemy bardzo niskie zużycie energii.
Tym samym obalamy mit o tym, że klimatyzacje są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Klimatyzatory są dobrodziejstwem, ale też i kłopotem. Powietrze nadmuchiwane ze zbyt
dużą siłą powoduje uczucie nieprzyjemnego chłodu i może także skutkować przeziębieniem. Receptą jest technologia opracowana przez Samsunga w klimatyzatorze Wind-Free.
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Wyeliminowano w nim bezpośredni nadmuch.
Konstrukcja klimatyzatora bazuje na mikroskopijnych otworach – jest ich 21 000 – odpowiedzialnych za rozpraszanie powietrza dystrybuowanego
do pomieszczenia. Ogromną zaletą nowego produktu Samsunga jest funkcja w pełni automatycznego przełączania się między dwoma trybami
pracy, różniącymi się intensywnością procesu
schładzania powietrza. Dzięki użyciu nowej 8-biegunowej sprężarki opracowanej przez Samsunga,
wykorzystującej technologię POWERboost, silnik
klimatyzatora jest narażony na mniejsze wahania momentu obrotowego, co ogranicza ogólną
wymaganą energię i skraca czas potrzebny do
uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej
przez kompresor. Jednym z problemów naszego
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środowiska jest też smog i ogólnie zanieczyszczone powietrza. Klimatyzatory Samsunga mają
wbudowany filtr antysmogowy, dzięki czemu są w stanie oczyścić powietrze w pomieszczeniu bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń.

Wind-Free to produkt przeznaczony zarówno do domu, jak i do biura. Seria ta sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie oczekujemy komfortowych warunków, czy to do pracy, czy relaksu.
Asortyment Samsunga jest bardzo szeroki i coraz bardziej inteligentny. To nie tylko smartfony czy telewizory, ale też lodówki i pralki podłączone do sieci, a nawet klimatyzatory. Warto
pomyśleć o klimatyzacji przy budowie i remoncie, aby zwiększyć swój komfort.
Materiał powstał przy współpracy z firmą Samsung
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Matrix i inne filmy na nowo
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Czy film sprzed blisko 20 lat może wyglądać, jakby miał premierę kinową wczoraj? Oczywiście,
że tak i dotyczy to także jeszcze starszych pozycji. Dzięki technologii filmy dostają drugie życie,
a przede wszystkim możemy je przeżywać na nowo. Tak jest z „Matriksem”, którego polska premiera
na UHD Blu-ray odbyła się w Samsung QLED Room.

/ SPRZĘT / Matrix i inne filmy na nowo

„Matrix” jest filmem kultowym, choć przyznam się, że sam sięgnąłem po niego tylko
kilka razy. Przede wszystkim dlatego, że w czasie premiery miałem zaledwie dziewięć lat.
Pamiętam jednak i to, gdyż był to jeden z pierwszych filmów na DVD zakupionych przez
Tatę. Był początek roku 2000, tata zainstalował kino domowe z kolumnami Pioneer, amplitunerem i DVD Thomson Scenium oraz 32-calowym telewizorem Philipsa z płaskim, panoramicznym kineskopem. „Matrix” i „Masz wiadomość” to były dwa pierwsze filmy, które trafiły
do domu w wersji DVD. W ten sposób kończyłem przygodę z VHS i zaczynałem z nowym
formatem. Ale z tamtego seansu „Matrixa” niewiele pamiętam. Fakt ten nie pozostał jednak
bez wpływu na to, co robię dziś.
DVD i 32-calowy ekran w tamtym okresie to było jednak wciąż nowum. Dominował format
4:3 i kasety VHS. Często kasety kupione na stadionach czy w przejściach podziemnych i filmy,
które kamerami nagrywano w kinach. Takie czasy, a cieszyło to, że film można obejrzeć.
Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej, choć oczywiście nie brakuje osób, które oglądają
filmy na laptopach, ekranach smartfonów czy ekranach rozrywki pokładowej w samolocie. W domowych warunkach mamy jednak możliwość sięgnięcia po zupełnie inną jakość.
Do dyspozycji są naprawdę duże i stosunkowo tanie telewizory. Aby móc cieszyć się nową
jakością „Matriksa”, wystarczy nam Samsung UE55MU7002 za 3600 złotych; jego 75-calowy
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wariant kosztuje 8500 złotych. Tegoroczny
następca UE55NU8002 to wydatek 4400 złotych, a w wersji 82-calowej 14 000 złotych.
Tyle wystarczy, by dostrzec zalety 4K, HDR,
szerokiej palety kolorów. Oczywiście, telewizor musi dopełniać odtwarzacz UHD Blu-ray
i dobrze, aby było także kino domowe lub
soundbar.
Polska premiera „Matriksa” na UHD Blu-ray
miała miejsce w Samsung QLED Room. To
specjalna strefa, którą na czas mundialu stworzył Samsung dla dziennikarzy w Warszawie.
W otoczeniu pięknych mebli BoConcept
dziennikarze mogli przekonać się o możliwościach telewizorów QLED i innych sprzętów Samsunga, między innymi sprawdzić
lodówkę FamilyHub czy piekarnik DualCook,
również podłączony do sieci Wi-Fi. Zresztą to
już trzeci rok, w którym organizują podobną
przestrzeń do spotkań „przy telewizorze”.
Podczas tej premiery obejrzałem fragmenty
nowego „Matriksa” na topowym modelu
QLED Q9FN. Miałem też okazję porozmawiać
z kolorystą z DI Facotry zajmującym się na
co dzień rekonstrukcjami filmów oraz przedstawicielami dystrybutora firmy Galapagos,
odpowiadającej między innymi za premiery
filmów studia Warner Bros na DVD/Blu-ray
i UHD Blu-ray. Po premierze film już w całości obejrzałem w domu, choć podzieliłem go
sobie na dwa wieczory. Najpierw część obejrzałem na Sony AF8 OLED z Dolby Vision,
drugą część – na wspomnianym Samsungu
NU8002.
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Te trzy doświadczenia ze współczesnym „Matriksem” pozwalają stwierdzić, że film praktycznie się nie zestarzał od strony wizualnej. Wręcz przeciwnie, wygląda tak, jakby miał swoją
premierę w ostatnich latach. Podobnie z efektami dźwiękowymi w Dolby Atmos. Całość
robi niesamowite wrażenie. Te efekty specjalne do dziś robią efekt wow, niezależnie, czy
film oglądamy po raz pierwszy, czy po raz któryś z kolei, ale w odświeżonej wersji. Na czym
polega takie odświeżenie? „Matrix”, tak jak i zdecydowana większość filmów realizowanych
do niedawna, powstał na taśmie filmowej, a ta ma jeszcze spory zapas, by pokazać obraz
jeszcze bliższy rzeczywistości w przyszłości, gdy technologie w telewizorach posuną się
jeszcze dalej. Film z oryginalnej kopii jest skanowany, a następnie klatka po klatce poddany
procesowi korekcji barwnej, aby wykrzesać z niego zarówno to, co chciał reżyser, jak i wykorzystać obecne możliwości ekranów. Mamy, więc wykorzystanie szerokiej palety kolorów,
polepszony kontrast i wykorzystanie efektu HDR. Do tego odpowiedniemu procesowi został
poddany także dźwięk.
Podobna sytuacja dotyczy wielu innych filmów z przeszłości. W ten sposób wydano wiele
starszych filmów na Blu-ray, a teraz wydaje się także na 4K UHD, gdzie wyglądają jeszcze
lepiej. Mam w domowym zaciszu „Chłopców z ferajny” w wersji 4K oraz na DVD dodawanym
do jakiegoś czasopisma. Różnica w jakości jest olbrzymia. Na co oczywiście przekłada się
wiele elementów, łącznie z telewizorem.
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Na koniec warto poruszyć dość newralgiczną kwestię cen filmów na UHD Blu-ray. To największa bolączka filmowych maniaków. Do tej pory w moich tekstach dość ostro krytykowałem właśnie dystrybutorów za fakt, że ceny w Polsce są znacząco zawyżone względem
Zachodu. Należą się tutaj z mojej strony przeprosiny. Niestety, to skomplikowana sytuacja
i dystrybutor ma właściwie związane ręce. Tak samo, jak dystrybutor niestety nie ma wpływu
na ścieżkę dźwiękową w „Gwiezdnych wojnach”. To smutne i niefajne dla konsumentów,
ponieważ przez gigantów tego medialnego rynku jesteśmy traktowani jak klienci drugiej
kategorii. Pozostaje czekać i liczyć, że los kiedyś się odmieni. Mamy też wolność wyboru.
Możemy sięgać po wydania w Polsce, ze spolszczonymi okładkami i dostępne w fizycznych
sklepach lub polować na promocje na Amazonie i innych sklepach. Dobra wiadomość jest
taka, że i u nas będą pojawiać się akcje promocyjne na UHD Blu-ray. Już można było kupić
filmy za mniej niż 100 złotych w ramach promocji, a to znacząca różnica względem 150 złotych na starcie.
Filmów na UHD Blu-ray będzie coraz więcej. Jeszcze w tym roku pojawią się dwie pozostałe
części „Matriksa”, kolejne sezony „Gry o tron”, drugi sezon „Westworld”, filmowe nowości
– jak „Ocean’s 8” i „Player One”, ale też tak kultowy film, jak „2001: Odyseja kosmiczna” po
cyfrowej rekonstrukcji.
Fani filmów nie mają na co narzekać, może jedynie obawiać się o swój portfel.

wyimek

wyimek
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Nike Epic React Flayknit
A D A L B E R T FR E E M A N

@Fr eem anAdalbe r t

Test butów do biegania w iMagazine to nowość. Mam jednak nadzieję, że zostanie przyjęta
pozytywnie i dzięki temu będziemy się rozwijali także na tym polu. Pierwsze, które przetestuję,
a raczej opiszę, to najnowsze buty dla biegaczy zaprezentowane w lutym 2018 roku przez firmę Nike.
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Nike Epic React Flyknit. Buty zostały skonstruowane od początku i są nową linią obuwia
sportowego. Nike zapytało się swoich użytkowników, co chcieliby w nowych butach. Jaka
ma być amortyzacja i inne parametry. Nike jest
firmą podobną do Apple, a przynajmniej ja tak ją
postrzegam. Jest pionierem we wprowadzaniu
jako pierwsza różnych nowatorskich rozwiązań
w sprzęcie sportowym, na przykład poduszki
gazowe w serii butów Pegasus. (najnowszy
Pegasus 35 opiszę jako kolejny). Wykorzystano
doświadczenia z butów koszykarskich
z 2017 roku. Pianka React zastosowana w podeszwie buta zadebiutowała w dwóch modelach
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butów koszykarskich: Nike HyperDunk 2017 Flyknit
oraz w Jordan Super.Fly 2017.
Pianka wymyślona przez Nike była niejako odpowiedzią na piankę „boost” od Adidasa. Testowano
podobno 400 różnych mieszanek przez trzy lata.
Dzięki temu pierwsze założenie butów ma być
identyczne, jak i ostatni bieg po wielu, wielu kilometrach w nich pokonanych. W kolekcji butów
Nike ma zastąpić system Lunarlon, który z czasem
się dosyć mocno zużywał.
Buty chciałem kupić, gdy tylko pojawiły się
w Polsce. Na początku cena ponad 600 złotych była
dla mnie zaporowa. Teraz pojawiły się pierwsze
promocje i właśnie z jednej z nich skorzystałem.
Pierwsze założenie butów nie jest proste. Trudniej
się je zakłada niż jakiekolwiek inne. Miękkość cholewki i jej delikatność powodują, że bez łyżki do
butów boję się je zakładać. Na pięcie jest szlufka
mająca pomagać w naciąganiu na stopę, ja jednak
wolę nie ryzykować przedarcia tak drogich butów.
Sznurówki są tylko ozdobnikiem. Wszystko, co najważniejsze, jest w wykonaniu i w zasadach działania cholewki. Jest to skarpeta. Miałem jedne
z pierwszych wersji butów z tym rodzajem wykonania. Nike Free RN Flayknit. Buty do biegania
metodą naturalną. Czyli zero amortyzacji, zero systemów. Podobnie jak sandały Indian Takakumara.
Tu dodam z podziwem, iż jedyną osobą, którą
znam i wiem, że biega w takich sandałach, jest
Paweł Jońca, nasz genialny rysownik. Widać, że
Flayknit się zmienił. Jest podobne wykonanie, ale
odczucia są zupełnie inne. W Epic cholewka jest
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jakby grubsza i lepiej dopasowuje się
do nogi. Ja mam bardzo delikatne stopy
i nawet w czymś tak miękkim, jak wykonany w najnowszych technologiach but,
spowodował u mnie obtarcia.
Wkładka w butach jest standardowa, taka
jak w pegasusach i innych butach biegowych. Nie widzę tu jakichkolwiek różnic.
Podeszwa to jest bajer. Taka poduszka.
Jednak nie pływa się w tych butach. Nie
odczuwam niestabilności. Wręcz przeciwnie. Podeszwa jest większa niż obrys
buta. Dzięki temu kroki stawiamy pewnie.
Podczas treningów wymyśliłem, że dzięki
temu bardzo trudno skręcić sobie nogę,
do czego mam tendencję. Szczególnie po
nadepnięciu na krzywe podłoże.
To, co jest istotne, to bieganie. Podeszwa
działa jak trampolina lub jak wyrzutnia.
Odbijam się przy każdym kroku. Jest to
bardzo przyjemne, jak czuję, gdy energia
wkładana w następny krok, zostaje przekierowana na wybicie się i dzięki temu
na poprawę wyników.
W tych butach poprawiłem wyniki
o dobre kilka procent. Nie wiem, czy to
jest zasługa tylko butów, czy dłuższego
odpoczynku, ale jestem pod wielkim
wrażeniem każdego biegu.
To, co jest jeszcze istotne, podeszwa
w miejscach najbardziej narażonych na
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ścieranie jest zabezpieczona gumą. Buty te mają jeszcze jedną wyjątkową cechę. „Przyklejeją”
się do podłoża. Biegając po półbruku dla rolkarzy, miałem wrażenie w innych butach takiego
uślizgu przy odbiciu. Na mostach, gdzie chodniki są betonowe i zabezpieczone czymś
w rodzaju farby, jeszcze bardziej to jest odczuwalne. W Epicach nie ma tego efektu. Pewnie to
też jest jedna z przyczyn szybszego biegania i lepszych wyników.
Buty, mimo że są na grubej podeszwie, są bardzo lekkie. W rozmiarze 44 ważą 244 g (jeden),
co jest wynikiem genialnym. Dla porównania trampki z BigStar, które noszę, ważą 300 g.
Nike Epic React Flyknit nie są tanie. W moimi odczuciu są genialne i w cenie około 500 złotych w obecnych promocjach jest to najlepszy zakup dla osób biegających. Polecam też jak
najbardziej nawet początkującym. By uprawiać inny sport, wydajemy więcej na sprzęt, więc
tu kupując buty na cały sezon, nie oszczędzajmy za bardzo. Polecam szczególnie dla osób
z nadwagą lub cięższych. Zastosowane systemy amortyzacji poradzą sobie z każdym naszym
kilogramem.
Dla mnie hit roku 2018. Polecam.
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Blender próżniowy Philips
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Są rodziny produktów, o których myślisz, że już właściwie nic nie da się usprawnić i właściwie
w temacie wymyślono już wszystko. I wtedy wchodzi blender.
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Blender kielichowy jest produktem, który dobrze
w domu mieć. Nie jest on może urządzeniem
niezbędnym w każdej kuchni, ale na pewno każdemu od czasu do czasu się przyda. Macie ochotę
na koktajlik? Nie ma problemu. Jakiś dobry drink
wieczorem, gdy wpadną znajomi? Rachu-ciachu
i zrobione. Zastosowań blendera na pewno trochę
się znajdzie.
Co tu jednak testować? Kielich, kręcące się nożyki
i co tu nowego można by wymyślić. Otóż okazuje
się, że można. Philips wpadł na pomysł (być może
nie oni jedyni, choć w przypadku ich produktu
usłyszałem o tym po raz pierwszy), by stworzyć
blender próżniowy. Jaki jest tego cel? Jeżeli lubicie koktajle z owoców i warzyw, to na pewno
zauważyliście, że gdy zrobimy sobie takowy rano,
to po kilku godzinach, nawet gdy wstawimy go
do lodówki, zaczyna nieco brązowieć i jego świeżość powoli odchodzi w niepamięć, podobnie jak
ilość wartości odżywczych, witamin i minerałów.
Wszystko przez proces utleniania, który następuje przede wszystkim podczas blendowania
produktów.
Z pomocą przychodzi blender Philips HR3752
– przed rozpoczęciem blendowania z kielicha
zostaje wyssane powietrze, a tym samym, podczas mieszania naszych produktów, nie łączy się
ono z nimi i dzięki temu powstałe koktajle będą

Philips wpadł na pomysł (być może nie oni
jedyni, choć w przypadku ich produktu
usłyszałem o tym po raz pierwszy), by
stworzyć blender próżniowy.

mogły dłużej zachować świeżość. Podobno dzięki
temu zabiegowi napój po ośmiu godzinach może
zachować nawet do trzech razy więcej witaminy
C niż podczas zwykłego blendowania. Tego akurat nie mam jak potwierdzić w praktyce i muszę
uwierzyć badaniom. Wiem jednak, że gołym
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okiem można było zauważyć, że napoje mają mniej piany spowodowanej napowietrzeniem,
coś więc jednak w tym wszystkim działa. Nie ma w nich takiej ilości bąbelków i są o wiele
bardziej jednolite.
Blender doskonale poradzi sobie z rozmaitymi produktami, dzięki silnikowi o mocy 1400
W i prędkości obrotowej wynoszącej do 35 tysięcy obrotów na minutę – nawet lód czy
twardsze orzechy nie będą dla niego problemem. Prędkość można oczywiście dowolnie
ustawiać za pomocą pokrętła – od spokojnego mieszania do właściwie szybkiego ciachania
wszystkiego, co wrzucimy do kielicha.
Do wyboru mamy również trzy programy pracy: próżniowe miksowanie (może być też bez
próżniowego, wtedy to po prostu zwykłe miksowanie), funkcja pulsacji oraz kruszenie lodu.
Jak można się domyślić, korzysta się przede wszystkim z tego pierwszego.

Wiem jednak, że gołym okiem można było zauważyć, że napoje mają mniej piany
spowodowanej napowietrzeniem, coś więc jednak w tym wszystkim działa.

Jeśli miałbym wymienić minus całego urządzenia, to powiedziałbym, że jest nim kielich. Ma
on co prawda pojemność 1,8 litra, co jest fajne i do tego akurat nie mam uwag, ale wolałbym,
gdyby był on wykonany ze szkła. Sam mam w domu właśnie taki blender ze szklanym kielichem i uważam to za lepsze rozwiązanie – oczywiście, jeśli lubicie upuszczać rzeczy, to dla
Was on odpowiedni nie będzie.
Innym minusem, jest cena, która wynosi 1169 złotych (cena rekomendowana przez producenta). Rozumiem nową technologię – próżniowe blendowanie to funkcja bardzo ciekawa
i zapewne poprawiająca jakość przygotowywanych koktajli, głównie tych warzywno-owocowych, nie alkoholowych), jednak ponad 1000 złotych za blender będą gotowi zapłacić chyba tylko ludzie, których po prostu stać na takie wydatki i nie jest to dla nich żaden
problem, albo ci, którzy mają fioła na punkcie zdrowego odżywiania i te zyskane wartości
odżywcze są dla nich najważniejsze. Choć, kto wie, gdybym sam stał teraz przed wyborem
nowego blendera i był pewien, że będę z niego codziennie korzystał, to na pewno wziąłbym taki pod uwagę.
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Idea blendowania próżniowego wydała mi się bardzo ciekawa. Nie jestem w stanie miarodajnie sprawdzić, czy faktycznie wpływa to na wartość odżywczą przygotowywanych
produktów, ale na pewno lepiej się one prezentują, zwłaszcza po kilku godzinach spędzonych w lodówce. Całe urządzenie jest porządnie wykonane, stabilnie stoi na blacie w kuchni
i mamy pewność, że nie rozpadnie nam się po kilku miesiącach używania. Mój prywatny
– również Philips – bardzo dobrze służy mi już od kilku lat, a jakoś wykonania jest bardzo
podobna. Myślę, że jeśli ktoś interesuje się nowymi technologiami i chce je mieć nawet
w swojej kuchni oraz stać go na wydatek ponad 1000 złotych za urządzenie do koktajli, to
próżniowy blender Philips może być dla niego ciekawą opcją.

Philips HR3752
Plusy:
• kilka trybów pracy
• wysysanie powietrza przed
blendowaniem w celu zachowania
lepszej świeżości koktajli
• dobra jakość materiałów
Minusy:
• cena
• plastikowy kielich, który byłby
lepszy, gdyby był szklany
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Glassbot robot do mycia szyb
– czy zastąpi teściową?
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Testowałem już roboty odkurzające podłogi, myjące parkiety, koszące trawę, ale robot do mycia
szyb gości u nas w redakcji po raz pierwszy. Jest to MAMIBOT Glassbot. Roboty myjące szyby
wyglądają dość magicznie, gdy wiszą przyklejone do szyby. Postaram się opisać, jak to działa i czy
warto na takiego robota wydać nieco ponad tysiąc złotych.
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Glassbot wygląda podobnie do robotów myjących parkiety, jest kwadratowy, co łatwiej
pozwala zmyć narożniki okien, dość lekki i ma
powierzchnię nie większą niż kartka A4. Ten konkretny model umyje wszystkie rodzaje szklanych
powierzchni, zarówno w pionie, jak i poziomie. Wyczyści też dzięki czujnikom zjechania
z powierzchni okna bezramowe, kabiny prysznicowe, duże lustra, witryny sklepowe, ogrody
zimowe itp. Aby utrzymać się na szybie, wytwarza podciśnienie, którym przysysa się do szyby,
a porusza się dzięki dwóm gumowym gąsienicom. Trzeba przyznać, że poruszając się po pionowej szybie, robi naprawdę duże wrażenie.
Aby pracować, Glassbot wymaga stałego zasilania – w końcu, gdyby skończyła się bateria, to by
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nam zwyczajnie spadł na ziemię. Gdyby to była podłoga metr niżej, to pewnie nic by się nie
stało. Gorzej, jeśli to byłoby zewnętrzne okno na dziesiątym piętrze. Spadając, pewnie by się
lekko uszkodził, a przy okazji mógłby zrobić sporo zamieszania na dole. MAMIBOT zabezpieczył przed tym robota na trzy sposoby. Po pierwsze robot ma wkręcany, pięciometrowy
kabel zasilający, dzięki temu nie wypnie się przypadkowo i starczy na duże okno. Po drugie
ma wbudowaną baterię, która nawet pomimo awarii prądu zapewni pracę jeszcze przez
około 30 minut. Po trzecie w zestawie mamy linkę, którą możemy przypiąć robota wewnątrz
domu. Szczególnie to trzecie rozwiązanie przemawia do mnie mocno, bo zabezpiecza nas
przed wszystkimi kaprysami elektroniki.

Na spodzie robota mamy miejsce na przyczepienie myjącej ściereczki. Są dwie wersje do
mycia na sucho i na mokro, w zestawie dostajemy po dwie z każdego rodzaju. Przy czym
mokro, to znaczy, że ściereczka jest spryskana płynem do mycia szyb. Gdy szyba będzie po
prostu mokra, to robot, nawet mimo wyposażania w gumowe gąsienice, nie będzie miał siły
wjechać w górę szyby.
Producent przekonuje nas, że robot jest bardzo szybki i w dwie i pół minuty wymyje
1 m2 szklanej powierzchni, a jego obsługa jest dziecinnie prosta. Sprawdźmy, jak to działa
naprawdę. Przygotowanie robota do działania jest faktycznie bardzo proste. Na początek
należy spryskać środkiem czyszczącym do szyb szmatkę dołączoną do zestawu. Następnie
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musimy włączyć urządzenie i umieścić je na szybie. Dzięki silnikowi próżniowemu zostanie on przyssany do szyby, na której będzie się trzymał. Co ciekawe, sam silnik nie jest zbyt
głośny. Generuje on 65 dB, czyli trochę więcej niż zwykły odkurzacz, spokojnie więc można
przebywać w pomieszczeniu podczas pracy robota.
Teraz wystarczy wcisnąć przycisk START, aby zacząć czyszczenie. MAMIBOT ma trzy tryby
czyszczenia: „N”, „Z” lub tryb mieszany, gdzie robot czyści okno w trybie Z i trybie N. Tryby
różnią się sposobem, w jaki robot porusza się po szybie. Sterować trybem możemy z pilota
zdalnego sterowania lub z aplikacji mobilnej dla iOS albo Androida. Aplikacja jest bardzo
prosta, bardzo, bardzo prosta. Ma tak naprawdę jedynie funkcje takie same, jak na pilocie.
Jej plusem jest to, że działa po Bluetooth, dzięki czemu nie trzeba się wychylać za okno
z pilotem. Niestety, nie ma żadnej możliwości aktualizacji softu w robocie, szkoda, bo ta
by się przydała. Robot bowiem cierpi na pewne problemy z precyzją działania, problemy,
które wyglądają na programowe. Umieszczony
na szybie sprząta ją, po czym nagle, w połowie

Jeśli jednak chcecie, podobnie jak ja na
początku testu, myć nim ona dwa razy
do roku to nie, nie to się nie da. Do tego
lepsza będzie, jak sugerował ktoś na
Twitterze, teściowa.

okna, zatrzymuje się, a my musimy znowu wybrać
nowy program. Przydaje się tu aplikacja mobilna.
Z moich testów wynika, że trzeba przynajmniej
trzy lub cztery razy uruchomić program, aby
zostało posprzątane duże okno. Testowane na
oknie 6 m2. Po umyciu okien ściereczkę możecie
wyprać w pralce i użyć po raz kolejny.
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Teraz oczywiście najważniejsze: jak z jakością czyszczenia. Musimy tu przyjąć pewną zasadę,
taką samą zresztą jak przy robotach koszących trawę i sprzątających mieszkanie. Ich nie
puszczamy na mocno zabrudzone powierzchnie. Powinniśmy mieć front robót w takim
stanie, w jakim chcemy go utrzymać na stałe. Robot zaś dzięki codziennej lub maksymalnie co kilkudniowej akcji utrzymuje nam nasz idealny porządek. Wtedy to będzie działało
naprawdę skutecznie. Jeśli jednak chcecie, podobnie jak ja na początku testu, myć nim
okna dwa razy do roku to nie, tak się nie da. Do tego lepsza będzie, jak sugerował ktoś na
Twitterze, teściowa (korekta sugeruje, że równie dobrze można wykorzystać teścia). Na
mocno zabrudzonych oknach, takich pół roku niemytych, praca robota zostawi dużo smug.
Jeśli jednak będziecie go uruchamiali co tydzień, to macie spokój z myciem okien. Wystarczy
więc wyrobić w sobie nawyk.
MAMIBOT Glassbot wydaje się więc ciekawą alternatywną do żmudnego mycia okien, jeśli
mamy ich sporo. Cena 1177 złotych też nie wydaje się wygórowana. Robota możecie nabyć
w sklepie, który dostarczył nam go do testów.
Ocena iMagazine:
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Mercedes X – Niemcem nie tylko na farmę
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

No dobrze, przyznać się, kto kiedykolwiek myślał, że Mercedes będzie miał w swojej ofercie
pick-upa? Oto wjeżdża on, cały na biało!
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Naprawdę nie sądziłem, że nadejdzie taki dzień, w którym Mercedes – marka kojarząca mi
się przede wszystkim z luksusem i wygodnym wożeniem tyłeczka na skórzanej kanapie
– stworzy samochód, który będzie dobry na farmę. Ale nie ma co się martwić, w dzisiejszych
czasach dobry rolnik też może sobie pozwolić na odrobinę luksusu i splendoru.

Auto powstało na bazie Nissana Navara i pomimo sporej liczby różnic,
odnajdziemy tu wiele podobieństw do japońskiego kuzyna.
Mercedes klasy X to jedna z takich, nie tyle głośnych, ile ciekawych premier końcówki
zeszłego roku. Oczywiście, sporo mówiło się o tym aucie, ale chyba wszyscy jesteśmy skłonni
przyznać, że czekamy na wiele innych pojazdów. X to nie jest Mercedes od A do Z – a właściwie od M do S, czy jakoś tak. Auto powstało na bazie Nissana Navara i pomimo sporej liczby

146

/ SPRZĘT / Mercedes X – Niemcem nie tylko na farmę

różnic, odnajdziemy tu wiele podobieństw
do japońskiego kuzyna. Trzeba jednak przyznać, że z zewnątrz czuć, że to Niemiec i to
w dodatku bardzo ładny – na tyle, że ludzie
oglądali się, widząc go na ulicach.
Wnętrze również prezentuje się inaczej niż
w Navarze – na szczęście. Stylistyka bardzo przypomina tę znaną z innych modeli
Mercedesa, fani deski rozdzielczej tej firmy
raczej nie będą więc zawiedzeni. Niestety,
dźwignia zmiany biegów nie znajduje się po
prawej stronie kierownicy, do czego zdążył
nas już producent przyzwyczaić, a w tym
bardziej „tradycyjnym miejscu”. Niby to nic
wielkiego, ale ja już zakodowałem sobie
w głowie, że w Mercedesie biegi zmienia się
tam, gdzie inni włączają wycieraczki.
W aucie siedzi się wygodnie i pewnie. Tu
można śmiało powiedzieć, że jeździmy trójgłową gwiazdą. Mamy do dyspozycji dobrą
pozycję za kierownicą, dzięki której jazdę
tym autem możemy zaliczyć do przyjemnych bez względu na to, czy jedziemy po
równym asfalcie, czy po szutrowych bezdrożach. Mogłoby być jedynie nieco więcej
miejsca nad głową, ale mnie, jako osobie o średnim wzroście, specjalnie to nie
przeszkadzało.

W aucie siedzi się wygodnie i pewnie.
Tu można śmiało powiedzieć, że
jeździmy trójgłową gwiazdą.
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W trasie nie miałem raczej na co narzekać, jeśli chodzi o komfort jazdy, nawet przy większych prędkościach. Kabina jest bardzo dobrze wyciszona i pomimo oporu powietrza oraz
dużych opon, tym autem po prostu jeździ się przyjemnie. Zresztą nawet w mieście dobrze
się on sprawuje. Oczywiste jest, że zaparkowanie takim autem nie będzie należało do najłatwiejszych, samo manewrowanie nim już jednak nie sprawiało większych problemów – choć
do poziomu Smarta to mu daleko.
Byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobrze się ten samochód sprawuje, nie
tylko przy przewożeniu większych ładunków czy jeździe po bezdrożach. Co prawda można
by poprawić nieco automatyczną skrzynię biegów, która nie zawsze sprawnie zmienia przełożenia, ale sama kultura jazdy jest na naprawdę przyzwoitym poziomie. Również jednostka
napędowa o mocy 190 KM sprawia, że możemy liczyć na zapas mocy pod maską, a moment
obrotowy 450 Nm pozwoli nam pociągnąć nawet 3,5 tony przyczepy za sobą lub wjechać
pod strome wzniesienie.
Minusem jest tu na pewno cena. Za testowy egzemplarz w wersji 250d POWER, z automatyczną skrzynią biegów, systemem multimedialnym i wieloma innymi dogodnościami zapłacimy… ponad 270 tysięcy złotych. Dużo, ale chyba nikt nie oczekiwał, że zapłaci mało za
Mercedesa. Czy zatem nie lepiej kupić auto, na którym bazuje X i zapłacić za nie mniej? Być
może, ale tu poczujemy, że faktycznie siedzimy w Mercedesie i dostaniemy komfort, którego
możemy oczekiwać od producenta.
Ocena iMagazine:
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próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

MOJE ING MOBILE
Aplikacje bankowe są coraz bardziej
rozwinięte. Każdy bank stara się znaleźć
jakąś nową, wyróżniająca go spośród innych
funkcjonalność. Nieźle podszedł do tego
ING. Jako jedyni w Polsce proponują swoim
klientom niezależną klawiaturę, która ma
ułatwiać wykonywanie przelewów na telefon
i płatności w internecie . Klawiatura autoryzuje
się tak samo jak cała aplikacja bankowa, dzięki
czemu jest w 100% bezpieczna, a pozwala
nam na dokonywanie przelewów na telefon
w komunikatorach i płacenie za zakupy BLIKiem bez wchodzenia do aplikacji ING. W tej
chwili możliwe są przelewy na wybrany
numer telefonu, ale niebawem klawiatura
zyska możliwość pobierania kodów BLIK bez
wchodzenia do aplikacji ING. Szczególnie
to ostanie może być bardzo przydatne. BLIK
to super sposób na płatności w kraju, ale
jego obsługa w wielu bankach jest fatalna.
Z klawiaturą Moje ING jest to dużo łatwiejsze.

Cena: 0,00 PLN
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ZDROWE ZAKUPY
Jakiś czas temu uznałem, że będę bardziej zwracał uwagę na to, co
zjadam i wypijam. Wydaje się to w sumie proste, każdy wie, że CocaCola nie jest zdrowym napojem, a mrożona pizza to samo zło. Problemy
zaczynają się, gdy bierzemy do ręki sok dla dziecka, napój izotoniczny
lub wędlinę, która ma mieć aż 95% mięsa. Wczytanie się w tabele na
etykiecie bywa czasem dość trudne. Tu z pomocą przyjdzie aplikacja
„Zdrowe zakupy”. Za jej pomocą wystarczy zeskanować kod kreskowy
na jakimś produkcie i od razu otrzymamy zestawienie składników
z wyróżnieniem tych, których powinniśmy unikać. Działa to szybko,
a baza produktów jest bardzo duża. Dodatkowo aplikacja sama
proponuje zdrowe zamienniki produktów, które zeskanowaliśmy, ale
mają zły skład.

Cena: 0,00 PLN

C I T Y M A PPE R
Wakacje sprzyjają wyjazdom w ciekawe miejsca. Zwiedzanie nieznanych
nam miast najfajniejsze jest moim zdaniem za pomocą miejskich
środków lokomocji. Teraz to już nie tylko autobus, tramwaj czy metro.
Mamy też miejskie rowery, skutery elektryczne oraz samochody na
minuty i całą inną masę możliwości. Barierą jest jedynie poznanie
opcji na ciekawe poruszanie się po mieście. Odpowiedzią na to
zapotrzebowanie jest Citymapper. Ta aplikacja integruje wszystkie
miejskie systemy w jednym miejscu. Na mapie zobaczymy przystanki
metra z rozkładami jazdy, wolne rowery czy skutery, ale również
dostępne samochody na minuty. Genialne dla każdego, kto chce
zwiedzić na własną rękę duże miasto. Niestety, nie ma żadnego
polskiego miasta, ale na stronie producenta można głosować na
nowe miasta. Polecam głosować na Warszawę, Kraków, Wrocław, bo
infrastrukturę mają bardzo rozwiniętą.

Cena: 0,00 PLN
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Przygody Pana Wełniaczka
Unravel i Unravel Two
PAT R YC J A R U D N I C K A

@iPat r yc jaR

Kiedy dwa lata temu po raz pierwszy zagraliśmy w Unravel, od razu zakochaliśmy się w głównym
bohaterze. Grę ściągnęłam, bo wydawało mi się, że będzie to prosta gierka, nadająca się również dla
dzieci. Nic bardziej mylnego. Owszem, dzieciom też się spodoba, szczególnie za sprawą głównego
bohatera, którym jest Yarny, ludzik z włóczki (moja córka nazwała go „Pan Wełniaczek”). Lecz tak
lead
naprawdę ta wzruszająca historia oraz chwilami mroczny klimat wciągnie także dorosłych.
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Yarny to mały ludzik zrobiony z czerwonej włóczki. To właśnie nim sterujemy.
Skaczemy, wspinamy się, strzelamy włóczką, za pomocą której postać może
opuszczać się jak po linie, ciągnąć przedmioty, bujać się oraz tworzyć sznurowe mosty. Żeby nie było aż tak łatwo, musimy uważać, by nie skończyła nam
się włóczka, wtedy nie możemy już iść do przodu. Należy wówczas jeszcze
raz przemyśleć zagadkę, cofnąć się i próbować rozwiązać dany poziom tak,
aby wystarczyło nam sznurka. Klasyczna mechanika platformówek w połączeniu z przepiękną grafiką sprawiła, że gra jest bardzo przyjemna i wciągająca.
W miarę postępów w grze odkrywamy też dość smutne wspomnienia rodzinne
jako przebłyski w tle. W pierwszej części początkowa scena ukazuje nam staruszkę krzątającą się po położonym na odludziu domu. To właśnie jej wspomnienia odkrywamy. Zarówno te szczęśliwe, jak i te bardzo smutne. Nasze
odczucia potęgują zmieniające się pory roku. Zaczynamy grę szczęśliwymi
wspomnieniami latem, a kończymy ze łzą w oku srogą zimą. Każda przygoda
to jedno zdjęcie z fotograficznego albumu przedstawiające ważny moment
w życiu rodziny. Na poszczególnych poziomach w tle planszy widzimy wspomnienia dzieci bawiących się na plaży, wyciek niebezpiecznych substancji
w lesie, a także śmierć męża staruszki. Na szczęście dzieci nie bardzo na to zwracają uwagę i zwyczajnie dalej cieszą się kolejnymi poziomami. Choć czasem
trzeba latorośli pomóc, to ogólny poziom zagadek nadaje się dla dzieci w wieku
około 4–5 lat.
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Kolejna część przygód Pana Wełniaczka w Unravel Two od razu skradła nasze
serca. Tym razem mamy dwa połączone wełniaczki (a w jednym z poziomów
ratujemy trzeciego – różową Panią Wełniczakową). Yarny po strasznym sztormie budzi się na lądzie i odkrywa drugą postać, z którą po zbliżeniu do siebie
połączyła go nierozerwalna nić. Sposób rozgrywki nie uległ w zasadzie zmianie. Mając połączone dwa wełniaczki, używamy trochę innych trików, wahadeł i innych sposobów współpracy głównych bohaterów, żeby przedostać się
z lewej strony na prawą. Tryb co-op jest tu genialny. Możemy grać solo, przełączając się pomiędzy postaciami lub skorzystać z drugiego pada i z drugą osobą
w pełni wykorzystać kooperację.
Analogicznie do części pierwszej także tutaj odkrywamy historię dwóch chłopców jako przebłyski przy przechodzeniu kolejnych poziomów. Po raz kolejny
grafika jest prześliczna, a sama rozgrywka wciągająca. Często grze zarzuca się
niezbyt wysoki poziom zagadek. Moim zdaniem to ogromna zaleta tych serii
Unravel. Dzięki temu to idealne tytuły na rodzinne kanapowanie z konsolą.
Wzruszające historie dla dorosłych i kolorowe, wymagające myślenia zagadki
dla dzieci. Zdecydowanie polecam do domowej bibliotek gier.

Unravel
Zalety obu części:
• przepiękne widoki
• klimatyczna muzyka
• wzruszająca opowieść
• proste sterowanie,
z którym poradzą sobie
nawet młodsze dzieci
• rewelacyjny stosunek ceny
do jakości i długości gry
Wady:
• brak
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Tips&Tricks
Natywna konwersjatytuł
Live Photos do GIF-ów
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@nor be r tc al a

Jednym z ciekawych narzędzi aplikacji Aparat jest możliwość wykonywania tak zwanych Live Photos, czyli ruchomych zdjęć. Jeśli ktoś z Was nie wie, to powstają one
w ten sposób, że nagrywany jest krótki fragment uchwycony kamerą przed naciśnięciem przycisku do robienia zdjęć oraz krótki fragment po wykonaniu takiego zdjęcia.
W sprzyjających warunkach można w ten sposób osiągnąć całkiem interesujące rezultaty lub też wyjątkową pamiątkę.
Sęk jednak w tym, że Live Photos są obsługiwane tylko przez systemy od Apple. Żeby
podzielić się takimi zdjęciami z użytkownikami innych systemów, musimy przekonwertować je do formatu GIF lub filmów. Na
próżno jednak szukać takich bezpośrednich
opcji natywnie w iOS. Całe szczęście w App
Store można znaleźć sporo aplikacji, które takie
funkcje konwersji oferują.
Okazuje się jednak, że istnieje sposób, żeby
udostępnić Live Photo jako GIF bez potrzeby
instalowania dodatkowego oprogramowania.

W jaki sposób?
Po pierwsze, uruchamiamy aplikację Zdjęcia
i wybieramy Live Photo, które ma być
przekonwertowane.
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W widoku podglądu przesuwamy ekran do
góry, żeby uwidocznić opcje zapętlenia zdjęcia. Wybieramy jedną z dwóch pętli: W pętli
lub Odbicia.

Kolejnym krokiem jest wybranie udostępnienia zdjęcia,
a z listy aplikacji wybieramy systemowy Mail.

Następnie pozostaje wskazać odbiorcę lub
możemy przesłać też do siebie. Udostępniając
Live Photo w ten sposób, czyli przez aplikację
Mail, iOS konwertuje zdjęcie do formatu GIF.
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Jak widać, da się natywnie przekonwertować
Live Photo do formatu GIF. Nie jest to jednak
takie intuicyjne. Dodatkowo taki plik GIF jest
bardzo duży przy dość niskiej jakości obrazu.
Przykładowe zdjęcie, które użyłem w tym
artykule, waży ponad 8 MB.

Sprawdziliśmy zatem, że da się to zrobić.
Zachodzi jednak pytanie, czy nie lepiej skorzystać jednak z narzędzi udostępnionych do
tego celu w App Store? Tu już każdy sam musi
sobie odpowiedzieć.
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21 dni bez społecznościówek
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Media społecznościowe czytamy przy porannej kawie, w autobusie albo po prostu z nudów.
Stały się nieodłączną częścią naszego życia, bo bez nich nie dowiemy się, co jest ważne, a co nie.
A gdyby się tak odłączyć?
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W

W społecznościówkach odzywam się rzadko, ale sporo czytam. Oczywiście nie
zawsze tak było – kiedyś internetowe dyskusje były istotną częścią mojego życia.
Dlaczego się nie odzywam? Prawda jest taka, że z wiekiem zaczynamy zdawać
sobie sprawę z tego, że czas spędzony na przepychankach w społecznościówkach możemy wykorzystać zupełnie inaczej. Obecnie wielkim słowem jest produktywność, a rozmówki twitterowo-facebookowe nie przynoszą realnych,
wymiernych rezultatów. O ile nie są wpisane w zakres obowiązków zawodowych,
czas spędzony na przewijaniu ekranu to głównie rozrywka, bo nawet w przypadku poszukiwania odpowiedzi na istotne dla nas pytania, dużo prościej i szybciej otrzymamy je, używając Google’a. Ja traktuję społecznościówki jako swego
rodzaju agregat niusowy, ponieważ wiele lat temu zrezygnowałam z czytania
wiadomości „jak leci”. Narażam się tutaj zarówno tym, którzy uważają, że społecznościówki to najlepszy wynalazek od czasów wynalezienia koła i tym, którzy
niezagłębianie się w poranną prasę traktują jako objaw najwyższej ignorancji społecznej. Rozważania o wyższości jednego nad drugim to jednak temat na zupełnie inny felieton. Na potrzeby aktualnego tekstu przyjmijmy po prostu, że jestem
umiarkowanym użytkownikiem sieci społecznościowych. Nie spędzam w nich
wielu godzin dziennie, ale zaglądam przy porannej kawie, by dowiedzieć się, co
ciekawego na świecie słychać.
Wszyscy wiemy (a przynajmniej taką mam nadzieję!), że rodzaj i sposób podania informacji ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie, poziom zadowolenia
z życia i postrzeganie rzeczywistości. Wybór, którego w tym względzie dokonujemy, ma szeroko pojęte konsekwencje – zarówno w zakresie naszego zdrowia
psychicznego, jak i efektywności działania w realnym świecie. Przy okazji 21-dniowego urlopu postanowiłam przeprowadzić mały eksperyment i dowiedzieć się,
jak zmienia się sposób postrzegania, gdy zmienimy rodzaj i częstotliwość wiadomości, które do nas docierają. 21 dni to akurat tyle, ile zajmuje wykształcenie
prostego nawyku, chociaż ostatnie badania pokazują, że w bardziej skomplikowanych sytuacjach proces może trwać 66, a nawet 265 dni. Uznałam, że zmiana
rutyny specjalnie trudna nie jest i postanowiłam na samej sobie sprawdzić, jak
funkcjonują ludzie, którzy o sieciach społecznościowych nie mają pojęcia. Bardziej
spektakularne byłoby całkowite odcięcie się od internetu, ale nie jestem zwolenniczką wylewania dziecka z kąpielą. Internet jako taki nie jest ani dobry, ani zły.
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Mnie zależało na sprawdzeniu przede wszystkim efektu psychologicznego oraz
na dowiedzeniu się, czy przy rezygnacji z umiarkowanego używania sieci społecznościowych nadal mamy możliwość oszczędzenia czasu i zwiększenia produktywności. Nie usunęłam aplikacji społecznościowych z telefonu, przeniosłam je
po prostu do folderu na ostatnim ekranie i wyłączyłam powiadomienia.

Muszę przyznać, że już samo świadome postanowienie o nieużywaniu
sieci społecznościowych generuje pewną pożądaną uważność.

Muszę przyznać, że już samo świadome postanowienie o nieużywaniu sieci społecznościowych generuje pewną pożądaną uważność. Uważność to kolejny termin, który bije rekordy popularności wśród zwolenników zdrowego trybu życia.
Pozwala ona na pełne wykorzystanie potencjału każdej chwili, co z kolei sprawia, że stajemy się dużo bardziej skuteczni w naszych działaniach. Jeśli mamy
wykształcony nawyk picia porannej kawy z telefonem w ręku, zmiana rutyny
wymusza na nas świadome działania. Natychmiast pojawia się wolna przestrzeń,
która głośno domaga się wypełnienia. Jesteśmy do tego stopnia zdominowani
przez angażującą nas rzeczywistość, że nasz umysł z trudem znosi brak zewnętrznych bodźców informacyjnych. Ponieważ nie chodziło o to, żeby wyalienować
się z życia społecznego jak eremita, wypełniłam tę poranną przestrzeń zwykłą
prasówką. Czytanie codziennej prasy miało, jak się później okazało, nie do końca
pozytywny efekt. Pomimo wiedzy o tym, w jaki sposób skonstruowane są artykuły prasowe, zauważyłam u siebie natychmiastowe podniesienie poziomu ogólnej irytacji. Nie tylko z powodu wszechobecnych klikbajtów, ale również przez
ilość informacji o negatywnym ładunku. Magia tego procesu polega na tym, że
nawet mając świadomość takiego oddziaływania, nie stajemy się na nie automatycznie odporni. Sprawia ono, że już na samym wstępie ulatuje z nas sporo
energii i motywacji, a nasze poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad rzeczywistością drastycznie maleje. Mogę sobie jedynie wyobrazić, jakiemu warunkowaniu
poddani zostają ci z nas, którzy stykają się z tego typu przebodźcowaniem na
co dzień, nie tylko podczas 21-dniowego eksperymentu. Końcowym wnioskiem
z zastąpienia społecznościówek generyczną prasą jest przekonanie, że nie było to
dobre rozwiązanie.
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Dalej jest już zdecydowanie lepiej. Świadomość konieczności zastępowania
automatycznie wykonywanych czynności powoduje, że proste przearanżowanie nawyków uwalnia sporą ilość czasu i sprawia, że wykorzystujemy go dużo
bardziej efektywnie. Odsuwając społecznościówki, których używam i tak mniej
intensywnie niż większość moich znajomych, znalazłam czas na przeczytanie
i odsłuchanie kilku wartościowych książek popularnonaukowych. Zajęło mi to
zdecydowanie więcej czasu, niż uwolniłam z puli przeglądania sieci, okazało się
jednak, że całkiem sporo czasu zupełnie umykało mojej uwadze i uważności. Był
to najzwyczajniej w świecie pusty i niezagospodarowany czas, przerywany nieco
bezmyślnym przewijaniem ekranów. Jeśli przyjrzeć się dobrze temu fenomenowi,
zauważyć można, że nasze przyzwyczajenia utrudniają nam realne obliczenie, ile
czasu naprawdę mamy i na co możemy go przeznaczyć. Warto również dodać,
że uwalniając ręce, możemy wdrożyć multitasking, czyli wykonywać wiele zadań
w tym samym czasie. Słuchając dobrej książki, możemy wykonywać domowe
czynności, zaspokajając jednocześnie potrzebę informacji. Nie ma w tym podejściu niczego odkrywczego, zwłaszcza że od długiego czasu podczas sprzątania
słucham książek. Jednak różnica w koncentracji jest olbrzymia, kiedy od tego, co
aktualnie robimy, nie odrywają nas powiadomienia.

Rezygnując z używania sieci społecznościowych z konkretnego,
umocowanego powodu, nie odczuwamy presji interakcji czy
chociażby „lajkowania” postów znajomych.

Ciekawe jest również poczucie swego rodzaju rozgrzeszenia. Rezygnując z używania sieci społecznościowych z konkretnego, umocowanego powodu, nie
odczuwamy presji interakcji czy chociażby „lajkowania” postów znajomych.
Wydawać by się mogło, że wszystkie interakcje polegają na zupełnej dobrowolności. Łatwo jednak dajemy się złapać w pułapkę myślenia o tym, że przysługę
należy odwzajemniać. Czasem również ulegamy podświadomemu lękowi, że coś
nas ominie albo znajomi przestaną z nami utrzymywać kontakty. Obiektywnie
mogę powiedzieć, że nic nas nie ominie, a jeśli informacja jest naprawdę istotna,
to, tak czy inaczej, znajdzie swoją drogę do naszego ucha. Jeśli zaś chodzi o zna-

162

/ FELIETONY / 21 dni bez społecznościówek

jomych, to lepiej polegać na tych w realnym świecie niż na anonimowym tłumie
adoratorów. Kto ma zostać, ten zostanie. A jeśli opuszczą nas ci, którzy zerwą kontakty z powodu nieobecności na Twitterze czy Facebooku, to znaczy, że ta znajomość nie była wiele warta. Logiczniejszy wniosek trudno znaleźć.
Jeśli chodzi o wyniki eksperymentu, to pomimo braku spektakularności wniosków,
udało mi się do pewnego stopnia zresetować głowę. Podoba mi się to, że zasada
21 dni zadziałała w moim przypadku bezbłędnie. Aplikacje społecznościowe pozostały ukryte w folderze na ostatnim ekranie i mimo że od eksperymentu minął już
miesiąc, nie mam ochoty ich stamtąd wyciągać. Jeśli coś jest stałą częścią naszego
życia, to zazwyczaj tego nie kwestionujemy. Traktujemy to jako część rzeczywistości zastanej i niespecjalnie nam nawet ciąży zestaw czynności, który musimy wykonywać. Jeśli zrobimy sobie przerwę, dowiadujemy się, czy dana rzecz jest nam
potrzebna, czy nie. Ta sama zasada znajduje zastosowanie w wielu innych przypadkach: u blogerów, którzy nigdy więcej nie wracają na bloga, czy u graczy, którzy zostawiają grę, w którą grali z wielkim upodobaniem przez dłuższy czas.
Nie neguję faktu, że sieci społecznościowe przydają się na co dzień całej rzeszy
użytkowników. Nie zamierzam ich ani demonizować, ani wychwalać pod niebiosa. Na wielu etapach życia i w określonych okolicznościach spełniają różne
cele. Coraz częściej jednak okazuje się, że nasze nawyki są niekoniecznie zdrowe
i powstrzymują nas przed wykorzystaniem pełnego potencjału czasu, który
mamy do dyspozycji.
Zdecydowałam, że do czytania generycznej prasówki zdecydowanie nie wrócę,
wolę zastąpić ją literaturą popularnonaukową. Czytanie społecznościówek – no
cóż, w pewnym stopniu wpisane jest w mój profil zawodowy, całkowicie więc
z niego nie zrezygnuję. Ale kusi mnie przeprowadzenie bardziej restrykcyjnego
eksperymentu, zwłaszcza że kolejny urlop już za pasem.
Wakacje to taki fajny czas, kiedy możemy bardziej skoncentrować się na nas
samych i przygotować grunt pod kolejne wyzwania. Polecam eksperymenty na
własną rękę. Sprawdźcie, czy uda się Wam uwolnić nieco czasu i wdrożyć w życie
zasady uważności.
Mnie się podobało, więc polecam.
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Różnica
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Przeprowadziłam ostatnio interesującą rozmowę z młodym człowiekiem na temat technologii
i komputerów. Zmusiła mnie ona do drobnej introspekcji.
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G

Gdyby młody człowiek, o którym mowa, dorastał w tym samym czasie, co ja,
nie różniłby się niczym od większości moich znajomych. Wszystkich nas fascynowały komputery i staraliśmy się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Rozłożenie
komputera na części i złożenie go z powrotem traktowaliśmy jak formę rozrywki. Zagłębialiśmy się zasady funkcjonowania systemów i oprogramowania,
grzebaliśmy w sterownikach. Po części z powodu naturalnej ciekawości, po części ze zwykłej konieczności. W tamtych czasach świat komputerów porównać
można było do survivalu – nie mieliśmy oczekiwań dzisiejszego użytkownika,
któremu wszystko należy podać na srebrnej tacy. Działanie sprzętu i funkcjonowanie oprogramowania pozostawiało wiele do życzenia i nikt się temu nie dziwił. Zamiast narzekać, trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Gdyby
ponad 20 lat temu ktoś powiedział mi, że przyjdzie taki czas, że nie będę nosiła
w plecaku zestawu śrubokrętów i premiera nowego sprzętu wywoła u mnie co
najwyżej wzruszenie ramion, wyśmiałabym go. Ze szczerego serca.
I oto, dwie dekady później rozmawiam z młodym człowiekiem, który z fascynacją opowiada o nowym Linuksie, nowej karcie graficznej i nowym procesorze.
Rozumiem fascynację, bo pamiętam samą siebie w tym wieku. Patrzę na ekran
i podziwiam nowe menu instalacyjne. W niczym nie przypomina linii poleceń,
którą pamiętam ze swoich czasów. Kiwam głową i uśmiecham się. Nie opuszcza
mnie jednak myśl, że w dzisiejszych czasach rozkładanie komputerów na części
i grzebanie w systemie to ślepy zaułek, błędna ścieżka.
Po pierwsze, kultura naprawiania komputerów została pogrzebana sześć stóp pod
ziemią. Zwykły użytkownik zepsuty komputer wyrzuca i idzie natychmiast kupić
nowy. Najzwyczajniej w świecie dlatego, że go na to stać. Za gotówkę, na raty
– cenowo sprzęt nie ma już nic wspólnego z tym sprzed 20 lat. O ile nie mamy specjalnych zdolności inżynieryjnych i nie zamierzamy wprowadzić nowego przełomu
w technologii, zabawa w serwisanta nie ma wielkiej przyszłości. Nieubłaganie zmierzamy w kierunku zamkniętej konstrukcji smartfona czy tabletu, których naprawa jest
zazwyczaj nieopłacalna, a po wymianie szkiełka wielkiego wyzwania nie oczekujemy.
Chociaż w głowach użytkowników funkcjonuje jeszcze pojęcie wojny systemów,
moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest to już kwestia wyłącznie indywidual-
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nych preferencji. MacOS, Windows, Linux – żaden z nich nie wymaga szczególnych
umiejętności informatycznych. Nawet jeśli chcielibyśmy myśleć inaczej, czasy takich
informatyków, jakich znamy z przeszłości, dawno już minęły. Potrzebujemy specjalistów od firmowych sieci, ale nie „Panów od Windowsa”. Potrzebujemy programistów i tu leży świetlana przyszłość dla tych, którzy chcą poświęcić się pisaniu kodów.
Nie ma to jednak wielkiego znaczenia dla zwykłego użytkownika, który otrzymuje
zamknięte pudełko z kolorowym systemem i oczekuje, że wszystko będzie działać, jak należy, bo za to przecież zapłacił. Nie chcę rujnować pasji młodego człowieka, nie dyskutuję więc nad zasadnością koncentrowania się na budowie sprzętu.
Wtrąciłabym, że w dzisiejszych czasach nie chodzi już o to, jak komputer funkcjonuje, ale o to, co można za jego pomocą zrobić. Na rynku pożądana jest umiejętność obsługi konkretnych programów, nie mocowania kołków pod płytą główną.
Oczywiście żadna z tych rzeczy nie zaszkodzi w połączeniu z resztą koniecznych
umiejętności, jako samodzielny zawód już się jednak nie obroni. Nic nie mówię, bo
ogarnia mnie nostalgia i tęsknota za taką pasją, jaką odczuwaliśmy lata temu, obierając wnętrze iBooka Clamshella z cienkiej i bardzo irytującej folii.
Rozmowa ta zmusiła mnie do drobnej introspekcji. Mając naście lat, byliśmy przekonani, że skostniali rodzice zupełnie nie rozumieją naszej wiecznej pasji i fascynacji technologią. Gotowi byliśmy własną piersią bronić idei wolnego dostępu
do internetu. Z uniesieniem oglądaliśmy „Hackerów” i każdy z nas chciał mieć
w domu Hala. Dziś każdy może mieć gadający komputer, nikomu zaś nie chce się
bronić idei. Ciągle jednak rodzą się młodzi ludzie głośno wyrażający opinię na
temat wolnego oprogramowania i monopolu wielkich korporacji. Patrząc jednak
na świat komputerów z dystansem, dostrzec można, że nie ma już w nim dobrych
i złych, są tylko różnice w strategii biznesowej i wizerunek, wypracowany często
przy pomocy wiernych użytkowników.
Słuchając tych pełnych pasji wywodów, tych samych opinii, które sama kiedyś
wygłaszałam, trochę zazdroszczę i trochę żałuję, że nie mogę w nie już wierzyć
z taką niewinnością, jaką prezentowałam kiedyś. Nie chcę być złym prorokiem,
ale w świecie technologii nie ma już pewnych stanowisk i oczywistych strategii. Jeszcze zupełnie niedawno młodzi ludzie za wymarzony zawód uważali
Youtubera. Dzisiaj YT jeszcze się kręci, ale powoli wytraca moc. Młode pokolenie
przekonało się już, że to nie miejsce, w którym można zrobić prawdziwą karierę.
Owszem – kilku wybranych miało szczęście, ale wyjątki jedynie potwierdzają
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regułę. Marketing facebookowo-twitterowy miał jak się zdawało wielką przyszłość, dziś specjaliści od tematu udowadniają, że ma niewielki wpływ i przełożenie na wyniki finansowe. Nawet graal w postaci influencingu ledwo dyszy, bo
chociaż młodzi ludzie nadal dostrzegają każdy szczegół w ubiorze swoich faworytów, to sami jako tacy pieniędzy do wydania mają niewiele. Lepiej jest więc kierować klasyczne reklamy do kobiet po 40-stce, bo ludzie z ustabilizowaną pozycją
są najlepszą grupą docelową.
Nawet gdybym postanowiła udzielić młodemu człowiekowi kilku rad, nie miałabym pewności, czy zdąży dorosnąć, zanim kolejna ścieżka technologiczna zostanie pogrzebana i będzie się musiał przekwalifikować. Nie ma wątpliwości, że
prędzej czy później nastąpi kolejny przełom, który przeniesie nas na następny
szczebel technologicznego rozwoju. Sytuacja jest o tyle trudna, że przez kilkadziesiąt lat wiedzieliśmy, jaki będzie ten następny krok. Teraz zdajemy się tkwić
w ślepej uliczce usprawniania już istniejących rozwiązań, bez świadomości tego,
co przyniesie nam przyszłość.

Różnica pomiędzy nami wtedy i nimi teraz jest jednocześnie żadna
i kolosalna.

Różnica pomiędzy nami wtedy i nimi teraz jest jednocześnie żadna i kolosalna.
Odnoszę wrażenie, że opiera się przede wszystkim na odmiennych okolicznościach. Nam było łatwiej, bo staliśmy na samym początku drogi, a ona sama
była jasno oświetlona i szeroka. Dzisiejsze pokolenie geeków stoi na jej końcu,
tuż przed zwodzonym mostem, czekając na pojawienie się ukrytego we mgle
kolejnego przełomu. Nikt nie wie, czym będzie nagroda niespodzianka i w którą
stronę ewoluować będzie myśl technologiczna.
Pewne jest tylko to, że śrubokręty w plecaku nie są już gwarantem przyszłego
sukcesu.
Sama rozmowa jako taka była bardzo przyjemna, bo niezbyt często mam szansę
pogadać o linii poleceń z kimś, kogo to naprawdę interesuje. Niestety, okazało się,
że jestem naprawdę dorosła, a wolałabym nie być. Taka kolej rzeczy.
Tylko pasji żal.
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Metoda parasolki
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z ys z to f

„Żeby nie odejść na emeryturę umysłową czy mentalną, należy cały czas szukać wyzwań i podnosić
sobie poprzeczkę” – mawiał Stefan Batory. Nie zrozumcie mnie źle, ponieważ dziś nie mam zamiaru
dawać upustu mojej tendencji do uwznioślania rzeczy prostych. Właśnie o prostym, ludzkim
niezrozumieniu wobec bierności chcę dziś napisać. Zdecydowanie za często słyszę od swoich
rówieśników: „Nie chce mi się, bo przecież może [...]”. Co się z nami dzieje?
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A co, jak złapię katarek?

Cóż. Zapewne umrzesz, zjedzą Cię grizzly, a błony śluzowe Twojego nosa będą
krwawić i przy okazji krzyczeć: „Dlaczego wyszedłeś wtedy z domu?!”. A tak na
poważnie, to będzie Ci ciekło z nosa, w sklepie kupisz chusteczki, użyjesz do
wysiąkania noska i będziesz żył. Pomyśl czasem natomiast przyjacielu, co poczuje
druga osoba, gdy dziesiąty raz z rzędu usłyszy od Ciebie: „Coś się źle czuję i mnie
gardło boli lekko”. Co się z nami ludzie dzieje?

I sprawa ta nie tyczy się jedynie mężczyzn, o których mówi się, że na katar właśnie
umierają. Nie. Ze smutkiem patrzę, jak coraz więcej dwudziestolatków popada
w „byle” życie. Dokładnie tak: Byle spać. Byle wstać. Byle jeść. Byle spać. Serio?
Powoli oduczam się kwestionowania tej postawy, choć pewno nigdy nie zdołam
tego wyprzeć, bo w końcu to jest czyjś wybór. Dziwnie mi jednak z tym, że często
od razu wytacza się salwę argumentów pokroju: „Nie każdy biega, jak Ty. Ty nie
odpoczywasz. Nie jesteś spontaniczny. Wszystko planujesz. Zejdziesz na zawał”.
Efekt takich ludzi, jak ja, którzy wcale nie biegają triatlonów (choć, wybaczcie, ale
mam w planach), ale starają się po prostu szanować swoje ciało i ducha, jest taki,
że kiedy spada na nich szarańcza argumentów na „bierne życie”, oni odskakują
o kolejne kilometry peletonowi. Nie. Tu nie chodzi o egoizm, cwaniactwo czy
zawiść. Tu chodzi o życie.

– Może się też zdarzyć tak, że jednak zmokniemy – ludzie od tego nie giną.

Bez powtórek
Ja wiem, że większość ma alergię na teksty typu „co, jeśli dziś miałbyś umrzeć?”.
Niemniej jednak jak raz zadam sobie takie pytanie, od razu ustawia ono dzień.
Mamy tyle samo czasu. Wszyscy. Wszyscy przecież musimy odpoczywać, spać,
jeść i dbać, choć w minimalny sposób, o nasze ciało. To jest normalne. Nie niezwykłe. Pytanie tylko, czy naprawdę raz w tygodniu nie jest warto, zrobić coś więcej?
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Poczytać książki, pogadać ze znajomymi na wspólnym śniadaniu czy obiedzie;
a przy okazji zabłądzić we własnym mieście i odkryć maleńką kawiarnię z baristą,
który na serio zjadł na kawie własne zęby, iść na długi spacer pomimo pogody,
wspólnie pobiegać, usiąść w parku i patrzeć w dal – bez nazywania tego medytacją, modlitwą czy licho wie czym jeszcze. Chłonąć ten świat, a nie patrzeć na
niego. Z patrzenia nic się nie przydarzy – nikt tego nawet nie zauważy.

Metoda parasolki
Można zatem zwariować, ktoś powie, ponieważ z jednej strony krzyczą na nas
trenerzy motywacyjni, a z drugiej spod kołderek lekko szepcą uciekający przed
katarkiem. Pozwolę sobie zacytować jedną z wypowiedzi Andrzeja Tucholskiego,
bo w sumie nie potrafiłbym jej nawet przeredagować. Nie ma sensu:

Ze smutkiem patrzę, jak coraz więcej dwudziestolatków popada
w „byle” życie.

„Daj sobie spokój, bo bycie przesadnie twardym to to samo, co bycie przesadnie
kruchym. A bycie kruchym jest groźne, bo serce pęknięte to serce, które potem się
bardzo długo skleja. I często bywa piękniejsze niż wcześniej, tak jak w japońskiej
filozofii kintsugi, w której naprawia się potłuczone misy materiałem z domieszką
złota, by linie złamania były ozdobą świadczącą o historii przedmiotu, a nie cieniem nieudolnie ukrywanym przed światem”.
Tytułowa metoda parasolki to nic innego, jak bycie gotowym na to, że życie
może się jednak wydarzyć! Nie mamy wpływu na to, jaka będzie pogoda, ale
masz wpływ na to, czy zabierzemy ze sobą parasolkę. Wiesz, ile ona waży? Prawie
nic. Tak samo, jak zmiana „Nie”, na „Spróbuję”. Może się też zdarzyć tak, że jednak zmokniemy – ludzie od tego nie giną. Możemy też parasolki nie brać. Nadal
możesz w końcu robić – co chcesz.
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Gruby problem
A D A L B E R T FR E E M A N

@Fr eem anAdalbe r t

W weekend wybrałem się na plażę. Do Zatoki Gdańskiej mam około 1,5 godziny jazdy trasą numer 7. Swoją
drogą – genialnie ta droga już wygląda. Na większej części jest nowoczesna dwupasmówka. Uwielbiam
wygląd i klimat nadmorskiej rybackiej osady Sztutowo. Niestety, w czasie wojny naziści umiejscowili tam
obóz zagłady. Teraz wiele osób przez złą sławę tu się nie zatrzymuje. Polecam muzeum.
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Nie lubię leżeć na plaży. Nie umiem leżeć plackiem, ale czasami jestem zmuszony. Sam się zmuszam. Biegam zawsze w koszulce. W pracy również chodzę
w koszuli i jak przystało na biurowego szczura, opalony byłem na koszulkę. Blady
na całym ciele z wyłączeniem rąk i karku. Trzeba na początku sezonu to wyrównać. Wybraliśmy miejsce pomiędzy parawanami. Nawet nie było wielkiego ścisku.
Po pierwszych minutach opalania znudzony zacząłem rozglądać się i podglądać
współsmażących się. Po chwili do mnie dotarło. Jestem na plaży grubasów.
Przecież to nie jest możliwe. Tylu biegaczy mijam codziennie. Tak dużo jest pięknych dziewczyny, a tu nic? Rozglądam się ponownie i nic się nie zmieniło. Fakt, po
dokładniejszym przyjrzeniu się ludziom, zobaczyłem jedną, nie licząc mojej Lidii,
piękną dziewczynę, kilka szczuplejszych. Wokół niej kilku młodych facetów prężących swe muskuły, a tak nic. Sami panowie z wielkimi brzuchami. Sam nie jestem
szczupakiem, ważę 83 kg. Trudną drogę przebyłem, by tyle ważyć. Gdy byłem otyły,
chyba nie chciałem zauważać tego problemu. Byłem jednym z nich. Jedna drużyna.
W czym leży problem? Jestem przekonany, że problem jest wielowymiarowy. Po
pierwsze, musimy sobie uzmysłowić, iż w Polsce co druga osoba jest otyła lub
ma nadwagę. Co ósme dziecko również. Co istotne, jak mówią badania, im niższe wykształcenie, tym odsetek osób z nadwagą jest wyższy. Według wyników
Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) w 2014 roku osoby z nadwagą i osoby otyłe w Polsce stanowiły odpowiednio 36,6% i 16,7% populacji
osób w wieku 15 lat i więcej, czyli łącznie 53,3%. Było to powyżej średniej dla 28
krajów Unii Europejskiej wynoszącej 34,8% osób z nadwagą oraz 15,4% otyłych.
Skala występowania nadwagi i otyłości w krajach UE była wyraźnie zróżnicowana
i wynosiła w przypadku nadwagi od 30,8% we Francji do 44,8% w Rumunii, a otyłości od 9,1% w Rumunii do 25,2% na Malcie.
Problem nadmiernej masy ciała w Polsce dotyczył częściej mężczyzn (44% nadwaga i 18,1% otyłość) niż kobiet (odpowiednio 30,1% i 15,6%; por. tab. 1). Podobnie
było w 28 krajach UE. Odsetek mężczyzn z nadwagą w UE przyjął średnią wartość 41,7% i wahał się od 36,7% w Estonii do 52,2% w Rumunii. Odsetek mężczyzn
otyłych (średnio 15,6%) zawierał się w przedziale od 8,7% w Rumunii do 27,2% na
Malcie. Odsetek kobiet z nadwagą wynosił średnio w UE 28,3% i był najniższy
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w Danii (24,3%), a najwyższy w Rumunii (38,0%). Odsetek kobiet otyłych (średnio 15,3%) wahał się od 9,4% w Rumunii do 23,3% na Malcie. Odsetek osób z nadwagą i otyłych stale rośnie. W Polsce w 1996 roku wynosił 27,7%, w 2004 wzrósł do
29,6%, a w 2009 osiągnął już 53%. Wzrost odnotowano również w innych krajach
UE. Między rokiem 2008 i 2014 udział osób otyłych wzrósł wśród 24 krajów UE o 1,5
punktu procentowego.
Powyższy fragment z danymi zaczerpnąłem z dokumentu „infos” wydanego przez
Biuro Analiz Sejmowych. Problem jest i zaczyna być widoczny. Zastanówmy się jednak, czym jest spowodowany. Jest kilka tego powodów. 1. Brak edukacji w szkole,
gdzie uczą się wszystkie dzieci. Niektóre z nich skończą edukację wcześniej inne
później, ale to jest czas, gdy wszyscy mogą się nauczyć podstaw prawidłowego
żywienia. 2. Dostępność złego jedzenia. Łatwiej i taniej obecnie kupić śmieciowe
jedzenie niż szukać dobrych i zdrowych produktów. Na każdym kroku mamy automaty, sklepy czy stacje benzynowe, które oferują przede wszystkim słodycze i przekąski. 3. Brak czasu. Mamy go coraz mniej na przygotowywanie posiłków i kupno
produktów na przykład na lokalnym ryneczku. 4. Cena. Cena dobrych produktów
jest wyższa niż tanich odpowiedników w marketach. Mamy więc kiełbasopodobne
czy seropodobne produkty z całą gamą „E”. 5. Brak ruchu. Tu nie tylko osoby siedzące przed telewizorem, ale każdy, kto musi dojechać do pracy, siedzi przed monitorem i potem wraca samochodem do domu. Średnio 10 godzin siedzenia na tyłku.
6. Dobrobyt. Jesteśmy już w stanie wyjechać na wakacje do hoteli 5*, gdzie karmią
nas przez cały dzień. Odwiedzamy restauracje i zmawiamy jedzenie na wynos.
Robimy to cały czas i nawet wtedy, gdy nie jesteśmy głodni.
Powyższych sześć punktów to oczywiście nie wszystko, ale w moim przekonaniu
już pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Czy możemy się naprawić? Jestem tego
przykładem i na szczęście nie tylko ja. Schudłem około 23 kg w ciągu roku. Bieganie,
a potem wprowadziłem zasady zdrowej diety. Najważniejsze to, że czułem, iż chce
tej zmiany. Naprawdę chciałem. Tu z pomocą przyszedł niespodziewanie Apple
Watch. Trochę to brzmi jak tandetna reklama, ale nią nie jest. Miałem wcześniej opaskę Fitbit, potem zegarek smart od Huawei i tego efektu nie było. Kupiłem sportową
wersję Apple Watcha sygnowaną przez Nike. Cała społeczność i zamykanie kółek
dało mi kopniaka do zmiany swojego życia. Polecam znaleźć w sobie i dla siebie taki
sposób, jakim dla mnie było połączenie zabawy z technologią i sportem.
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Iniemamocni 2
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Trochę ponad dekadę temu, a dokładnie lat temu czternaście, do kin weszła animacja, która stała się
jedną z moich ulubionych. Było to niezwykle świeże spojrzenie na superbohaterów i mogę śmiało
powiedzieć, że przez te lata bardzo często wracałem do „Iniemamocnych“. Teraz znów to uczyniłem,
ale dostając nową historię, w postaci kontynuacji.

/ FILM / Iniemamocni 2

Najnowszy film ze studia Pixar to bezpośrednia kontynuacja ich wielkiego hitu
z 2004 roku. Bezpośrednia, ponieważ „Iniemamocni 2” zaczynają się dokładnie
w tym momencie, w którym kończyła się część pierwsza. Bardzo spodobał mi
się ten zabieg i uważam, że był on znacznie lepszy, niż na przykład historia, która
miałaby się dziać „14 lat później”. Dzięki temu czułem podobną bliskość z bohaterami, jak w momencie, w którym się z nimi rozstałem. Nie wiem do końca, jak to
wytłumaczyć, ale tak właśnie było.

Na krześle reżyserskim ponownie zasiadł Brad Bird, dzięki temu pieczę nad projektem sprawował ojciec oryginału i można było być pewnym, że całość będzie
taka, jaka być powinna. Historia nie jest skomplikowana i nie wiem, czy trzeba ją
mocno nakreślać. Superbohaterowie są wciąż ścigani przez prawo, przez co cała
rodzina Iniemamocnych, nie może otwarcie walczyć ze złem. Wkrótce pojawia
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się pewne bogate rodzeństwo, chcące za sprawą naszych bohaterów przywrócić
dawny blask ludziom z mocami. Jak można się domyślić, coś tam pójdzie nie tak.
Pierwszą rzeczą, o której trzeba napisać, jest to, że film jest genialny pod względem technicznym. Nie jest jednak zbytnie zaskoczenie, gdyż Pixar przyzwyczaił nas do tego, że wszystko, co
robi, jest w momencie tworzenia
na najwyższym możliwym pozio-

Na krześle reżyserskim ponownie
zasiadł Brad Bird, dzięki temu pieczę nad
projektem sprawował ojciec oryginału
i można było być pewnym, że całość
będzie taka, jaka być powinna.

mie. Tak jest właśnie w przypadku
„Iniemamocnych 2”. Doskonale
widać to na przykładzie włosów superbohaterów – najlepiej
wyglądające włosy w animacji.
Dzięki takiemu poziomowi realizacji możemy być niemal całko-
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wicie pewni, że film będzie się bardzo dobrze starzał. Do tej pory, jak włączam
pierwszą część tej superbohaterskiej historii, dochodzę do wniosku, że nawet
w 2018 roku wygląda ona bardzo dobrze i zjada na śniadanie wiele współczesnych animacji – oczywiście spoza studia Pixar.
Choć w filmie jest chyba nieco mniej humoru niż w poprzedniej części, to wciąż
jest to animacja bardzo zabawna, którą przyjemnie się ogląda i która jest dobrą
porcją rozrywki. Ale mniejszy poziom śmiechu zastąpiono tu, dając nam jeszcze więcej akcji. W filmie niemal nieustannie coś się dzieje, wszystko jest jednak
też tak wyważone, że mamy chwilę na oddech. „Iniemamocni 2” nie są gorsi od
wielu filmów o superbohaterach, a kilka z nich nawet przewyższają. Mają świetnych bohaterów, których nie da się nie lubić, akcję i żarty, z których śmiać będą
się zarówno mali, jak i duzi.
Dodatkowymi zaletami będą tu doskonały polski dubbing – powracają głosy
znane z pierwszej części – a także muzyka, która jest idealnym tłem dla wszystkich scen akcji.

Pierwszą rzeczą, o której trzeba napisać, jest to, że film jest genialny
pod względem technicznym.

Pojawia się pytanie, które jest obecne w przypadku wszystkich kontynuacji: czy
film dorównuje pierwszej części. Moim zdaniem ją przewyższa. Co prawda film
z 2004 roku widziałem wielokrotnie i na ostateczną ocenę nowej części przyjdzie
mi jeszcze poczekać do czasu, kiedy będę miał za sobą kilka jej kolejnych seansów, to mogę na ten moment powiedzieć, że tu bawiłem się lepiej. Wszystko za
sprawą idealnej równowagi między humorem, akcją a elementami dramatycznymi. Nie odczuwałem tu nudy i bardzo szybko moje obawy, czy film się udał,
zostały rozwiane.
Warto wspomnieć o przepięknej krótkometrażówce (te pojawiają się zawsze
przed filmami Pixara) „Bao”, która jest po prostu czystą esencją studia. Ciepłe,
miłe i mądre przesłanie, jakie z niej płynie, sprawiło, że na osiem minut zapo-
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mniałem o filmie, na który przyszedłem do kina i mógłbym oglądać
jeszcze dłuższą wersję tego krótkiego arcydzieła.
„Iniemamocni 2” to film, który ogląda

Warto wspomnieć o przepięknej
krótkometrażówce (te pojawiają się zawsze
przed filmami Pixara) „Bao”, która jest po
prostu czystą esencją studia.

się tak dobrze, jak to tylko możliwe.
Zdaję sobie jednak sprawę, że młodsi
widzowie mogliby tu odczuć nieco
nudy, zwłaszcza jeśli nastawili się na ogromną dawkę humoru. Może jest go
nieco mniej niż w poprzedniku, ale mnie to zupełnie nie przeszkadzało, ponieważ otrzymałem za to więcej akcji. Praca kamery i pokazanie ujęć pościgów to
rzeczy, których mogą tej animacji pozazdrościć aktorskie odpowiedniki kina nie
tylko superbohaterskiego, ale niemal każdego kina rozrywkowego.
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Zimna wojna
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Jak tylko dowiedziałem się, że do kin wejdzie nowy film Pawła Pawlikowskiego,
reżysera oscarowej „Idy”, czułem w kościach, że będę miał z nim problem. No i niestety,
moje przeczucia mnie nie zawiodły.
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Nie można zaprzeczyć, że zdobycie nagrody Akademii w 2015 roku przez Pawła
Pawlikowskiego było nie lada wydarzeniem w świecie filmu – przede wszystkim polskiego. Do mnie jednak „Ida” zupełnie nie przemówiła, choć na pewno
kunsztu filmowego odmówić obrazowi nie można. Miałem nadzieję, że nowy
film reżysera trafi bardziej w moje gusta. Nadzieję tę podsycał fakt, że został
on nagrodzony Złotą Palmą w Cannes właśnie za reżyserię. Niestety, tak się nie
stało i kolejny raz wyszedłem z kina rozczarowany. Podejrzewam, że wpływ
na to mógł mieć ogólny hype, który panował wokół filmu, a ja zobaczyłem go
ponad miesiąc po premierze i przez to, ile się o nim nasłuchałem, mogłem mieć
zbyt wygórowane oczekiwania. Jednak mimo wszystko, całość powinna się
w moich oczach obronić.
Głównymi bohaterami są tutaj mężczyzna w średnim wieku (w tej roli Tomasz
Kot) i młoda dziewczyna (Joanna Kulig), w których rodzi się uczucie. Ich uczucie
zostaje poddane próbie, jaką narzucają im czasy, w których żyją. Trzeba przyznać, że o ile technicznie film jest niemal bez zarzutów – mam tu na myśli przede
wszystkim przepiękne zdjęcia i montaż – oraz aktorsko również wypadł na przyzwoitym poziomie, to już sama historia i motywacje bohaterów kompletnie mnie
nie przekonują. Rozumiem, że kierowali się oni przede wszystkim miłością do siebie, nie byłem jednak w stanie w nią uwierzyć.
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Dla mnie „Zimna wojna” jest filmem, za którym nie idzie żadne większe przesłanie. Oczywiście to tylko moja subiektywna opinia i na pewno wielu może się ona
wydać kontrowersyjna, gdyż sam znam spore grono osób, którym film bardzo
przypadł do gustu. Żałuję, że nie mogę się do nich zaliczyć. Joanna Kulig jest za
tę rolę bardzo chwalona i mówi się nawet o kampanii, by zdobyła nominację do

Oscara – zakładam, że podobnie jak było w przypadku „Idy”, tym razem również
ten film będzie promowany do tej prestiżowej nagrody. Za bardzo jednak nie
wiem, co zdaniem tak wielu osób pokazała Joanna Kulig. Owszem, zaśpiewała
przepięknie wiele piosenek – cały film zresztą mocno stoi muzyką i piosenkami
– ale aktorsko w ogóle mnie do siebie nie przekonała. Podobnie było w przypadku Tomasz Kota, który w kilku scenach pokazał się z dobrej strony, lecz całościowo miałem wrażenie, że robił to wszystko jakby na pół gwizdka. Szkoda, bo
nieco zmarnowano tu potencjał aktorski. Bardzo dobrze wypadły jednak drugie
plany, w postaci Agaty Kuleszy (za mało jej tu było!) i Borysa Szyca, którego jakoś
ostatnio miałem mniej okazji oglądać i cieszę się, że tu wystąpił.
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/ FILM / Zimna wojna

Bardzo bym chciał móc napisać wiele ciepłych i miłych słów o „Zimnej wojnie”.
W końcu to polski film, z naprawdę dobrą, polską obsadą, nakręcony przez cenionego polskiego reżysera. Całkiem dobrze tu zostały oddane realia przedstawianych czasów, lokalizacje, zdjęcia i muzyka „robią” ten film, ale co z tego, skoro
kompletnie nie jestem w stanie uwierzyć w bohaterów i ich losy? Podobny problem mam chyba z twórczością Małgorzaty Szumowskiej, którą jest tak bardzo
chwalona nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Do mnie nie przemówił chyba żaden
jej film. Nie mogę jednak napisać, że to kino złe. Nie napiszę, że Paweł Pawlikowski
jest złym reżyserem i jego twórczość jest zła. To nie byłaby prawda. To po prostu
kino nie dla mnie, w którym ja nie odnajduję żadnych większych wartości. O tym,
czy Wy macie podobnie, czy wręcz odwrotnie, musicie przekonać się sami.

Dla mnie „Zimna wojna” jest
filmem, za którym nie idzie
żadne większe przesłanie.
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Premiery DVD i Blu-ray
sierpień 2018
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

R E A DY P L AY E R O N E
Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym odwołań do
popkultury, a zwłaszcza lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku, jest tyle, że głowa może naprawdę nie ogarnąć
tego wszystkiego. Film, który może się spodobać przede
wszystkim tym, którzy uwielbiają nostalgicznie wracać do
lat młodości. Jeśli oczekujecie kina z głębszym przesłaniem,
to tu raczej go nie otrzymacie. Zabawa jednak jest.
Premiera: 3 sierpnia

TOMB RAIDER
Wszyscy fani gier, a w szczególności najpopularniejszej
pani archeolog, na pewno zdają sobie sprawę z tego, że
kilka lat temu postanowiono zrobić reboot serii o Larze
Croft. Bohaterka Tomb Raidera zyskała nieco inny wygląd
i stała się bardziej „realistyczna”. Postanowiono na kanwie
nowych gier zrobić również i film. W główną rolę wcieliła
się Alicia Vikander, film jednak nie wyszedł tak, jak wszyscy
tego oczekiwali. Ekranizacje gier wideo nadal nie są tak
dobre, jakbyśmy tego chcieli.
Premiera: 22 sierpnia

/ FILM / Premiery DVD i Blu-ray

PI T BU L L . O S TAT N I PI E S
Jak wszyscy dobrze wiedzą, „Pitbull” powstał wiele lat
temu w głowie Patryka Vegi. Serial, który mogliśmy wtedy
oglądać, z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, był
naprawdę dobrą produkcją, którą można zaliczyć jako
jedną z najlepszych po roku 2000. Co potem stało się
z marką, chyba nie trzeba pisać. Władysław Pasikowski
podjął próbę reanimacji „Pitbulla” i wyszło mu to całkiem
nieźle. Na pewno jest to lepszy film niż ostatnie twory
Vegi, czegoś jednak zabrakło.
Premiera: 23 sierpnia

WIECZÓR GIER
Rachel McAdams i Jason Bateman w komedii o tym,
jak młode małżeństwo umawia się ze znajomymi
raz w tygodniu na wieczór gier. Pewnego razu
postanawiają nieco zaostrzyć atmosferę i sytuacja
wymyka się spod kontroli. Sam nie widziałem tego
filmu, gdyż zszedł z ekranów kin, zanim znalazłem
czas, aby go obejrzeć. Wydanie Blu-ray będzie więc
idealną okazją na nadrobienie zaległości.
Premiera: 22 sierpnia
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Cała muzyka
@c alam uz y k a

J A R O S Ł AW C A Ł A

THE CARTERS

E V ERY T HIN G IS LOV E

Czasami tak bywa, że niezależnie od tego, co znajduje
się na albumie, staje się on absolutnym hitem i rozbija
bank. Mówimy tu o wielkich nazwiskach muzycznej
sceny, na których kolejne płyty czeka cały świat. W tym
przypadku jest inaczej, jest jak w kole fortuny i stawka
została podwojona. Wspólny album Jay-Z i Beyoncé
po prostu musiał w końcu powstać i zrobić zamach
na muzyczny bank. „Everything Is Love” jest podsumowaniem telenoweli, jaką zafundowała nam najbardziej rozpoznawalna para show-biznesu. Na początku
była zdrada, którą Beyoncé dzieli się ze swoimi fanami na Lemonade, później Jay-Z przyznaje się do wszystkiego, przeprasza i prosi o przebaczenie na
4:44, a teraz mamy przesłanie, które mówi, że miłość jest wszystkim. Można
powiedzieć, że to piękne zwieńczenie wszystkiego złego, co w ostatnim czasie ich spotkało. Wspólny album to nie tylko zakończenie trudnej sprawy, ale
mam wrażenie, że również muzyczne podsumowanie ich długich solowych
karier. Klasyczne soulowe sample wzbogacone zostały o wszystkie nowoczesne zabiegi, które są teraz na topie. Beyoncé jak zawsze zachwyca skalą, barwą
i techniką śpiewania, a dodatkowo wielokrotnie zaskakuje, rapując, co więcej,
dobrze rapując. Jay-Z każdą zwrotką udowadnia, że mimo wieku, ciężko strącić
go z rapowego tronu. Nadal jest świeży i pewny siebie za mikrofonem. Klip kręcony w Luwrze daje nieźle do wiwatu konkurencji, która myśli, że depcze im po
piętach, a tu nagle taki cios i spotkanie z rzeczywistością. Nie jest to album przełomowy i zmieniający cokolwiek na muzycznych kartach historii, jest jednak coś
niesamowitego w słuchaniu wspólnej płyty tak wielkich gwiazd, które dodatkowo łączy znacznie więcej niż sama muzyka.
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J O R JA S M I T H

LOS T & FO UND

Czerwiec w muzyce był odzwierciedleniem tego,
co działo się również w przyrodzie. Świeżutkie
albumy wyrastały z dnia na dzień niczym owoce na
drzewach. Mimo triku, opisania czterech albumów
w jednym, nadal miejsca w dziale „Cała Muzyka”
brakowało, dlatego muszę jeszcze raz wrócić do
owocnego czerwca. Przecież nie mógłbym ominąć
takiej postaci, jak Jorja Smith, w której kocham się
od momentu, kiedy trafiłem na „On My Mind”. Mam
wrażenie, że ten numer tak skatowałem na YouTube,
że zaczął się ciąć, jak zdarty winyl. Dwudziestoletnia Brytyjka, nie mając na
koncie jeszcze ani jednej płyty, znalazła się na okładkach prawie wszystkich
najważniejszych magazynów, zdobyła Brit Critics' Choice Award, śpiewała
u Drake’a i Kendrica Lamara i grała koncert przed Bruno Marsem. Uważana
jest za jeden z największych brytyjskich talentów od czasu Adele. Na jej
debiutancki krążek czekałem z zaciśniętymi kciukami z całą rzeszą takich
samych psychofanów jak ja. Doczekaliśmy się!
„Lost & Found” jest piękną opowieścią o miłości, a słowo „love” pojawia się na
tym krążku częściej niż przecinki. Jak to w miłości jednak bywa, wszystko jest
bardzo skomplikowane i młodziutka Jorja zdaje się aż nadto doświadczona.
Doświadczenie czuć również w technice i muzycznym wyczuciu, a nie tylko
w dojrzałych tekstach. Tym, co najbardziej wyróżnia artystkę spośród tysiąca
utalentowanych dziewczyn, jest niewiarygodny wokal z niesamowitą i nieprzeciętną barwą. W każdej sekundzie „Lost & Found” to właśnie wokal jest
wysunięty na pierwszy plan i odgrywa najważniejszą rolę. Nowoczesna forma
neosoulu i R&B, gdzie delikatnie wplątany zostaje pop, została przedstawiona
w wydaniu minimalistycznym, co przy takim wokalu wydaje się słusznym
rozwiązaniem. Mnie jednak brakuje trochę przebojowości, którą tak dobrze
pamiętam z „On My Mind”, boje się, że dużo balladowych pościelówek zabija
charyzmę i świeżość tej utalentowanej, młodziutkiej dziewczyny. Dalej trzymam kciuki i czekam na więcej.
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Konfitura mirabelkowo-jabłkowa
M A Ł G O R Z ATA

Ł A DA
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• 1,5 kg mirabelek
• 0,5 kg jabłek, najlepiej
papierówek
• ok. 0,3–0,5 kg cukru
(w zależności jak kwaśne są śliwki i jabłka)

Mirabelki umyć i usunąć pestki.

Trzeciego dnia znowu konfiturę zago-

Jabłka obrać, usunąć gniazda

tować, dodać do niej resztę cukru

nasienne i pokroić w nieduże kawałki.

i podgotować jeszcze ok. 15–20 min.
Jeżeli konfitura jest mało słodka,

Wymieszać jabłka i mirabelki, jeżeli jest

możemy dodać jeszcze trochę cukru.

mało soku, dodać ok. 1/2 szklanki wody.
Całość powoli doprowadzić do wrze-

Ja dzielę na połowę i część robię bar-

nia, następnie zmniejszyć płomień

dziej kwaśną, później używam jej

i gotować na małym ogniu ok. 15 min

jako dodatek do mięsa, np. pieczonej

i pozostawić do następnego dnia.

wieprzowiny lub drobiu.

Następnego dnia znowu zagotować

Słodką konfiturę można jeść samą

i zostawić na małym ogniu – niech lekko

albo używać jej jako dodatek do ciasta

„bulgoce” przez kolejne ok. 15 min.

lub do pieczonej czy smażonej chałki.

Do konfitury dodać połowę cukru

Słoiki do konfitury umyć i wyparzyć

i jeszcze gotować przez 5–10 min

gorącą wodą. Gorącą, prawie bulgo-

(w zależności jak rzadka jest konfi-

cącą konfiturę przekładać do wyparzo-

tura). Znowu pozostawić do następ-

nych słoiczków i dokładnie zakręcać.

nego dnia.

Odstawić słoiczki do wystygnięcia.
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