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W pierwszej kolejności chciałbym
życzyć wszystkim naszym czytelnikom pomyślności w nowym,
2019 roku. Gdy czytacie te słowa,
jesteście już zapewne po imprezie
sylwestrowej albo się do niej właśnie
przygotowujecie. W każdym przypadku liczymy, że lektura pierwszego
iMagazine na 2019 rok będzie dla Was
ciekawa i zajmująca.
W pierwszym numerze iMagazine
w 2019 roku zapraszamy Was nad
Jezioro Como we Włoszech. Najlepiej
tam zajechać najnowszym Porsche
911, które będziemy monitorować
T-Mobile Smart Car. W numerze
ponadto ciekawy wywiad na temat
autonomicznych samochodów Volvo,
sporo audio, HomeKit, telewizory,
kolejna część serii Office dla Mac, sposób na wymianę dysku w Macbooku
Pro. Na deser proponujemy pyszne
ciasto, oczywiście z jabłkami.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!
Życzymy miłej lektury w Nowym Roku!
Zapraszamy!
twitter.com/imagazinepl

facebook.com/iMagazinePL

Dominik Łada
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AKTUALIZACJA – iOS 12.1.2

Apple trochę niespodziewanie, bo w poniedziałkowy wieczór, wydało finalną wersję iOS 12.1.2.
Z tego, co zauważyłem, jest przeznaczona tylko
dla iPhone’ów i oznaczona jako build 16C101.
Czytaj dalej...

APPLE UDOSTĘPNIA
AKTUALIZACJĘ
WATCHOS 5.1.2
UAKTYWNIAJĄCĄ
FUNKCJĘ EKG

Apple udostępniło właśnie aktualizację

watchOS do wersji 5.1.2. Najwięcej nowości
wnosi dla posiadaczy Apple Watch 4.
Czytaj dalej...

APPLE UDOSTĘPNIA
WSZYSTKIM
AKTUALIZACJĘ MACOS
MOJAVE 10.14.2

Oprócz iOS pojawiła się także aktualizacja najnowszego macOS do wersji 10.14.2.
Jak zwykle aktualizacja poprawia stabilność,
kompatybilność oraz bezpieczeństwo i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.
Czytaj dalej...
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APPLE UDOSTĘPNIA
WIDEO PORADNIKI
DO KORZYSTANIA
Z PRZYDATNYCH
FUNKCJI APPLE WATCH

Apple właśnie udostępniło kilka krótkich spotów, „Tutoriali”, które pokazują, jak korzystać
z podstawowych możliwości Apple Watch. To
między innymi szybkie lokalizowanie iPhone’a, zmienianie tarczy zegarka, czy korzystanie z Walkie-Talkie. Poradniki te z pewnością
przydadzą się nowym użytkownikom.
Czytaj dalej...

VOD.PL NA IOS W NOWEJ
ODSŁONIE – TO NIE JEST
AKTUALIZACJA JAKIEJ
MOŻNA BY OCZEKIWAĆ

Vod.pl w teorii jest liderem rynku, jeśli chodzi o serwisy
wideo w Polsce. Był moment, że rzeczywiście serwis
Onetu oferował najlepsze rozwiązanie w naszych warunkach. Teraz właśnie pojawiła się odświeżona aplikacja,
której oczywiście nie ma na Apple TV, nie ma też dostosowanej wersji do iPadów Pro. Zresztą ciężko nazwać ją
w jakikolwiek sposób dostosowaną do iPadów.
Czytaj dalej...

JUŻ 70% URZĄDZEŃ
KORZYSTA Z iOS 12

Wygląda na to, że Apple udało się lekko zmienić nastawienie użytkowników do aktualizacji. Na początku
grudnia, czyli niecałe trzy miesiące po premierze iOS
12 z systemu korzysta już 70% użytkowników iOS. To lepszy wynik niż w przypadku iOS 11.
Czytaj dalej...
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ANDREW KIM
– PROJEKTOWAŁ TESLĘ,
XBOKSA I HOLOLENS,
TERAZ PRACUJE DLA APPLE

Na przestrzeni ostatnich lat wielu pracowni-

ków Tesli przeszło do Apple, transfery w drugą
stronę również się odbywały. Ten wydaje się
być jednak szczególnie ciekawy. Andrew Kim
od miesiąca pracuje dla Apple. To projektant,
który odpowiadał nie tylko za wygląd większości modeli Tesli, ale też produktów Microsoftu.
Czytaj dalej...

APPLE MUSIC POJAWI
SIĘ TEŻ NA INNYCH
GŁOŚNIKACH Z AMAZON
ALEXA. TO POZWALA PYTAĆ
O PRZYSZŁOŚĆ HOMEPODA

Apple Music w Stanach Zjednoczonych jest już
obecny na głośnikach Amazon Echo. Niestety,
z funkcji tej nie skorzystamy jeszcze w Polsce,
miejmy nadzieje, że zmieni się to wkrótce.

Najciekawsze jednak jest to, że niebawem Apple
Music za pomocą Amazon Alexa może trafić do jeszcze większej liczby głośników.
Czytaj dalej...

NIEKTÓRE IPADY PRO (2018) SĄ WYGIĘTE I JEST TO
„EFEKT UBOCZNY PROCESU PRODUKCYJNEGO”, KTÓRY
NIE JEST TRAKTOWANY PRZEZ APPLE JAKO DEFEKT

Z niedowierzaniem wczoraj przeczytałem artykuł Chrisa Welcha na temat wygiętych iPadów. Chciałem zareagować natychmiast, ale doszedłem do wniosku, że to jest sytuacja tak kuriozalna, że ktoś gdzieś musiał popełnić błąd. Czekałem na sprostowania, ale tych do dnia dzisiejszego nie znalazłem…
Czytaj dalej...
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BLIK W APPLE PAY

W styczniu tego roku pojawiła się informacja,
że Apple Pay może wejść do Polski za pomocą
rodzimego systemu płatności BLIK. Nie wydarzyło się to, ale chyba było coś w tej informacji.
Dzisiaj na konferencji prasowej, wyjątkowo nie na
Twitterze, BLIK poinformował o wejściu we współpracę z Mastercard. Ma ona zapewnić możliwość
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APPLE MUSIC CONNECT
KOŃCZY ŻYWOT
– KOLEJNA PORAŻKA
APPLE W ŚWIECIE SOCIAL
MEDIA

Apple dwa razy próbowało stworzyć serwis na
pograniczu social mediów i świata muzyki. Za

pierwszym razem Ping w iTunes zupełnie się nie
przyjął, za drugim razem funkcja Connect w Apple
Music również nie spełniła swoich oczekiwań.
Teraz ta część Apple Music zostanie zamknięta.
Czytaj dalej...

zbliżeniowej płatności dla wszystkich klientów
BLIK-a, czyli klientów prawie wszystkich banków
w Polsce, we wszystkich miejscach na świecie,
gdzie można płacić zbliżeniowo Mastercardem.
Czytaj dalej...

SPHERO KOŃCZY
WSPÓŁPRACĘ Z DISNEYEM
I SKUPIA SIĘ NA ROBOTACH
EDUKACYJNYCH

Sphero, producent sterowanych iPhone’em zabawek,
zdecydował nie przedłużać partnerstwa z Disneyem.
Firma skupi się na tworzeniu zabawek edukacyjnych
według własnych koncepcji. Okazuje się, że biznes

w oparciu o popularne postacie nie jest tak opłacalny
w dłuższej perspektywie.
Czytaj dalej...
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TP-Link Archer C6– dobry router
do nowoczesnego domu
Internet w Polsce nieustanie przyspiesza. Operatorzy oferują coraz szybsze łącza, nierzadko
o przepustowości kilkuset Mb/s. Zmiana planu taryfowego u operatora, często powoduje konieczność
wymiany routera na taki, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał łącza zachowując przy tym
atrakcyjną cenę. Odpowiadając na rynkowe potrzeby TP-Link prezentuje nowy router Archer C6.

Nowy router zastępuje w portfolio producenta niezwykle popularny model Archer
C2. W porównaniu do poprzednika, nowy router charakteryzuje się m.in. wyższą przepustowością sieci bezprzewodowej oraz obsługą technologii MU-MIMO.
Kolejną zmianą jest zastosowanie pięciu anten zapewniających większy zasięg
i wydajność połączeń bezprzewodowych.
TP-Link Archer C6 rozgłasza Wi-Fi w super wydajnym standardzie 802.11ac, oferując użytkownikom przepustowość do1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do
867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w 2.4GHz). W routerze duży nacisk położono na optymalizację działania sieci bezprzewodowej w celu zwiększenia jej
wydajności i zastosowano technologię MU-MIMO 2x2. Technologia ta pozwala na

16

/ AKTUALNOŚCI /

jednoczesną komunikację routera z dwoma urządzeniami, co powoduje zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci.
Za zasięg routera odpowiadają cztery anteny zewnętrzne i jedna antena
wewnętrzna wspomagane przez technologię Beamforming. Beamforming (kształtowanie wiązki) umożliwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń
a następnie zwiększenia siły sygnału nadawanego w ich kierunku. Archer C6 został
wyposażony w jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN,
które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej. Urządzenie może
również pracować jako Access Point lub Bridge, przez co świetnie się sprawdzi
przy rozbudowie sieci domowej.
Konfiguracja i obsługa routera przebiega szybko i łatwo. Wszystko za sprawą
intuicyjnego interfejsu lub aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemami
Android lub iOS. Każdy nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie
z zarządzaniem swoją siecią. Specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na
stronie TP-Link.
Router Archer C6 jest dostępny w sprzedaży i objęty został 36-miesięczną
gwarancją.
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CZEGO SZUKALI
POLACY W GOOGLE
W 2018 ROKU?
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APPLE INWESTUJE W NOWY
KAMPUS W AUSTIN. W CIĄGU
5 LAT FIRMA ZATRUDNI
KOLEJNE 20 TYSIĘCY
OSÓB TYLKO W STANACH
ZJEDNOCZONYCH
Apple nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o inwestycje i roz-

Ile palców ma koń, ile kosztuje szcze-

wój firmy. Po zakończeniu budowy głównego kampusu

pionka na odrę i co to jest RRSO?

w Cupertino przyszedł czas na inwestycję w Austin oraz

Odpowiedzi między innymi na te

zwiększenie zatrudnienia w innych amerykańskich mia-

pytania szukali polscy internauci

stach. Przy okazji firma przypomina o swoim zaangażo-

w wyszukiwarce Google w mijającym

waniu w amerykańską gospodarkę.

roku. Wśród haseł zyskujących naj-

Czytaj dalej...

bardziej na popularności znalazły się
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej,
Avicii i wybory samorządowe. Jakie
inne tematy zwróciły naszą uwagę
w 2018 roku?
Czytaj dalej...

APPLE AIRPLAY 2
W URZĄDZENIACH
BLUESOUND

Seria odtwarzaczy sieciowych Bluesound
Generation 2i uzyskała certyfikat zgodności
z technologią Apple AirPlay 2.
Czytaj dalej...
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ESIM W ORANGE JUŻ
OFICJALNIE

Orange Polska wprowadził eSIM, czyli

elektroniczną wersję karty SIM dla urządzeń mobilnych. Na początek będzie
można ją zainstalować na trzech modelach smartfonów i korzystać tak samo jak

KONIEC SHOWMAX
W POLSCE. SERWIS ZNIKNIE
Z KOŃCEM STYCZNIA

z tradycyjnej karty. Wdrożenie eSIM na
smartwatche planowane jest na początku
2019 roku. Pierwsze pięć wymian kart eSIM
będzie darmowe.
Czytaj dalej...

Z końcem stycznia 2019 roku zniknie Showmax.

Oficjalnie ze względu na zmianę strategii koncernu
Naspers. Obserwując jednak dwa lata działalności,
trudno się tej decyzji dziwić. To jasny sygnał, że walka
o rynek wideo na życzenie nie będzie łatwa, a zwyciężą
tylko najwięksi, z najlepszym zapleczem.
Czytaj dalej...

XIOAMI MI HOME ZE WSPARCIEM
DLA SIRI SHORTCUT

Wczoraj aplikacja Mi Home do obsługi smartdomu od Xioami
dostała wsparcie dla Siri shortcut. Dziś udało mi się to przete-

stować. Aby ją uruchomić w Mi Home, należy udać się do menu
„Funkcje laboratorium”. Skróty Siri dodawane do kolejnych
aplikacji do obsługi smart urządzeń zdecydowanie ułatwiają
korzystanie ze smartdomu w środowisku Apple. Nie trzeba
już wsparcia dla HomeKit, aby obsługiwać różną automatykę
domową. Wystarczy, że zadba o to producent aplikacji.
Czytaj dalej...
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APPLE PAY W NIEMCZECH ORAZ
APLIKACJACH MYTAXI, LIME. MAMY TEŻ
ZAPOWIEDŹ REVOLUT W APPLE PAY

Dziś, tj. 11 grudnia 2018 Apple Pay, zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami,
debiutuje w Niemczech. Debiut w Niemczech sprawia, że mapa Europy w dużym stopniu pokryła się usługą Apple. Dla nas ciekawsze jest jednak to, że jednocześnie pojawiła
się oficjalna zapowiedź debiutu Apple Pay w Revolut, a także fakt, że Apple Pay trafiło do
usług takich jak MyTaxi, czy Lime.
Czytaj dalej...

WKRÓTCE MOŻE POJAWIĆ SIĘ
APPLE SMART BATTERY CASE
DLA IPHONE’ÓW XS, XS MAX I XR

Battery Case do iPhone’ów 6, 6s, a następnie 7 był produk-

tem Apple o dość dyskusyjnym wzornictwie. Wybrzuszone
plecki zupełnie nie były w stylu Apple’a. Rozwiązanie to nie
pojawiło się dla iPhone’a X. Jednak wkrótce mamy zobaczyć
nową generację akcesorium dla obecnych iPhone’ów.
Czytaj dalej...
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MONITOR SNU OD APPLE
JUŻ W SPRZEDAŻY

Po Apple i Beats przyszła pora na trzecią markę
z Cupertino – jest nią Beddit. Apple przejęło firmę
w 2017 roku i postanowiło pozostać przy tej nazwie.

BRAK 5G W IPHONE’ACH
2019 TO NIE PROBLEM

Po raz kolejny pojawiły się w ostatnich dniach

Właśnie wprowadzono do sprzedaży nową generację monitora snu, który można kupić także w polskim Apple Store Online.
Czytaj dalej...

informacje, że Apple nie zaprezentuje w przyszłym roku iPhone’a korzystającego z technologii 5G. Jednocześnie Qualcomm z którym
Apple jest na wojennej ścieżce podkreślił, że
w 2019 roku każdy liczący się producent smartfonów z system Android wprowadzi do oferty
model ze wsparciem dla 5G. Czy zatem brak
5G będzie ciosem dla Apple? Raczej na zdrowie wyjdzie to samej technologii 5G.
Czytaj dalej...

ZAKUPY W APP STORE, APPLE MUSIC I ITUNES
Z PŁATNOŚCIĄ U OPERATORA PLAY

Dziś mamy sporo newsów związanych z naszymi lokalnymi operatorami i Apple. Wcześniej
pojawiła się oficjalna informacja od Apple na temat eSIM w Orange, a teraz PLAY informuje
o wdrożeniu „carrier billing”.
Czytaj dalej...
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Konferencja Futureman – zdobądź
kompetencje przyszłości już w styczniu
zawita do Wrocławia!
2 dni konferencji, 3 warsztaty tematyczne, 18 prelekcji, 540 slajdów- to wszystko czeka uczestników
I Konferencji Futureman, która odbędzie się 11-12 stycznia 2019 we Wrocławiu.
Wiele firm ma coraz większe problemy na rynku. Brak zrozumienia i wykorzystania najnowszej
technologii, frustracja pracowników którzy obawiają się utraty stanowiska na rzecz robotów,
przedkładanie kompetencji twardych nad miękkie. Firmy które nie poddały się transformacjiupadają. Coraz częstszym problemem dla człowieka jest odnalezienie się w świecie szybkich
zmian, jakie funduje nam rewolucja cyfrowa.
Tematu podjęła się Fundacja Think Tank Human 4.0 Jest to platforma służąca wymianie informacji
związanych z szeroko rozumianym Industry 4.0. Do jej zadań należy również wspieranie inicjatyw,
które mają przybliżyć społeczności takie pojęcia jak człowiek 4.0, rewolucja cyfrowa etc. Postanowili
zorganizować konferencję której hasłem przewodnim jest zdobycie kompetencji przyszłości.
Do współpracy zaprosili oni największych ekspertów w dziedzinie technologii, psychologii,
rozwoju osobistego oraz innych dziedzin związanych ściśle z człowiekiem przyszłości- future-
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manem. Wśród prelegentów znajdą się między innymi: Rafał Ohme- autor bestsellera „Emo
sapiens”, Nikolay Kirov- mówca inspiracyjny, wykładowca na Kozminski University, Wojciech
Eichelberger- autorytet w dziedzinie psychologii, pisarz, Radosław Drzewiecki- założyciel
Leanpassion i wielu innych.
Opowiedzą oni o najbardziej interesujących tematach takich jak przywództwo przyszłości,
najnowsze technologie, budowanie efektywności osobistej, edukacji 4.0 czy przemyśle 4.0.
Wybrane tematy :
• Neuronauka i smartpower (prof. Rafał Ohme- ekspert w dziedzinie emocji komunikacji
i zarządzania)
• Zestresowani… stresem. Sposób na odporność psychiczną człowieka (Marzenia Jankowskapsycholog biznesu i zdrowia)
• Lider 4.0- biochemia a wartości i zachowania (Nikolay Kirov- wykładowca Kozminski University)
• Jak zbudować w sobie odporność na trudny świat? (Wojciech Eichelberger- psycholog, psychoterapeuta, pisarz)
• 5 patologii z którymi musisz uporać się w Twoim biznesie (Radosław Drzewiecki- założyciel
Leanpassion)
• Strategia transformacji do fabryki 4.0 (Marek Gabryś- wiceprezes AIUT)
• Wychowanie dzieci vs nowe technologie (dr Łukasz Srokowski- założyciel Navigo)
• Człowiek 4.0 (Karol Kundzicz- założyciel Crusar)
Oprócz wykładów, na uczestników konferencji czekają również warsztaty. Trzy bloki tematyczne stworzone jako okazja do wykorzystania świeżo nabytych umiejętności w praktyce,
networking, lunch, panel dyskusyjny, materiał konferencyjne to tylko część składowa konferencji, która z pewnością będzie mieć dużą wartość dodaną. Więcej informacji na temat
konferencji znajdziecie na blogu Human 4.0.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
• Kiedy? 11-12 stycznia 2019 r.
• Gdzie? Hotel Ibis Styles – Wrocław (naprzeciwko Głównego Dworca PKP)
• Jak zdobyć bilet? Liczba miejsc jest ograniczona. Wejściówki znajdziesz tutaj.
Dla czytelników iMagazine specjalny kod promocyjny – 25 % od ceny każdego biletu
na hasło futurepromo
Cały dochód z biletów zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie wspierające osoby starsze
oraz dzieci z domu dziecka.
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XIAOMI LIDEREM RYNKU
URZĄDZEŃ NOSZONYCH.
APPLE WATCH NIE ZWALNIA
TEMPA

Apple nigdy nie podawało szczegółowych danych na
temat sprzedaży Apple Watch. Na bazie informacji od
Apple oraz analityków z rynku mogliśmy jedynie wiedzieć, że to najpopularniejszy „zegarek” na świecie lub
jedno z najpopularniejszych urządzeń noszonych. Teraz
najświeższe dane dostarcza IDC. Wzrosty Apple Watch
są imponujące, ale królem jest Xiaomi.
Czytaj dalej...

MICROSOFT WIĘCEJ
WART NIŻ APPLE

Od ogłoszenia wyników finansowych 1 listopada notowania Apple lecą w dół, firma straciła już 20% swojej wartości giełdowej. Tym
samym straciła swoją pozycję najlepiej wycenianej spółki na NASDAQ. Od Apple teraz na
parkiecie wart więcej jest Microsoft.
Czytaj dalej...
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Harman Kardon Enchant 1300
Harman Kardon Enchant 1300 to soundbar, który dostarcza porywające brzmienie
kinowe w zaciszu domowego salonu!
Soundbar Harman Kardon Enchant 1300 wyposażony jest w 13 kanałów z technologią MultiBeam™ Surround Sound i automatyczną kalibracją Automatic MultiBeam™
Calibration (AMC), która zapewnia niezwykłą jakość dźwięku przestrzennego bez
zastosowania dodatkowych głośników lub przewodów. Dzięki wbudowanej funkcji Google Chromecast wysokiej jakości muzykę można odtwarzać strumieniowo
za pomocą Wi-Fi z ponad 200 serwisów streamingowych. Harman Kardon Enchant
1300 posiada interfejs HDMI oraz jest zgodny z najnowszą technologią 4K i HDR10.
Harman Kardon Enchant 1300 to 13-kanałowy soundbar typu All-in-One.
Technologia MultiBeam™ pozwala uzyskać pełny efekt dźwięku przestrzennego
z jednego soundbara. Ekscytujące i szczegółowe brzmienie dobiega z różnych
punktów w pomieszczeniu. Daje to zupełnie nową jakość podczas oglądania ulubionych programów w telewizji, słuchania muzyki, grania w gry oraz oglądania filmów. To wszechstronny system do muzyki, filmów i gier!
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Automatyczna kalibracja MultiBeam™ (AMC) to możliwość regulacji brzmienia soundbara pod kątem najlepszego efektu dźwięku przestrzennego w oparciu o rozkład
i umeblowanie pokoju. Dodatkowo soundbar umożliwia programowanie przycisków
oraz wygodną regulację wielu ustawień. Zgodność z pilotem zdalnego sterowania
telewizora zapewnia wygodę używania pilota do telewizora do obsługi soundbara.
Technologia Bluetooth 4.2 pozwala bezprzewodowo przesyłać muzykę za pomocą
smartfona lub tabletu. Natomiast wbudowana funkcja Chromecast zapewnia odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości z ponad 200 serwisów online za pomocą sieci Wi-Fi.
Harman Kardon Enchant 1300 dostępny jest w kolorze czarnym.

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harman Kardon Enchant 1300
Kanały audio: 13
Maks. moc audio: 240 W
Moc RMS: 120 W
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD): 1%
Głośniki niskotonowe: 10 x 2” (50 mm)
Wymiary głośnika wysokotonowego: 2 x
1” (25 mm), 1 x 0,75” (20 mm)
Maksymalne ciśnienie akustyczne: 93 dB
Pasmo przenoszenia: 71 Hz – 20 kHz
Wejścia audio: 1 analogowe, 1 optyczne,
Bluetooth, USB, Wi-Fi
Wejścia wideo HDMI: 3
Wyjście HDMI ze zwrotnym kanałem audio ARC: 1
Wersja HDMI HDCP: 2.2
HDR: HDR10
Wersja Bluetooth: 4.2
Zgodność ze standardem Wi-Fi: IEEE
802.11b/g/n/ac (2.4G/5G)
Zasilanie: 100-240V~50/60Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1120 x 65 x
125 mm
Masa: 5.65 kg
Sugerowana cena detaliczna: 4299 zł
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Autonomicznym Volvo pojedziemy
już w 2021 roku
NORBERT CAŁA
W S P Ó Ł P R AC A D O M I N I K Ł A DA

@nor be r tc al a

Samochody elektryczne i autonomiczne to przyszłość motoryzacji. Przyszłość, która dzieje się
na naszych oczach. Już w tej chwili nowoczesne samochody są w stanie uniknąć wypadku,
doświadczyłem tego na własnej skórze. Dlatego mogłem dla Was przeprowadzić wywiad
z Marcusem Rothoffem odpowiedzialnym za rozwój samochodów autonomicznych w Volvo.
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Norbert Cała: Jako iMagazine nie jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie wokół
marki Apple, ale także szeroko rozumianego lifestyle’u, w skład którego
wchodzą także samochody. Ciekawi nas technologiczny aspekt motoryzacji
– samochody elektryczne i autonomiczne.
Marcus Rothoff, Autonomous Drive Solution Architect, Director w Volvo Car
Group: Rozumiem. Zatem słucham.
N.C.: Z tego wstępu wynika moje pierwsze pytanie: Jak wygląda scena
samochodów autonomicznych w Volvo?
M.R.: Jesteśmy obecnie skupieni na projektach wspomagających jazdę kierowców. Systemy te biorą odpowiedzialność nie tylko za kierowanie, ale za coś więcej.
Wnoszą dodatkowe wartości dla naszych klientów, jak choćby oferowany przez
nas system Slow-moving traffic (system autonomicznej jazdy w korkach – przypis
redakcji). Jest to niewątpliwie ważny krok w temacie autonomicznego nawigowania pojazdów.
N.C.: Podążając za Twoją odpowiedzią, dopytam: sami tworzycie te systemy
autonomizacji nawigacji, czy robicie to może w kooperacji z dostawcami map?
M.R.: To tak naprawdę to wielkie wyzwanie i wiele współpracy, aby móc skutecznie odpowiadać na coraz to nowe, pojawiające się pytania. Powołaliśmy
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zupełnie nową firmę w całości skupioną na tworzeniu oprogramowania dla autonomicznych pojazdów. W ostatnich latach rozrosła się ona ze stu do ponad sześciuset zatrudnionych pracowników. Widać więc gigantyczny wzrost potrzeb.
Współpracujemy także z platformą do obróbki danych oraz start-upem Luminar
– liderem ze Stanów Zjednoczonych. Ciągle szukamy okazji do współpracy
z kolejnymi dostawcami map. W przyszłości na pewno będzie tego jeszcze więcej,
gdyż musimy znaleźć sposób na stworzenie systemu iluzji rzeczywistości, który
jednocześnie będzie maksymalnie bezpieczny.
N.C.: Jakie jest zatem największe wyzwanie, które stoi przed rynkiem autonomicznych pojazdów?
M.R.: Uważam, że problem nie leży w kwestii samego prowadzenia pojazdów, ale
w bezpieczeństwie tych rozwiązań – znalezieniu odpowiednich metod i zapewnieniu bezpieczeństwa. To największe wyzwanie, ponieważ, pomijając temat
samoprowadzenia się pojazdów i dystansu, który mogą pokonywać, kwestia
bezpieczeństwa pozostaje niezmienna. To krok milowy, który musimy wykonać.
Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia zalegalizowania wykorzystywanych frameworków i połączenia tego wszystkiego. Dostarczenia rozwiązań zapewniających
bezpieczeństwo, za pomocą w pełni legalnych metod i narzędzi. Jedno musi
dotrzymywać kroku drugiemu.
N.C.: Podążając za tym wątkiem, w Polsce czy Szwecji mamy do czynienia
z opadami śniegu. Wówczas sensory w autonomicznych pojazdach przestają poprawnie działać. Jakie jest na to rozwiązanie? Przeczekać niskie
temperatury w zatrzymanym pojeździe (śmiech)?
M.R.: Uważam, że jedną z najważniejszych wartości powinna być możliwość używania tego typu pojazdów w normalnym ruchu miejskim, także tym spowolnionym z różnych względów. Kiedy samochód pyta o zgodę na użycie systemu
autonomicznej jazdy, powinien uwzględniać także dane o aktualnych warunkach
pogodowych i jeśli te nie są optymalne – nie zezwalać na użycie autonomizacji
w danym momencie.
Musimy być pewni, że pozwalamy używać tego typu systemów w optymalnych
i nade wszystko – bezpiecznych – warunkach pogodowych. Brać odpowiedzialność za ten stan rzeczy, za samochód i za twoją decyzję – nie pozwalając ci na
nią, gdy nie jest to bezpieczne. Jeśli sensory nie są w stanie określić bezpiecz-
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nych odległości na drodze – cały system nie może zostać uznany za bezpieczny
w danych warunkach, a co za tym idzie, użyty.
N.C.: Gdzie testujecie autonomiczne pojazdy?
M.R.: Dziś skupiamy się głównie na testach w Göteborgu. Także na drogach
publicznych. Tam tworzymy oprogramowanie, przeprowadzamy jego testy i weryfikujemy same pojazdy na torach testowych i drogach publicznych. Musimy zebrać
dane z jak największej liczby środowisk testowych – suchej i mokrej nawierzchni,
przy różnych warunkach pogodowych, w deszczu i słońcu. Tak zebrane dane
pozwalają szybko rozwijać development oprogramowania.

N.C.: Pamiętamy przykry incydent z udziałem autonomicznego pojazdu
Ubera. Niestety, było to Volvo. Jak ten wypadek wpłynął na Was i prace związane z autonomicznymi pojazdami?
M.R.: Zabezpieczone dowody są niezwykle ważne dla kwestii bezpieczeństwa
samochodów autonomicznych. Nie potrafię dokładnie określić przyczyny, przez
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którą do tego incydentu doszło, jednak ten wypadek zdarzył się przy testach systemu Ubera, nie Volvo. Na jego potrzeby systemy bezpieczeństwa Volvo (automatyczne systemy hamowania) zostały zablokowane. Scenariusz tego tragicznego
wydarzenia był tak zaskakujący, że nie ma pewności, czy te systemy by pomogły,
czy nie. Z całą pewnością wszyscy, którzy pracowali nad tą technologią, wyciągną
z niego wnioski. Bezpieczeństwo powinno być najważniejsze.
N.C.: Z punktu widzenia prawa, czy jest jakakolwiek możliwość wartościowania odpowiedzialności za sytuację, w której samochód autonomiczny
kogoś zabije? Która ze stron ponosi wówczas odpowiedzialność? Producent
samochodu? Nikt? Pasażer?
M.R.: Dziś wszystko zależy od uwarunkowań prawnych w danym kraju. Niektóre
kraje już zaadaptowały swoje drogi do samochodów autonomicznych, które
mogą się po nich poruszać. Inne nie. Z drugiej strony pasażer de facto decyduje
i bierze odpowiedzialność za to, że porusza się samochodem bez fizycznego
kierowcy. Wszystko zależy od prawa w danym kraju. To jeden z najtrudniejszych
aspektów w całej sprawie.
N.C.: Kiedy Volvo zamierza zaprezentować pierwszy autonomiczny
samochód?
M.R.: Liczymy na to, że nastąpi to w 2021 lub 2022 roku. Wszystko zależy od stopnia rozwoju technologii i sukcesu zbioru kolekcji danych, którą ciągle tworzymy.
Należy przeprowadzić testy na bazie tych danych, zapewnić bezwzględne bezpieczeństwo i spełnić wiele wymagań rejestracyjnych, zanim będziemy w stanie
zaoferować konsumentom taki samochód.
Oczywiście z tym wszystkim w parze musi iść prawo i odpowiednie jego regulacje. Mamy jednak nadzieję, że wydarzy się to w latach 2021–2022.
N.C.: A wiecie już jakiego typu samochód to będzie? Limuzyna, samochód
miejski?
M.R.: Stworzenie samego systemu jest niezwykle kosztowne. To jasne. Dlatego
na początku autonomiczne samochody będą kierowane do najwyższego segmentu naszej oferty i wraz z upowszechnieniem się samej ich obecności i rozwojem technologii – oferta ta będzie stopniowo rozszerzana dla niższych kategorii
i modeli Volvo.
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Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku technologicznych start-upów,
koszty szybko zaczną spadać i będziemy mogli zaoferować tego typu pojazdy
w niższej cenie.
N.C.: Na koniec pytanie filozoficzne: Jak autonomiczne samochody mogą
zmienić środowisko naturalne? Np. w miastach?
M.R.: Tego typu pojazdy wyposażone w wiele czujników pozwalają dostarczać
naprawdę ogrom danych dotyczących ruchu pojazdów. Te dane są błyskawicznie
gromadzone i obrabiane w chmurze, dzięki czemu możemy np. zoptymalizować
poziom zużycia energii, pokonanego dystansu i wiele więcej. To wszystko dzięki
wzajemnej komunikacji pomiędzy różnymi samochodami autonomicznymi, która
jest kierunkiem na przyszłość i powinna być rozwijana.
N.C.: Dziękuję za rozmowę.
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Grudzień nad Jeziorem Como
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Dwa tysiące lat temu zamożni Rzymianie jeździli nad Jezioro Como w poszukiwaniu wypoczynku.
Już na wstępnie muszę zdradzić, że dobrze kombinowali.
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Jezioro Como jest nadal letnim cel podróży dla bogatych ludzi, a wielu celebrytów
posiada wille lub pałace na jego wybrzeżach. Nic dziwnego – uznane jest za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Ma kształt odwróconej litery Y, długość 46 km, powierzchnię 146 km2, w najszerszym punkcie ma 4,5 km, położone jest 196 m n.p.m. i przy okazji
jest jednym z najgłębszych jezior w Europie (425 m). Specyficzny mikroklimat powoduje, że nawet w styczniu średnia temperatura powietrza oscyluje w rejonie 4°C (23,4°C
w lipcu), ale początek grudnia jest znacznie bardziej znośny – podczas całego wyjazdu
najniższą temperaturę 6°C odnotowaliśmy w nocy (średnio 9–10 stopni), a najwyższą było
16°C (średnio 14 stopni) za dnia.

Po co?
Wyjazd był zaplanowany prawie na ostatnią chwilę, ponieważ praca nam na niego pozwoliła. Celem wyjazdu był przede wszystkim odpoczynek psychiczny i to udało się niemalże
całkowicie. Cisza, jaką spowite jest wybrzeże, jest wyjątkowo kojąca. Podobny wyjazd odbyliśmy do Kalabrii w zeszłym roku i podobnie Włosi nie mogli zrozumieć, dlaczego przyjechaliśmy zimą do miejsca, które żyje tylko latem.
Swojego zdania jednak nie zmienię – warto jechać w miejsca, przepełnione tłumami
latem, zimą, szczególnie dla osób poszukujących ciszy i spokoju. Polecam wtedy znalezienie noclegu z kominkiem i ładnym widokiem, którym wieczorami towarzyszyć będzie
dobra książka.

36

/ PODRÓŻE / Grudzień nad Jeziorem Como

Nieczynne z powodu, że zamknięte
Dla Włochów zajmujących się turystyką, listopad jest często miesiącem, w którym jadą na
wakacje, więc niewiele miejsc jest otwartych – mam na myśli chociażby miejsca do zwiedzania czy restauracje. Grudzień jest w tym względzie znacznie bardziej komfortowy, ale należy
o paru rzeczach pamiętać. Jeśli nie będziecie sami sobie gotować, to przyjmijcie, że większość
restauracji otwiera się tylko dla gości lokalnych i tylko w ściśle określonych godzinach. Google
Maps tutaj niewiele pomaga, bo godziny tam podane obowiązują jedynie w sezonie, ale
możecie śmiało przyjąć, że obiady podawane są od 12:00 do 14:00, a kolacje od 19:00 do 21:00.

Jak tu dotrzeć? Samolotem!
Najtańsze i najszybsze będzie skorzystanie z oferty Wizzair lub Ryanair (z tej pary zdecydowanie preferuję tego pierwszego). My zapłaciliśmy 44 zł za bilet (88 zł na osobę w dwie
strony) i dokupiliśmy jedynie jedną walizkę (75 zł za odcinek, czyli 150 zł w sumie w obie
strony). Co do bagażu, to mogliśmy oszczędzić na walizce i po prostu wziąć dwie kabinówki
zamiast jednej większej (są w cenie biletu), ale ze względu na fakt, że miałem ze sobą plecak
ze sprzętem fotograficznym, wybraliśmy taką formę, dla wygody i komfortu.
Czasami warto skorzystać z Wizz Discount Club – w przypadku lotu do Kalabrii taniej wyszło
wykupienie WDC na rok przez zakupem niż kupić bilety bez WDC.

Wynajem auta lub komunikacja publiczna
Jezioro Como i jego miasteczka są ponoć świetne skomunikowane nie tylko z Bergamo czy
Mediolanem, ale również między sobą. Nie mieliśmy okazji tego sprawdzić, ponieważ chcieliśmy mieć niezależność, którą zapewnia samochód. Skorzystaliśmy z oferty najmu przez
Ryanair z powodu oferty dodatkowego ubezpieczenia od AXA, które można wykupić podczas rezerwacji samochodu.
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Wypożyczając samochód, mamy zazwyczaj dwie opcje:
• Brak pełnego ubezpieczenia, które wymaga blokady 800–2000 euro na naszej
karcie, aby pokryć ewentualne uszkodzenia – to jest tzw. wkład własny.
• Dodatkowe ubezpieczenie, które może, ale nie musi w pełni pokryć wkład
własny. To zależy od wypożyczalni – w niektórych całkowicie znosi odpowiedzialność finansową, a u innych jedynie zmniejsza jej kwotę.
Warunki ubezpieczenia AXA pokrywają ewentualne koszty poniesione na wkład
własny, więc w takiej sytuacji bierzemy samochód bez dodatkowego ubezpieczenia
oferowanego przez wypożyczalnię i dokupujemy własne. W tym konkretnym przypadku różnica była ogromna, ponieważ koszt najmu samochodu wyniósł około
160 zł na pięć dni bez ubezpieczenia, a z ubezpieczeniem od wypożyczalni oscylował w rejonie 1000 zł. Ubezpieczenie AXA kosztowało około 60 zł na pięć dni.
Sama procedura rezerwacji samochodu jest banalnie prosta i sprowadza się do
następujących czynności:
1. Rezerwujemy samochód przez internet.
2. Podajemy swoje dane osobowe i wybieramy opcje, takie jak ubezpieczenie,
określamy dodatkowych kierowców itp.
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3. Po wylądowaniu na lotnisku udajemy się do punktu najmu samochodów.
4. Tam podajemy nasz numer rezerwacji (warto wydrukować PDF-a, którego
otrzymamy na maila), dowód osobisty i kartę kredytową (nie wiem, czy debetowe są akceptowane – nigdy nie próbowałem).
5. Podpisujemy papierki i otrzymujemy klucze.
6. Idziemy na parking odebrać samochód (w przypadku BGY to jakieś 50–100 m spacer).
Pamiętajcie, proszę, o dokładnym obejrzeniu samochodu, zanim odjedziecie
i zwróceniu uwagi osobie obsługującej wypożyczalni, aby dopisać do wydruku
ewentualne uszkodzenia. Chodzi przede wszystkim o to, abyście nie zostali obciążenie za coś, co zrobił ktoś inny. Polecam porobić zdjęcia całego auta z każdej
strony przed odjechaniem i potem ponownie przed oddaniem.
W kwestii benzyny, większość wypożyczalni wyznaje regułę, że otrzymujecie auto
z pełnym bakiem paliwa i w takim stanie też go oddajecie. Poinformują Was przy
odbiorze w tej kwestii.
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Jeśli to wszystko powyższe wydaje się skomplikowane, to ucieszy Was fakt, że tak nie jest:
1. Rezerwujecie auto przez internet i płacicie kartą, z opcją dodatkowego ubezpieczenia.
2. Odbieracie auto, składając dwa podpisy, robicie jego obchód i zdjęcia.
3. Jedziecie za marzeniami i po paru dniach wracacie do rzeczywistości.
4. Parkujecie samochód, robicie mu zdjęcia i oddajecie kluczyki.
Na koniec jeszcze podpowiem Wam, abyście w tych okolicach nie brali nic większego niż
Renault Clio, Toyota Yaris, czy inne marki tej klasy. Ulicy są wąskie (dwa auta ledwo się mieszczą), a miejsca parkingowe ograniczone i będzie po prostu łatwiej się na co dzień poruszać
małym autem. Gdybym mógł, to wziąłbym Smarta ForTwo, ale nikt nie miał dostępnej sztuki.
Dotychczas dwukrotnie skorzystaliśmy z oferty wypożyczalni Sicily By Car i nie mieliśmy
z nią problemów.

Nocleg
W tej kwestii polecam spędzić kilka godzin na przeszukaniu Airbnb oraz Booking.com, aby zobaczyć, co jest dostępne i co Was interesuje. Ważna jest lokalizacja – warto zdecydować, gdzie
chcecie się zatrzymać. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy auto, to miało mniejsze znaczenie. Sam
lubię zrobić listę wszystkich interesujących miejsc z linkami do ich stron, którą następnie wysyłam Iwonie, aby ona ostatecznie zdecydowała, gdzie się zatrzymujemy. W ten sposób wybraliśmy Casa LakeView near Bellagio na Airbnb (jeśli nie macie konta Airbnb, to jeśli założycie je
z tego linku, to otrzymacie 100 złotych w prezencie, a ja otrzymam 50 złotych). Ten dwupoziomowy apartament miał przede wszystkim fenomenalny widok, miejsce parkingowe (bardzo
istotne!), rozsądną dla nas cenę i był położony blisko słynnej miejscowości Bellagio.
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Kolejnym razem zatrzymałbym się w miasteczku
Varenna, które mnie tak bardzo urzekło.

Poruszanie się po okolicy
i parkowanie
Z lotniska nad Jezioro Como należy przeznaczyć
1–2 godziny, zależnie od celu podróży oraz ruchu
na drodze. Jechaliśmy rano w środę (odebraliśmy
auto o 9:30) z Bergamo do Limonta i z postojami
na zdjęcia oraz zakupy w supermarkecie, zajęło to
nam niecałe 2 godziny. Droga wokół jeziora jest
miejscami ekstremalnie wąska, więc nie warto
brać dużego auta – małym porusza się zdecydowanie wygodniej. O tej porze roku była praktycznie pusta, podczas wojażu między miasteczkami,
ale w weekend było ciężko o miejsca parkingowe
(w tygodniu zawsze się coś znalazło).

Włosi oznaczają miejsca parkingowe kolorami:
• białe malowanie oznacza, że parkowanie jest
darmowe,
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• żółte malowanie oznacza, że parkowanie jest dostępne tylko dla
mieszkańców (odholują Wam
auto),
• niebieskie malowanie oznacza
strefę płatnego parkowania (parkomaty przyjmują tylko monety).
Zrobiliśmy sobie kilka wycieczek
dookoła jeziora, ale musicie pamiętać, że to są „górskie” drogi – wąskie,
ciasne, z dużą liczbą ślepych zakrętów – więc Wasza średnia prędkość
będzie oscylowała w rejonie 40–50
km/h, tym bardziej że większość
jest na terenie zabudowanym lub
z ograniczeniem prędkości (uwaga na
kamery!).
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Ferry Map.jpg z linkiem do oryginału po kliknęciu
w mapę obok.
Wiele miejscowości ma przystanie, do których
przybijają lokalne promy. Są promy „wolne”
i „szybkie”, czyli te przewożące samochody
i ludzi oraz wodoloty, przewożące tylko ludzi.
Korzystaliśmy tylko z tych pierwszych, na trasie Bellagio-Cadenabbia oraz Bellagio-Varenna
– pozwalają oszczędzić ogromną ilość czasu i przy
okazji zapewniają piękne widoki, potraktujcie
je więc jako atrakcję turystyczną. Cena przewiezienia Renault Clio i dwóch osób wyniosła około
15–16 euro na obu trasach.

Co tu robić?
Zimą będzie trudniej o zajęcie niż latem, ale
wszystko będzie zależało od Waszej inwencji
twórczej oraz potrzeb. Osobiście ganialiśmy za
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widokami do sfotografowania i pysznościami kulinarnymi, przemierzając wybrzeża jeziora
wzdłuż i wszerz, a gdy słońce znikało za górami, chowaliśmy nosy w książkach, odpoczywając psychicznie od codziennego zgiełku i hałasu miasta. Szczególnie uważnie zwiedziliśmy
przepiękne miasteczko Varenna, które mnie całkowicie urzekło swoim klimatem i nawet udaliśmy się do Castello di Vezio, położonego w górach nad miastem, ale okazało się zamknięte
dla zwiedzających. W planach mieliśmy również lot samolotem będącym w stanie lądować na
jeziorze (wodnosamolot lub hydroplan, jak podpowiada mi Wikipedia), ale nie w tym okresie
niestety ich nie oferowali. Na deser nam został wyjazd kolejką linową na górę nad miasteczkiem Como, ale próbowaliśmy sił w sobotę, co było błędem – kolejka była na 1–2 godziny stania i brakowało miejsc parkingowych. W tygodniu prawdopodobnie byłoby pusto…
Pamiętajcie, że dzień zimą jest tutaj znacznie krótszy, nie tylko przez samo położenie słońca,
ale również przez góry otaczające jezioro. Na szczęście od godziny 19:00, kilka godzin po
zachodzie słońca, zaczynają się otwierać miejscowe restauracje. Polecam poszukanie takiej,
do której udają się miejscowi (pytajcie mieszkańców swojej okolicy), bo macie szansę trafić
na wyborne ryby i inne potrawy, tak różne od południowych Włoch.
Te pięć dni zleciało nam zdecydowanie zbyt szybko, ale wyjazd był rzeczywiście niesamowity. Codziennie, jak idiota, wstawałem skoro świt na wschód słońca, pomimo że mogłem
sobie pospać chociażby i dobę. Ale co odpoczęliśmy psychicznie, to nasze – pomogła w tym
cisza w tym okresie roku, puste drogi, pyszne jedzenie i dobra książka.
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SZTUKA

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

UZYTKOWA

Do 6.01 otwarte codziennie 10:00-19:00. Później, co tydzień, czw-niedz. 10:00-19:00
Możliwość płacenia kartami kredytowymi

+48 501 757 027 | www.nagaleryjce.pl
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10 kroków do skutecznego
zaplanowania 2019 roku
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w insk i

Witam w Nowym Roku! 2018 już za nami i nadszedł czas na świeżutki, pachnący nowością 2019.
Już na wstępie chciałbym Cię zachęcić do przeprowadzenia porządnego przeglądu minionego
roku i zaplanowania tego, co chcesz zrobić i osiągnąć w tym.
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Aby ułatwić sprawę, specjalnie dla czytelników iMagazine przygotowałem przepis na
podsumowanie zeszłego roku i skuteczne zaplanowanie najbliższych miesięcy w 10
prostych krokach:

1. Uwierz, że warto to zrobić!
Zacznij od przekonania siebie, że warto to zrobić. Że chcesz być osobą, która żyje
intencjonalnie, wyciąga wnioski z przeszłości i planuje przyszłość. Że nie robisz tego,
tylko dlatego że Śliwiński napisał. Robisz to dla siebie, bo masz odwagę stanąć twarzą w twarz z tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, i wierzysz, że możesz osiągnąć
znacznie więcej, jeśli dobrze to zaplanujesz.

2. Poświęć na to czas – potrzebujesz zaledwie kilka
godzin.
Podsumowanie minionego i zaplanowanie nowego roku nie zajmuje pięć minut.
Potrwa raczej kilka godzin. Oczywiście możesz znaleźć wymówkę. Przecież w styczniu w firmie jest tyle pracy! Po prostu nie masz kiedy zająć się przeglądem.
Mimo to spróbuj! Może udałoby się przez kilka dni po kolei ostatnią godzinę w pracy
poświęcać na roczny przegląd? Dzięki temu już w pierwszym tygodniu roku będzie po
sprawie! W drugi tydzień stycznia wkroczysz już z planem na cały rok!

3. Sprawdź swoje cele z zeszłego roku
Zacznij od powrotu myślami do początku stycznia zeszłego roku. Jakie były Twoje
plany i zamierzenia? Wypisz jeszcze raz ówczesne postanowienia noworoczne i na
spokojnie sprawdź, które z nich udało się zrealizować, a które nie.
Jakie były Twoje aspiracje? Dlaczego właśnie takie? Które z nich zostały osiągnięte?
Które tylko połowicznie? A które wcale nie ruszyły do przodu?

4. Przejrzyj swój kalendarz i dziennik
Teraz sprawdź swój zeszłoroczny kalendarz; miesiąc po miesiącu. Zobacz, co się stało
i co wpłynęło na taki rozwój wydarzeń. Jeśli masz jakieś przemyślenia wynikające
z analizy kalendarza, wynotuj je na osobnej kartce papieru.
Jeśli prowadzisz dziennik, to jest ten jedyny moment w życiu, kiedy będzie Ci się
chciało go przeczytać. Sprawdź wszystkie zeszłoroczne wpisy. Dzięki temu zoba-
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czysz, w jakich kierunkach wędrowały Twoje myśli i uczucia. Co miało dla Ciebie znaczenie? Jak duże? Dlaczego?
Jeśli podczas czytania dziennika, dojdziesz do jakichś wniosków, koniecznie je zapisz.

5. Zamknij zeszły rok
Po przejrzeniu zeszłorocznych planów i celów, wpisów w kalendarzu oraz zapisków
w pamiętniku, podejmij decyzję o tym, czego w tym roku nie chcesz robić.
Tak jest. Zacznij od tego, czego nie będziesz robić. To, że coś było na Twojej liście
postanowień w zeszłym roku i nie zostało zrealizowane, wcale nie znaczy, że powinno
być zrobione w tym.
To jest Twoje życie. Daj sobie prawo do podjęcia decyzji o tym, że czegoś nie będziesz
robić. Nie udało się, nie zostało sfinalizowane i być może nie jest już dla Ciebie ważne,
więc zamykasz temat. Pozbywasz się go, aby zyskać więcej miejsca i czasu na rzeczy,
na których bardziej Ci obecnie zależy.
Czas nie jest z gumy. Nie da się nadrobić zaległości z zeszłego roku i zrealizować
ambitnych planów na ten rok.
Zawsze jest „coś za coś”.
Jeśli chcesz zrobić coś nowego, to musisz wykreślić pozycję ze starej listy. I taki ruch
jest OK. Kluczowe jest, by pogodzić się z tym, że pewnych rzeczy nie dasz rady zrobić.
Bo czekają Cię nowe rzeczy. Lepsze.

6. Zrozum siebie – wypisz swoje wartości
Zanim zaczniesz na dobre planować nowy rok, wypisz swoje wartości. Zastanów się, na
czym Ci zależy, co Cię kręci, a co znajduje się poza obszarem Twojego zainteresowania.
Jeśli na przykład jesteś introwertykiem i ważny jest dla Ciebie kontakt z przyjaciółmi,
a ogólny kontakt z ludźmi – mniej, weź to pod uwagę. Zamiast planować wyjścia na
huczne imprezy karnawałowe, zorganizuj kameralne wieczory w gronie najbliższych.
Po prostu zrozum siebie. Co przychodzi Ci łatwo? Co jest dla Ciebie trudne? Co chcesz
w sobie polepszyć, a z czym jesteś w stanie się pogodzić? Dzięki temu będziesz lepiej
planować cele na nowy rok.
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Zastanów się również nad własną definicją sukcesu i szczęścia. Nad wizją udanego
roku. To jest w końcu Twoje życie. Nie skupiaj się na tym, czego oczekują inni, ale na
tym, czego Ty oczekujesz od siebie i otoczenia.

7. Stwórz projekty odpowiadające noworocznym celom
Teraz przyszedł czas na wyznaczenie nowego typu postanowień noworocznych.
Wypisz konkretne cele, które chcesz osiągnąć. Spróbuj, aby były nie tylko fajne,
zgodne z Tobą, ambitne, ale też mierzalne.
Na przykład moim celem sportowym jest przepłynięcie 1500 m w czasie poniżej
30 min. Potrzebuję tego do osiągnięcia optymalnej formy na zawody Ironmana
w sierpniu 2019 r.

8. Zastanów się, jakie nawyki lub umiejętności musisz
wyrobić?
Zamiast ślepo skupiać się na celu, jaki chcesz osiągnąć, zastanów się, czego musisz
się nauczyć, aby odnieść sukces.
To jest bardzo ważny punkt. Cel... Może uda Ci się go osiągnąć, a może nie.
Natomiast nawyk lub nowa umiejętność może na stałe odmienić Twoje życie, zostać
z Tobą na lata, jeśli nie na zawsze.
Wróćmy do mojego przykładu przepłynięcia 1500 m w czasie poniżej 30 min. Jeśli,
dążąc do tego celu, nauczę się pływać kraulem w stylu Total Immersion, to nawet
gdy nie uda mi się „złamać” magicznej bariery 30 min i nie osiągnę zamierzonego
celu, nauczę się nowego stylu pływania! I tak będę na wygranej pozycji.

9. Ustal, kiedy chcesz osiągnąć cel i mierz postępy
Wiele osób popełnia ten błąd: wyznacza sobie liczne cele na nowy rok i próbuje je
realizować jednocześnie.
Aby uniknąć porażki, zastanów się, od czego chcesz zacząć. Który cel, w którym
kwartale roku chcesz osiągnąć. Kiedy musisz zacząć wyrabiać w sobie nowy nawyk
lub uczyć się nowej umiejętności, aby się to udało.
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Warto skupić się na jednym celu naraz i spokojnym wyrabianiu nowych nawyków
lub umiejętności dla niektórych z pozostałych celów. Dzięki temu Twoja uwaga
i wysiłki koncentrują się wokół jednego konkretnego dążenia.
A skoro w międzyczasie uczysz się nowych rzeczy, analizuj postępy. Ile razy
w tygodniu chodzisz na basen, ile kilometrów przebiegasz, ile godzin tygodniowo poświęcasz na pisanie tekstów? Mierz praktyki, które są dla Ciebie istotne
i przybliżają do celów.

10. Regularnie przeglądaj swoje cele
Znasz mnie – jestem zwolennikiem regularnych przeglądów cotygodniowych
zgodnych z metodyką Getting Things Done® Davida Allena. W firmie Nozbe wprowadziliśmy obowiązek ich przeprowadzania w ramach tzw. piąteczków. Jest to
także temat, któremu poświęciłem cały rozdział (krok 8) mojej książki „10 kroków
do maksymalnej produktywności”.
Wyznacz w kalendarzu czas i miejsce, w którym będziesz regularnie przeprowadzać
przegląd tygodniowy. Podczas podsumowania koniecznie sprawdzaj status swych
celów oraz postępy w formowaniu nawyków i zdobywaniu nowych umiejętności.
Dzięki temu będziesz móc łatwo ocenić, czy zbliżasz się do osiągnięcia zamierzeń,
czy robisz regularnie to, co trzeba, czy jesteś na dobrej drodze, czy może warto
zmienić nieco kurs. A może jest coś, na co nie możesz znaleźć czasu?
Dzięki cotygodniowym przeglądom jesteś na bieżąco. Cele przestają być tylko
pobożnymi życzeniami lub postanowieniami noworocznymi... a są mierzalnymi
krokami na trasie do lepszego jutra.
Życzę Ci samych sukcesów w 2019 roku!
Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik pomoże Ci osiągnąć wszystko, o czym
marzysz w roku 2019 i nie tylko. Pamiętaj, to jest Twoje życie, decyzje i czas.
Możesz żyć w sposób intencjonalny. Powodzenia!
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Lifestyle MacUsera
MONIK A GUTOWSK A

NORBERT CAŁA
@nor ber tc al a

HUGME – CENA 170,00 PLN
Gołym okiem widać, zerkając na aurę za
oknem, że do okresu plażowania jest jeszcze bardzo daleko. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, aby już teraz rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, poszukując
ciekawych rzeczy ułatwiających lub umilających życie. Jedną z takich propozycji
ma dla nas firma Hugme. Surf poncho, bo
o nim mowa, to idealne rozwiązanie na
chwile chłodu, które odczuwamy zaraz
po wyjściu z wody. Materiał, z którego jest
wykonany, nie tylko osuszy ciało, ale otuli je
wyjątkową miękkością. To jednak nie koniec
możliwości, jakie przewidziały dla nas Tina
Rappe-Niemirska & Gosia Bilczyńska, twórczynie marki. Specjalne otwory, w które
wyposażone jest poncho, umożliwią nam
dyskretne przebranie się nawet w najbardziej zatłoczonym miejscu, a efektowna,
ozdobna kieszonka kangura, wyposażona
jest w uchwyt, do którego przypięte np.
klucze nie zapodzieją się w miałkim cieplutkim piasku. Panie mają głowę pełną pomysłów, kto więc wie, czym jeszcze zaskoczą
nas przed nastaniem lata.
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REPUBLIC OF PATTERNS – CENA OD 139,00 PLN
Daleko rozwinięta pomysłowość oraz względna
łatwość w zakładaniu nowych marek powodują,
że wybić się z własnym produktem jest niezwykle trudno, trzeba nie lada pomysłu, aby zaistnieć.
Najprawdopodobniej z takiego założenia wyszła
również założycielka Republic of Patterns, Karolina
Krajda, tworząc z marki własne Państwo, wolne od
ograniczeń, sztywnych zasad i pełne kolorów. A co
do zaoferowania ma Republic of Patterns? Koszule
inne niż wszystkie i nie chodzi tu tylko o to, że są
kolorowe, ale o sam wzór – nietypowy, pomysłowy, zabawny, czasami może nawet śmieszny.
Jedno jest pewne – zwracający na siebie, a tym

GEORGE JENSEN – BIŻUTERIA – CENY RÓŻNE

samym na właściciela, uwagę. Dodając do tego
wysokiej jakości materiał z ekologicznym certyfi-

Przeglądając rynek biżuterii, można zaobserwować

katem i fakt, że wyprodukowane zostały w Polsce,

łatwość, z jaką na rodzimym rynku lęgną się nowe

tworzą naprawdę ciekawą propozycję. Oprócz

marki, część z nich z pewnością dzięki wytrwało-

koszul od Republic of Patterns naszą stylizację uzu-

ści artystów przetrwa dziesiątki lat, podobnie jak

pełnić możemy o czapkę z podobnym wzorem,

duńska firma, której produkty miały niedawno

w sam raz na teraźniejszą aurę.

swoją premierę w naszym kraju. Marka George
Jensen może pochwalić się ponadstuletnią tradycją
w wytwarzaniu biżuterii, której design wzorowany
był i jest na tym, co daje nam natura. Współcześni
twórcy marki koncentrują się na przełożeniu stylu
wielkiego mistrza Georga Jensena na współczesne
realia. Motywem przewodnim w poszczególnych
kolekcjach jest możliwość samodzielnego łączenia
wielu elementów, dzięki czemu możemy uzyskać
swój własny niepowtarzalny wzór. W ofercie duńskiej firmy znajdziemy również ekskluzywne artykuły wyposażenia wnętrz, takie jak misy, wazony,
karafki, lampy i wiele innych, charakteryzujących się
minimalistycznym, pięknym wzornictwem, przeplatanym z bogatą historią.
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KOLEKCJA TOREB VOLVO CARS &
SANDQVIST – CENY RÓŻNE
Współpraca producenta samochodów Volvo
z Sandqvist jest oparta na wspólnych dla obu
marek wartościach oraz źródłach inspiracji – skandynawskich krajobrazach i miejskim stylu życia.
Projekty Sandqvist są nieskomplikowane, funkcjonalne i piękne, z wyraźnym szwedzkim dziedzictwem. Nowa kolekcja toreb łączy funkcjonalność
z doskonałym designem. Jest również pierwszą
kolekcją obu marek wykonaną z ekologicznych
materiałów, 100% bawełny diagonalnej pochodzącej z recyklingu, skóry garbowanej roślinnie
oraz podszewek z organicznej bawełny. Torby są

SOXSOX ZŁĄCZKI DO SKARPET
– CENA 15,99 PLN
To jeden z tych gadżetów, który rozwiązuje problemy pierwszego świata, a wiadomo, że jednym
z takich problemów są pralki zjadające skarpety.
Jestem przekonany, że kiedyś się Wam to przydarzyło, wkładacie dwie, wyjmujecie jedną. Znam
rodziny, które przez takie problemy prawie się
rozpadły. Na szczęście są na świecie ludzie, którzy dbają o nas i wymyślili SOXSOX. To złączki do
skarpet, które powodują, że już nigdy nie staną
się one samotne. Wystarczy po zdjęciu skarpet, a przed wrzuceniem ich do pralki, spiąć je
złączką. Złączki montujemy na stałe do skarpetek
w bardzo prosty sposób, skarpety nimi złączone
nie mają prawa rozłączyć się w praniu, mimo
że są bardzo małe i nie przeszkadzają zupełnie
w codziennym użytkowaniu. Co ciekawe, to całkowicie polski pomysł. Do tego dość tani, paczka
na 10 par skarpet kosztuje tylko 15,99 złotych. Ja
polecam.

idealnym połączeniem elegancji na specjalne okazje i miejskiego stylu na co dzień. Kolekcja składa
się z sześciu produktów, m.in. torby na laptopa,
torby weekendowej, teczki, portfela dostępnych
w dwóch odsłonach – w czarnej skórze oraz naturalnej bawełnie diagonalnej. Co najważniejsze, nie
musisz mieć Volvo, aby mieć taką torbę.
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MANUFAKTURA NART MONCK CUSTOM – CENA OD 3900 PLN
Monck Custom to jedyna w Polsce manufaktura, w której ręcznie tworzone są personalizowane narty na zamówienie. W ofercie są trzy modele trasowe, dwa freeride
i nowość – dwa skitourowe. Narty są od początku do końca tworzone na indywidualne zamówienie i dokładnie dopasowane do stylu jazdy i osoby, która będzie
na nich jeździła. Na stronie internetowej wybieramy cechy, na jakich nam zależy
i dostajemy gotowe rozwiązania. Na narty od momentu zamówienia musimy poczekać 10 do 21 dni. Konstrukcja nart bazuje na drewnie, a właściciel manufaktury osobiście wykonuje każdą parę, nad którą spędza od 40 do 50 godzin pracy. Koszt jest
porównywalny z topowymi modelami dużych producentów, zaletą jest to, że dany
model nie wyjdzie z mody w przyszłym sezonie, bo ich kształt i wygląd są absolutnie
ponadczasowe. Nie pomylimy ich też z innymi pod restauracją na stoku, bo mogą
mieć nasz podpis.
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Bluesound – Pulse Mini 2i
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

Bluesound to przede wszystkim niesamowicie zaawansowana technologia sieciowego odtwarzania,
która nie zna czegoś takiego jak ograniczenia. Jeśli do tego dodamy doświadczenie wymienionych
wcześniej producentów, którzy o dźwięku wiedzą wszystko, to musiało z tego wyjść coś mega
dobrego. Dobrze myślę?

/ SPRZĘT / Bluesound – Pulse Mini 2i

Pamiętam, jak dostałem w swoje ręce pierwszy raz produkt marki Bluesound. Wtedy nie
wiedziałem o tej firmie absolutnie nic, ale wydawało mi się, że ma świetnie obrany tor i dużo
potencjału. Teraz, kiedy przeglądam ofertę Top Hi-Fi, widzę, że potencjał został dobrze
wykorzystany, a obrany tor stał się niemal autostradą. Trzy strony z produktami śmiało mogą
o tym świadczyć. W sporym skrócie można o nich napisać w taki sposób: Inżynierowie
odpowiedzialni za dźwięk firmy Nad połączyli swoje siły z ludźmi od PSB i stworzyli technologiczne, nowoczesne cuda z poszanowaniem klasycznego dźwięku Hi-Fi. Bluesound to
przede wszystkim niesamowicie zaawansowana technologia sieciowego odtwarzania, która
nie zna czegoś takiego jak ograniczenia. Jeśli do tego dodamy doświadczenie wymienionych wcześniej producentów, którzy o dźwięku wiedzą wszystko, to musiało z tego wyjść
coś dobrego. Dobrze myślę?
Postaram się Was przekonać do tej myśli, a podstawą do tego będzie najnowsze dziecko firmy,
głośnik Pulse Mini 2i. W podejściu Bluesound jest

Pulse Mini 2i wchodzi do narożnika,
wykazując na wadze 3,73 kg, co przy tych
wymiarach na przeciwniku może zrobić
duże wrażenie.

tak wiele rzeczy, które mi się podobają, że nawet
nie wiem, od czego zacząć. Oczywiście mogę
napisać o samym sposobie pakowania urządzeń, estetycznym i dobrze zaprojektowanym
opakowaniu, ale w tym przedziale cenowym to
już absolutny standard. Dużo ciekawiej robi się
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w momencie, kiedy Pulse Mini 2i ląduje już na biurku i zaczynamy przyglądać się wszystkim szczegółom. Od razu na pewno zaskakującym aspektem jest waga. Wiecie, jak to lubię?
Takie zboczenie z czasów starych wzmacniaczy i dobrze wiem, że w tych czasach waga
staje się coraz mniej wymierna przy tej klasie wzmacniaczy cyfrowych, ale w dalszym ciągu
kocham, jak sprzęt swoje waży. Pulse Mini 2i wchodzi do narożnika, wykazując na wadze 3,73
kg, co przy tych wymiarach na przeciwniku może zrobić duże wrażenie.

Bardzo solidna konstrukcja należy do tych bardzo prostych, gdzie brak jest elementów
drażniących. Dwa kolory, które odróżni każdy facet, czyli biały i czarny, załatwiają sprawę
każdego wnętrza. Nie ma opcji, żeby ten głośnik gdzieś nie pasował. Przednia część to
wielka, ciekawa maskownica z fajnym logo producenta i małą diodą LED informującą o stanie, w jakim znajduję się głośnik. Największym wabikiem dla oka klienta jest mieszczący
się na górnej części urządzenia dotykowy panel z minimalną liczbą przycisków. Na czarnym tle mamy duży Play, następny oraz poprzedni utwór i równie ważny potencjometr

59

/ SPRZĘT / Bluesound – Pulse Mini 2i

mocy. Ciekawym zabiegiem, który wpływa na użyteczność, jest obecność wygodnej rączki
w postaci dobrze wyprofilowanego wgłębienia. Lubię to, prosta rzecz, a cieszy człowieka
i jak debil co chwilę przenoszę go o 12 cm, oczywiście, żeby była jasność, absolutnie bez
potrzeby. Tył urządzenie klasycznie zarezerwowany został dla przeróżnych złączy. USB, LAN,
Analog IN i Headphone Out. Nuda, ale same potrzebne rzeczy, które powinien mieć każdy,
nawet bezprzewodowy głośnik, za co bardzo cenię Bluesound.
Teraz mogę odsłonić tajemnice wagi tego zawodnika. Pulse Mini 2i musiał sporo czasu spędzić na siłowni, gdzie znacznie powiększył masę mięśniową, która w przypadku głośnika
nazywa się przetwornik. Nowy model do ringu wchodzi z dwukrotnie większymi przetwornikami niskotonowymi (2 × 102 mm) zasilanymi przez 100 W wzmacniacz.

Pulse Mini 2i jest wyszkolony w każdej płaszczyźnie odtwarzania dźwięku. Trudno
znaleźć jakiś słaby punkt albo cokolwiek, czego by ten głośnik nie potrafił.

Jak się pewnie domyślacie, siła uderzenie teraz robi całkiem fajne wrażenie. Pamiętacie, jak na
początku pisałem o PSB speakers? Oni wiedzą, jak robić głośniki i tym razem również się to
potwierdziło. Pulse Mini 2i dzięki temu, że jest zasilany prosto z sieci, a nie bateryjnie, potrafi
niesamowicie zaskoczyć. Bez wątpienia nie można zlekceważyć tego zawodnika, osądzając
go tylko po wymiarach. Musicie pamiętać o tych solidnych mięśniach, które uderzają niezwykle mocno, szybko i dynamicznie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po zainstalowaniu
aplikacji mamy sporo ustawień wpływających na to, jak gra ten głośnik. Najciekawsze są dwa
magiczne przyciski w korekcji „Szeroko” i „Jeszcze szerzej”. Nie rozumiem, dlaczego na stałe
Bluesound nie zdecydował się tak ustawić głośnika. Różnica jest kolosalna i dosłownie nokautuje. Kolejny raz zbieram szczękę z podłogi po tym, jak taki niewielki głośnik potrafi zagrać.
Zdecydowanie mówimy tu o walce o mistrzostwo świata w tej kategorii wagowej. Każdy trener jednak dobrze wie, że najważniejsza jest technika, przecież sama siła nie wystarczy, żeby
cios doszedł celu, musi być celny. W tym przypadku sztab trenerski, czyli inżynierowie firmy
Blusound, to najwyższy światowy poziom. Technika, czyli technologia, to właśnie najgroźniejsza broń tego zawodnika. Pulse Mini 2i jest wyszkolony w każdej płaszczyźnie odtwarzania dźwięku. Trudno znaleźć jakiś słaby punkt albo cokolwiek, czego by ten głośnik nie
potrafił. Zaczynamy od pobrania aplikacji, która w szybkim tempie pozwoli skonfigurować
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go z siecią Wi-Fi. Dalej to już lawina popisów i szybkich ciosów ze strony Pulse Mini 2i. Nawet
nie będę wymieniał jakichś podstawowych technik typu Bluetooth. W przypadku tego głośnika mówimy już o takich rzeczach jak dwukierunkowy Bluetooth. W praktyce wygląda to
w ten sposób, że w aplikacji możemy połączyć się z dowolnymi słuchawkami BT i wysłać na
nie muzykę, którą sobie właśnie odtwarzamy. Kolejne cudowne rozwiązanie, które powiększa możliwości multiroom. W jednym miejscy sterujemy już tyloma rzeczami, że to wszystko,
co widzieliśmy w filmach z Bondem, przestaje nas tak dziwić.
Kolejnym tematem jest właśnie multiroom, który staje się już standardem. Mam wrażenie, że
przez jakieś pięć lat ten system przebył drogę z innej galaktyki do Radomia. Przecież jeszcze
niedawno takie rozwiązania oglądaliśmy na targach audio i jakiś inżynier musiał tłumaczyć
słuchaczom, na czym to w ogóle polega. Każdy kiwał głową, że niby rozumie, ale po wyjściu
z „przedstawienia” wszystkie paznokcie poobgryzane. Teraz multiroom zaczyna całkowicie nowe życie. W tym momencie chciałbym się właśnie na nim trochę skupić. Ten głośnik
jest idealną bazą, aby trochę o tym napisać. Chodzi mi oczywiście o AirPlay 2, czyli coś dla
nas, wszystkich fanów Apple. Moje spostrzeżenia mogę napisać bardzo prosto. AirPlay 2
niszczy poprzedni system i działa miliony razy lepiej. W tym momencie mam dwa głośniki
obsługujące ten system i świat stał się zdecydowanie piękniejszy. Bluesound stoi w biurze,
a w łazience drugi głośnik innego producenta. Teraz mój telefon, telefon mojej żony, iPad
i Mac mogą niezależnie sterować i kierować muzyką. Ciekawym przykładem jest choćby
Tidal, który jest zainstalowany tylko na moim telefonie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
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żona swoim telefonem sterowała dźwiękiem i danym głośnikiem, mimo że nie ma aplikacji
Tidal. Niesamowicie to ułatwia życie. Odbiegłem nieco od samego głośnika, czyli bohatera
tego tekstu, ale to właśnie dzięki temu, że posiada technologię AirPlay 2, może on stać się
jednym z wyborów każdego fana Apple.
Na koniec mogę jeszcze nadmienić, że opisywane przeze mnie funkcje to kropla w morzu.
Pulse Mini 2i potrafi znacznie więcej, a na uwagę zasługuje kompatybilność z wirtualnym
asystentem głosowym Amazon Alexa. Dużym plusem jest też cała armia współpracujących
portali streamingowych, dzięki czemu w jednej aplikacji „BlueOS” mamy: Deezer, HD Tracks,
Juke, Murfie, Napster, Pandora, Qobus, Rdio, Rhapsody, Spotify, Tidal. Dyski sieciowe, radio
internetowe, obsługę wielu formatów plików muzycznych i pewnie jeszcze coś, o czym
zapomniałem. Właśnie sobie przypomniałem o możliwości parowania głośników, z których
robimy prawdziwe stereo.
Na koniec roku trafił mi się jeden z najciekawszych głośników, jakie kiedykolwiek miałem
w domu i żałuję, że nie był u mnie miesiąc wcześniej, żebym mógł polecić go jako prezent
pod choinkę. Niestety, nie jest to najtańszy prezent, ale za to warty każdej złotówki.

Bluesound – Pulse Mini 2i
Dane techniczne:
• Wzmacniacz: NAD Direct Digital
• Moc wyjściowa: 100 W (łącznie)
• Natywne częstotliwości
próbkowania: 32–192
• Głębokość bitowa: 16 bitów, 24 bity
• Wspierane formaty plików: AAC,
AIFF, ALAC, FLAC, MP3, MQA,
OGG, WAV, WMA, WMA-L
• Wymiary: (S × W × G) 335 × 172 × 155 mm
• Dostępne kolory: biały, czarny
• Waga: 3,73 kg
Cena: 2 699 PLN
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Bang & Olufesn E6 – duński minimalizm
w wersji dousznej
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Na targach IFA w Berlinie Bang & Olufsen pokazał nie tylko majestatyczny głośnik Beosound Edge,
ale też słuchawki bezprzewodowe Beoplay E6, które są nowszą wersją udanego modelu H5. Te
minimalistyczne słuchawki są przeznaczone przede wszystkim dla osób prowadzących aktywny tryb
życia. Jednocześnie, oczywiście, nie zapomniano o jakości dźwięku, z której słynie Bang & Olufsen.
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Modele E6 i H5 mają ze sobą wiele wspólnego,
na pierwszy rzut oka słuchawki są niemal identyczne, w końcu to bezprzewodowe słuchawki
douszne od Bang & Olufsen. Mamy tu podobny
materiałowy przewód łączący słuchawki czy
samo wykończenie. Oba modele zaprojektował
Jakob Wagner, w obu można dostosowywać
dźwięk za pomocą aplikacji mobilnej BeoPlay,
w obu znajduje się mikrofon i trzy przyciski funkcyjne, oba pozwalają na pięć godzin działania.
Oba modele korzystają też z dynamicznych głośników o wielkości 6,4 mm i mają chip z DSP.
W obu wbudowany jest magnes pozwalający
na wygodne noszenie ich na szyi, gdy z nich nie
korzystamy, bez obaw o ich utratę.
W czym zatem lepszy jest model E6? Po pierwsze,
w zestawie znalazły się dodatkowe „płetwy” na słuchawkach, które sprawiają, ze słuchawki stabilniej
trzymają się w uszach. Zmieniono też sposób ładowania, teraz umieszczono tak złącze ładowania, że
można je ładować z powerbanku podczas użytkowania, nie potrzebujemy korzystać ze specjalnej
stacji dokującej. Ulokowanie właśnie dodatkowego elementu do ładowania na słuchawkach
poprawia symetrię, a tym samym wygląd słuchawek. Model E6 wyposażono też w aluminiowe przyciski, co jeszcze bardziej
wkomponowuje się w styl marki
Bang & Olufsen. Różnic
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jest kilka, zdecydowanie na plus, dlatego, jeśli modelu H5 nie znajdziecie w jakieś szczególnej promocji, to
warto dopłacić do nowego modelu E6.
Słuchawki Beoplay E6 wyglądają
rewelacyjnie, to designerski produkt,
niezwykle estetyczny. Trudno nie
porównywać ich do Apple AirPlay,
które przy nich wyglądają jak plastikowe zabawki, a przecież nie są wcale
dużo tańsze. Jeszcze większą różnicę
odczujemy, gdy włożymy je do uszu,
tu mamy do czynienia z naprawdę
świetnymi dousznymi słuchawkami
bezprzewodowymi. Dźwięk możemy
regulować i dopasować do swoich
wymagań, jest on wyrazisty, soczysty, czysty i głośny. Lepiej jest też
tłumione otoczenie niż w przypadku
Apple AirPods.
To słuchawki dla osób aktywnych,
sprawdzą się doskonale w biegu,
na siłowni, podczas jazdy rowerem
(oczywiście z roztropnością) i innych
sportach, są odporne na zachlapania, pot, kurz. Niestety, co zrozumiałe, nie nadają się do pływania,
nie można mieć wszystkiego. Są
małe, zgrabne i spokojnie możemy
je trzymać w kieszeni.
Choć w ofercie Bang & Olufsen jest
jeszcze model E8, całkowicie bezprzewodowy, to także E6 należy
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upatrywać w roli konkurenta Apple AirPods. Rywalizację dźwiękową wygrywa model E6.
I gdyby tylko miał chip W1 i możliwość tak szybkiego parowania i obsługi z urządzeniami
Apple jak AirPlay, to byłyby to moje kolejne słuchawki. Niestety, nie mają i to jest obecnie
przewaga słuchawek Apple’a. Szkoda, że firma z Cupertino tak powoli rozbudowuje swoje
portfolio słuchawek, także pod szyldem Beats. Wybór jest mocno ograniczony. A konkurencja oferuje coraz to ciekawsze produkty. Zwłaszcza że ta różnica w cenie nie jest tak
drastyczna, gdy rozważamy zakup słuchawek za 700 złotych, to i te za 1299 złotych również możemy rozważyć, szczególnie że mamy tu do czynienia rzeczywiście z produktem
klasy premium.
BeoPlay E6 mogę śmiało polecić.
Produkt raduje ucho i cieszy oko,
szczególnie że kolory są równie stylowe, obok klasycznej czerni mamy
też wariant piaskowy i w kolorze
ciemnej śliwki.

Choć w ofercie Bang & Olufsen jest jeszcze
model E8, całkowicie bezprzewodowy,
to także E6 należy upatrywać w roli
konkurenta Apple AirPlay.
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Sennheiser GSP 600 dla
wymagających graczy
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Być może niektórzy z Was kojarzą gracza Marcelo Davida. Być może lepiej kojarzycie jego ksywkę
coldzera. Marcelo to były gracz SK Gaming, które zostało niedawno przekształcone w MIBR, i jest
jednym z najlepszych zawodników CS:GO na świecie. Coldzera korzysta z headsetu Sennheiser GSP
600, jeśli więc to dla Was wystarczająca zachęta, to nie musicie czytać dalej – nie obrażę się.
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Gdy pierwszy raz na moją
głowę trafił GSP 600, to
natychmiast zwróciłem
uwagę na zaskakującą ciszę,
która nastała wokół mnie.
Ten headset nie posiada
ANC (aktywnej redukcji szumów) – po prostu tak szczelnie otacza uszy, że pozwala
skupić się na tym, co dzieje
się na ekranie. Ostrzeżcie
tylko domowników, aby nie
podchodzili do Was od tyłu
i nagle nie dotykali po ramieniu w trakcie intensywnej rozgrywki – sprawdziłem to na
własnej skórze i mało nie spadłem z krzesła ze strachu.
GSP 600 są słuchawkami przewodowymi i w komplecie
otrzymujemy dwa długie plecione kable wpinane w lewą
puszkę. Pierwszy kabel ma
dwie końcówki 3,5 mm, które
podłączamy do wejścia na
mikrofon i wyjścia słuchawkowego w karcie muzycznej
komputera. Drugi kabel ma
jedno łączone złącze 3,5 mm,
takie, jakie znajdziemy na
słuchawkach np. do smartfonów i pozwala on na podłączanie tego headsetu do
konsol, w tym PS4 i Xbox One.
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Testowałem ten drugi, podłączony do mojej zewnętrznej karty muzycznej na USB i działał
bez zastrzeżeń.
Sam mikrofon headsetu wyposażono w technologię redukującą szumy i zaprojektowano tak, aby nie zbierał dźwięków z tła. Można też go podnieść do góry, aby go wyciszyć. W praktyce jakość audio z mikrofonu jest świetna i lepsza od mojego prywatnego
headsetu, ale jeśli nie korzystacie z TeamSpeaka lub Discorda, to będzie zbierał dźwięki
z najbliższego otoczenia, np. jeśli macie głośną klawiaturę. Ten problem nie występuje
z dwoma wspomnianymi komunikatorami głosowymi, ponieważ wspomagają go dodatkowo swoimi algorytmami.
Sennheiser GSP 600 wykonano w całości z plastiku, ale wewnętrzna konstrukcja jest metalowa. W pałąku dodatkowo zainstalowano dwa suwaki, którymi można regulować dopasowanie puszek do głowy, co ma pozwalać na precyzyjne dopasowanie każdemu. Sam
mam dosyć szeroką głowę i miałem praktycznie wszystko ustawione „na maksa”, aby mnie
nie cisnęło, upewnijcie się więc, że GSP 600 nie będzie dla Was za ciasny. Pamiętajcie też,
aby poświęcić przynajmniej kwadrans na „zabawę” z tymi suwakami – ich zmiana jest delikatna i potrzeba chwili, aby ocenić, które położenie jest dla nas optymalne. Wspominam
o kwadransie dlatego, że suwak jest płynny, a zatem liczba ustawień jest ogromna. Na prawej puszce dodatkowo znajdziemy pokrętło do szybkiej regulacji głośności.

Ciekawe wrażenie sprawia fakt, że głośniki są dosyć mocno odsunięte od
naszych uszu. Miałem wrażenie znacznie większej przestrzeni wokół uszu, co
bezpośrednio wpływało też na to, jak głośniki brzmiały. Dźwięk wydawał się
bardziej przestrzenny i pełniejszy.

Ciekawe wrażenie sprawia fakt, że głośniki są dosyć mocno odsunięte od naszych uszu.
Miałem wrażenie znacznie większej przestrzeni wokół uszu, co bezpośrednio wpływało
też na to, jak głośniki brzmiały. Dźwięk wydawał się bardziej przestrzenny i pełniejszy.
Całość jest też dostrojona wyraźnie pod osoby lubiące mocniejszy bas. Dół jest głęboki, ale
nie charczy; czuć go, ale nie słychać. Wysokie tony uważam za ciut zbyt krzykliwe (szczególnie wyraźne przy gitarowym solo w piosence „Jim” w wykonaniu Swans), ale w grach
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nie ma to już znaczenia. Środkowi
brakuje trochę dynamiki, ale biorąc pod uwagę, że to jest headset
przeznaczony do innych celów, to
porównywanie go ze słuchawkami
tradycyjnymi nie ma większego
sensu. Jednocześnie, jeśli chcecie,
to możecie go tak wykorzystać,
czego nie mogę powiedzieć o wielu
innych modelach innych firm.
GSP 600 mają jedną ogromną wadę,
która dla niektórych z Was może
być nie do przeskoczenia – kosztują
około tysiąc złotych. Mniejszą jest
ich waga, za którą odjąłem jeden
punkt z wyniku końcowego – niestety, to jest cena, jaką płaci się za
dodatkowe rozbudowane możliwości ich dopasowania, metalową
wewnętrzną konstrukcję oraz duże
głośniki w puszkach. Pamiętajcie

Sennheiser GSP 600
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: n/d
Dane techniczne:
• Producent: Sennheiser
• Model: GSP 600
• Rodzaj: Okołouszne, zamknięte
• Pasmo przenoszenia (mikrofon): 10–18,000 Hz
• Pasmo przenoszenia (słuchawki): 10–30,000 Hz
• SPL: 112 dB SPL @ 1 kHz, 1V RMS
• Waga: 395 g
Cena: 999 PLN

też, proszę, żeby ustawić sobie
poziom głośności na niższy niż zwykle, zanim je założycie na głowę,
abyście nie stracili słuchu, bo puszki
potrafią sporo „dmuchnąć” nam
do uszu – wiem coś o tym, po
tym, jak odpaliłem rockową playlistę z iTunes na ustawieniach, do
których jestem przyzwyczajony.
Na szczęście nie ogłuchłem, ale
byłem wdzięczny za szybką możliwość przekręcenia wspomnianego
pokrętła na prawej puszce.
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Sony Xperia XZ3 – już to widzieliśmy
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Sony od zawsze nieźle radziło sobie na rynku telefonów komórkowych, aczkolwiek nigdy nie
zajmowało pozycji lidera. Nowy flagowiec firmy, czyli XZ3, aspiruje do tego miana – na drodze na
szczyt stanęły mu jednak zbyt duże aspiracje projektantów.
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Jakość smartfonów z najwyższej
półki w ostatnich latach znacznie się poprawiła.
Zamiast plastiku wysokiej jakości i aluminium coraz częściej spotykamy się ze szkłem i stalą nierdzewną. Ma to po części związek z umożliwieniem ładowania bezprzewodowego, ale i wymagania użytkowników są zauważalnie wyższe.
Sony również sięgnęło po te szlachetniejsze materiały, dlatego też Xperia XZ3 ma korpus
ze stali polerowanej na wysoki połysk, a przód i tył przykrywają dwie tafle zaokrąglonego
szkła. Bryła telefonu jest bardzo obła, a w ciemnozielonej, niemal czarnej wersji urządzenia, wydaje się wręcz monolityczna. Przerwy pomiędzy elementami są bardzo wąskie, a to
potęguje wrażenie jednolitości. Obudowa ma IP68, co staje się powoli standardem we flagowych modelach. Przyciski rozmieszczono dość nietypowo, bo zarówno regulacja głośności, jak i blokowanie ekranu, są na tej samej krawędzi. Co więcej, znalazł się na niej także
dwustopniowy spust migawki – rozwiązanie, które stosowane jest obecnie tylko przez
Sony. Jedynym złączem urządzenia jest port USB-C, pamięć można natomiast rozszerzyć
za pomocą karty micro SD (nie każdy będzie jej potrzebował, bo XZ3 ma 64 GB wbudowanej pamięci). W jej miejsce można też włożyć drugą kartę SIM. W przeciwieństwie do innych
telefonów o jednolitej konstrukcji, do wyjęcia szufladki z kartą nie jest potrzebna szpilka, da
się ją podważyć paznokciem (wyjęcie jej powoduje jednak restart telefonu). Z tyłu umieszczono skaner linii papilarnych oraz oczko aparatu – oba mają dokładnie taki sam kształt,
przez co nie sposób rozróżnić je dotykiem palca. Co więcej, skaner znajduje się bardzo nisko
i wymaga nienaturalnego wygięcia palca wskazującego, ten zdecydowanie częściej ląduje
na obiektywie aparatu. Ktoś to musiał zaprojektować, a później mnóstwo osób stwierdziło,
że to dobry pomysł – na tej samej zasadzie z fabryki wyjechała też Multipla.
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Urządzenie jest bardzo ciężkie (waży niemal 200
gramów) i duże, ekran o przekątnej 6 cali i proporcjach 18:9 wydaje się wypełniać front od krawędzi do krawędzi, zostawiając jedynie wąskie
pasy szkła nad i pod nim. Boki są bowiem zaokrąglone, dzięki czemu uzyskano efekt podobny do
tego, jaki mamy w Samsungach S8 i nowszych.
Krzywizna jest jednak dużo większa niż w koreańskich smartfonach, a rozpoznawanie przypadkowych dotknięć, choćby podczas pisania na
klawiaturze, właściwie nie istnieje. Zaokrąglenie
ma wyłącznie charakter estetyczny, nie odczułem z niego żadnej korzyści, wręcz przeciwnie,
codziennie przypominało mi o sobie wybieraniem niewłaściwych znaków i wywoływaniem
bocznego menu. Bryła telefonu, choć elegancka,
nie ma nic wspólnego z komfortem obsługi,
zwłaszcza jedną dłonią. Obłe kształty w połączeniu z dużą wagą i jeszcze większym ekranem
sprawiają, że XZ3 nie da się obsługiwać jedną dłonią. Nie chodzi nawet o to, że nie sięgnę kciukiem
wszędzie, (nie oczekuję tego po sześciocalowym
ekranie), ale nie mogę go nawet pewnie trzymać.
Trudno jednak nie docenić tego ekranu, bo jest
jednym z najlepszych, jakie widziałem w smartfonach. Sony po raz pierwszy zdecydowało się
na OLED, dzięki czemu czerń jest perfekcyjna,
a pozostałe barwy mogą być bardzo mocno
nasycone (aczkolwiek wyświetlacz skalibrowano
tak, by wszystko wyglądało na nim naturalnie).
Rozdzielczość to 2880 × 1440 pikseli, a jasność
jest na tyle wysoka, że urządzenie obsługuje
HDR (można nawet włączyć filmy w tym trybie
na YouTubie, na co nie każdy smartfon pozwala).
Korzystanie z tego ekranu na co dzień dawało
mi niesamowitą frajdę, bo jego ostrość i wielkość
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pozwalały mi zarówno komfortowo przeglądać internet, jak i otwierać PDF-y tak, bym nie
musiał ich nadmiernie przybliżać. Świetnie ogląda się też na nim filmy, zwłaszcza że oprócz
doskonałego obrazu, mamy też bardzo dobry dźwięk stereo. Jest głośno, ale wyraźnie,
a przestrzeń oddana jest w zadowalający (szczególnie jak na telefon) sposób.
Sony postawiło na sprawdzone i mało innowacyjne rozwiązania sprzętowe, do oprogramowania podeszło natomiast trochę mniej konserwatywnie. Telefon działa na Androidzie Pie
z nakładką Sony. Ta jest mało rozbudowana i zmienia system jedynie w niewielkim stopniu,
dzięki czemu działa płynnie i nie sposób się w niej pogubić. Trudno jednak, by urządzenie
działało wolno przy Snapdragonie 845 i 4 GB pamięci RAM. Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenie pyta, które dodatkowe aplikacje zainstalować, nie zaczynamy u więc żywania
telefonu od usuwania śmieci. Co więcej, Sony nie dubluje też aplikacji od Google, nawet
przeglądarka internetowa to Chrome. Zresztą klawiatura też nie jest dziełem Sony – skorzystano ze Swiftkey, które jest znane z możliwości personalizacji i bardzo dobrej predykcji
tekstu. Xperia może posłużyć do gry zdalnej na PS4 – po sparowaniu DualShocka i konsoli, da się na niej wyświetlać obraz
z minimalnym opóźnieniem (w FPS-y
online nie pogramy, ale już w nieco
wolniejsze gry, zwłaszcza offline,
tak). Oprogramowanie smartfona
pozwala wycisnąć też wiele z baterii.

Bryła telefonu, choć elegancka, nie ma nic
wspólnego z komfortem obsługi.
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Już w zwykłym trybie działa przynajmniej dwa dni (przy intensywnym dzwonieniu, poczcie
z częstym odświeżaniem i stale włączonym Wi-Fi), natomiast po włączeniu trybu Stamina
(który jest sugerowany przy słabej baterii) da się pracować przynajmniej kilka godzin dłużej.
Bateria urządzenia ładuje się błyskawicznie, zaimplementowano też ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi. Szkoda, że USB-C nie obsługuje ani nośników danych, ani też
zewnętrznych monitorów – służy jedynie do ładowania i wymiany danych z komputerem.
Obok praktycznych rozwiązań, są też te lekko przekombinowane. Zakrzywiony ekran może
służyć do wywoływania menu kontekstowego. By je wywołać, trzeba stuknąć dwukrotnie
w krawędź wyświetlacza – pomimo regulacji czułości, większość razy włączałem je zupełnie
przypadkiem. Na krawędziach można też wykonywać gesty do cofania w aplikacjach, ale
tych tym bardziej nie udało się mi nauczyć. Równie nieprzewidywalnie działa włączanie aparatu automatycznie, po podniesieniu telefonu tak, jakbyśmy chcieli zrobić zdjęcie. Funkcja
powoduje włączenie aparatu i pozwala fotografować natychmiast, po dotknięciu ekranu.
Dzięki niej uzbierałem sporą kolekcję podłóg i wnętrz kieszeni, bo zazwyczaj tam aparat
postanawiał się aktywować. Inteligentny może być też always-on display, czyli wyświetlać
się tylko w niektórych momentach (wyjęcie telefonu z kieszeni, otrzymanie wiadomości). To
działa, z tym wyjątkiem, że to nie są te momenty, w których go potrzebuję. Ostatecznie zrezygnowałem z niego całkowicie (choć może też być na stałe włączony).

Xperia może posłużyć do gry zdalnej na PS4.
Najmocniejszym elementem XZ3 jest jego wyświetlacz, ale aparat również zasługuje na
uwagę. Ten przedni ma matrycę o rozdzielczości 13 megapikseli i ogniskowej 23 mm, robi
jasne i ostre zdjęcia, obejmuje też dużą przestrzeń. W zauważalny sposób zakrzywia jednak obraz, przez co zdjęcia wymagają korekty (ale do okazyjnego selfie czy wideorozmowy
wystarczy). Dużo bardziej interesujący jest główny aparat, z 19-megapikselową matrycą,
ogniskową 25 mm i światłem f/2,0. Wysoka rozdzielczość jest zawsze mile widziana, daje
Xperii przewagę, szczególnie w dobrym świetle. Zdjęcia są bardzo szczegółowe, a przy tym
nie widać na nich szumów. W nocy jest nieco gorzej, ale wciąż dobrze – smartfon radzi sobie
nie tylko z małą ilością światła, ale też z odpowiednim ustawianiem balansu bieli, dzięki
czemu zdjęcia robione z udziałem ulicznego, żółtego światła nie mają wyraźnego zabarwienia na ten kolor. Sony dodało mnóstwo trybów pracy aparatu, od standardowej panoramy, nakładania filtrów i ręcznego ustawiania ostrości, ekspozycji, balansu bieli i innych
parametrów, po Google Lens, dodawanie obiektów 3D w AR i bokeh. Ten ostatni działa
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bardzo słabo, bo bazuje na dwóch zdjęciach robionych po sobie, tym samym obiektywem.
Uzyskiwany efekt jest sztuczny, widać wyraźnie postrzępione krawędzie czy wręcz obszary,
w których ostrość ustawiona jest nie tam, gdzie powinna. Smartfon zaskakująco dobrze
radzi sobie z nagrywaniem filmów – maksymalna rozdzielczość to 1080p przy 60 FPS bądź
4K (z HDR) przy 30 FPS, dźwięk jest nagrywany w stereo. Pomimo obecności fizycznego spustu migawki, nie korzystałem z niego właściwie wcale. Początkowo myślałem, że to siła przyzwyczajenia, ale po chwili dotarło do mnie, że punkt ostrości na zdjęciu ustawiam dotykiem,
a tym samym wygodniej mi zrobić zdjęcie również za pomocą przycisku na ekranie.
Korzystając z Xperii XZ3, miałem nieodparte wrażenie, że Sony bardzo chciało zrobić wyjątkowy smartfon, ale zabrakło mu odwagi na wprowadzenie czegoś nowatorskiego. Efektem
tego jest urządzenie o ekranie o świetnej jakości obrazu, bardzo dobrym aparacie i olbrzymiej wydajności. Zamknięto je w pięknej, ale niepraktycznej obudowie z niepotrzebnie
zakrzywionym wyświetlaczem, a oprogramowanie opatrzono dodatkami, których równie
dobrze mogłoby nie być. XZ3 jest niezaprzeczalnie pięknym i jednym z najlepszych obecnie
dostępnych telefonów, problem w tym, że wszystko to już widzieliśmy.

Sony Xperia XZ3
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• pięknie wygląda
• doskonała jakość obrazu
• aparat dający sobie radę
przy słabym świetle
• bardzo szybkie ładowanie
Minusy:
• zakrzywienie ekranu nic nie daje
• oprogramowanie bardziej
przeszkadza, niż pomaga
• umiejscowienie skanera
linii papilarnych
Cena: 3399 PLN
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Twelve South Compass Pro
– podstawka wielozadaniowa
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Z podstawki Compass korzystam od dawna, bez niej nie wyobrażam sobie używania iPada
w kuchni. Jej nowa wersja jest jeszcze lepsza, bo prócz zwiększonej stabilności oferuje też więcej
ustawień tabletu.
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Większość tabletów nie ma żadnego elementu,
który pozwoliłby na ustawienie jej na blacie
inaczej niż całkowicie płasko. Chlubnymi wyjątkami są Surface czy Lenovo Yoga, a posiadacze
innych urządzeń, w tym iPadów, muszą korzystać z dodatkowych akcesoriów. Specjalne etui
od Apple jest niezłym rozwiązaniem, ale mało
uniwersalnym, bo pasuje tylko do konkretnego modelu, ponadto nie daje wielu możliwości ustawień pozycji ekranu. Kupując Smart
Keyboard Folio, nie chcę zresztą nabyć drugiego, niemal identycznego, tyle że bez klawiszy (zwłaszcza że kosztuje według mnie dużo
za dużo) i dopasowanego wyłącznie do mojego
iPada. W domu od lat korzystam z podstawki
Compass od Twelve South będącej uniwersalnym dodatkiem nie tylko do tabletów, ale i do
smartfonów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Obecnie
starszy Compass ma stałe miejsce w kuchni,
pozwala postawić iPada tak, by czytać przepis,
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korzystać z FaceTime i sterować muzyką, a jednocześnie zabezpiecza go przed rozlaną
wodą i innymi płynami, bo tablet jest podniesiony o kilka centymetrów. Nowy model ma
wszystko to, co oferował poprzednik, a wprowadzone zmiany czynią go też świetnym
dodatkiem do noszenia ze sobą.
Są przynajmniej dwa powody, dla których nowy Compass faktycznie jest „Pro”. Pierwszym
z nich jest wspomniana liczba ustawień. Konstrukcja podstawki została zmieniona i o ile
ogólny kształt jest podobny (nadal jest to aluminiowy trójnóg z gumowymi stopkami
i podpórkami na tablet), to już wprowadzone drobne poprawki dają sporo nowych możliwości. Compass Pro ma nie dwie, a trzy podstawowe pozycje pracy. Niemal płaska, gdy
wykorzystywana jest wysuwana z tylnej nogi podstawka, pozwala bardzo wygodnie pisać
na ekranowej klawiaturze, rysować, a także korzystać z innych funkcji iPada. Co prawda
wymaga najmocniejszego pochylenia głowy, ale jest to ustawienie, z którego korzystam
najczęściej, bo oferuje największą stabilność. Dwie kolejne pozycje są bardziej zbliżone do

Compass Pro ma nie dwie, a trzy podstawowe pozycje pracy.
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Twelve South 			
Compass Pro
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• trzy ustawienia
• po złożeniu zmieści się wszędzie
• doskonała jakość wykonania
Minusy:
• tylko jedna wersja kolorystyczna
Cena: 59,99 USD

pionu, a przechodzimy pomiędzy nimi przez rozsunięcie tylnej nogi podstawki. Używam
ich naprzemiennie do oglądania filmów bądź wyświetlania czegoś dłużej, natomiast dzięki
regulacji mogę dostosować nachylenie do wysokości, na jakiej ustawiam tablet. Niby drobiazg, a zmienia wiele. Dodanie do nazwy „Pro” może też sugerować lepszą współpracę
z iPadami Pro – co prawda Twelve South tego tak nie przedstawia, ale uważam, że skojarzenia wcale nie są błędne. Podstawka ma szerszą tylną nogę i o około 2 cm większy
rozstaw przednich nóg niż standardowy Compass, dzięki czemu większe iPady są na niej
stabilniejsze, pewniej można też rysować na ich ekranie przy użyciu Pencila. Co więcej,
waży niemal tyle samo, co standardowy Compass (233 g, czyli o 3 g mniej niż poprzednik),
a ma większą powierzchnię i większe gumowe elementy stabilizujące tablet.
Proste akcesoria to te, z których korzystam najdłużej. Compass jest jednym z nich, a jego
ulepszona wersja będzie mi służyła obok poprzedniej, wciąż świetnej, choć nie tak bardzo
uniwersalnej. Twelve South poprawiło i tak bardzo dobrą konstrukcję, zwiększając stabilność, zachowując poprzednią wagę i zbliżoną mobilność (po złożeniu Compass Pro jest
nieco dłuższy niż poprzednik). Jeśli go jeszcze nie macie bądź też zmieniliście iPada na
model 12-calowy, polecam wypróbowanie tej podstawki.
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Speck Balance Folio Clear – klasyk
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Nowy iPad porzucił całkowicie ideę Smart Cover i zamiast niej oferuje zupełnie nową osłonę,
chroniącą tył i przód. Speck pozostał przy bardziej klasycznych rozwiązaniach, które może nie
wyglądają tak nowocześnie, ale dają znacznie więcej możliwości.
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W obudowie iPada umieszczono mnóstwo magnesów,
które pozwalają zamocować etui w dokładnie takiej
pozycji, by zawsze leżało idealnie równo. Balance Folio
nie korzysta z żadnego z nich, mocowanie jest standardowe, bo plastikowa obudowa otacza urządzenie
dookoła, osłania też tył. Ma oczywiście wycięcie na
wszystkie głośniki, mikrofony, przyciski i port USB-C, nie
zasłania też aparatu i flasha, ale znajduje się on w zagłębieniu. Plastik jest dość gruby, ale dzięki temu lepiej
chroni przed uderzeniami. Boki są matowe, natomiast
tył przezroczysty, dzięki czemu etui sprawia wrażenie lżejszego, niż faktycznie jest. Ekran chroni okładka
zamocowana na grubym, gumowym elemencie.
Obudowa jest zamykana nie na magnes, ale na zatrzask
na boku – może on nie tylko przytrzymywać ją, gdy
zasłania ekran, ale i w momencie, gdy jest otwarta.
Speck korzysta z tego rozwiązania tak długo, że stało
się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. Konstrukcja
jest bardzo wytrzymała, a dzięki tworzywu wewnątrz
okładki, przypominającemu filc, szkło się nie rysuje.
Okładka jest zresztą całkiem gruba, więc może zaabsorbować nawet mocniejsze uderzenia.
Balance Folio jest jednym z tych etui, które zakłada się
na stałe. iPad trzyma się w nim bardzo mocno i nie sposób szybko go wyjąć. To może przeszkadzać, zwłaszcza
gdy używamy w domu i poza nim. Pomimo to po kilkunastu zdjęciach go i założeniach na tablet, na obudowie
nie pojawiły się nawet najmniejsze rysy. Odczuwalna jest
też waga i wymiary, tablet wydaje się dwukrotnie cięższy i grubszy, choć realna różnica nie jest aż tak duża.
Zauważalne jest natomiast to, że do iPada nie da się
podpiąć Apple Pencila, w miejscu magnesu jest bowiem
zatrzask okładki. Producent informuje jednak, że na
początku roku wprowadzi do oferty wersję, która już
na to pozwala, co więcej, wymieni bezpłatnie wszystkie
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Balance Folio na ten nowszy model (trzeba mieć jedynie dowód zakupu). Uważam to za świetny
ruch, choć zastanawiam się też, czy był on planowany, bo koszt operacji nie będzie mały.
Niewątpliwą zaletą etui jest możliwość ustawienia tabletu w siedmiu pozycjach. Ekran może
znajdować się niemal w pionie, mamy dostępnych aż sześć ustawień. Podstawowym zastosowaniem tej pozycji jest oglądanie filmów, ale urządzenie jest tak bardzo stabilne, że przy maksymalnie pochylonym ekranie swobodnie korzystam też z tabletu. Od czasu do czasu używam
też zewnętrznej klawiatury, którą kładę przed ekranem. Balance Folio pozwala mi, jak żadne inne
etui, dostosować położenie ekranu do wysokości blatu. Ostatnie z ustawień dostosowane jest
natomiast do pisania na klawiaturze ekranowej, tablet znajduje się wtedy w pozycji zbliżonej do
poziomu. Podobnie jak w pozostałych pozycjach, tak i w tej jest bardzo stabilny, i to na tyle, że
mogę używać go nawet do pisania krótkich tekstów, trzymając go na kolanach (aczkolwiek nie
jest to na dłuższą metę wygodne, z uwagi na brak stabilnego podparcia nadgarstków).
Ze względu na charakter mojej pracy etui z klawiaturą nie zawsze zapewnia wystarczającą
ochronę. Często muszę zabezpieczyć tablet przed przypadkowymi uderzeniami, ale też móc
szybko z niego skorzystać. Balance Folio Clear chroni go zdecydowanie lepiej niż Smart Folio od
Apple, a przy tym wygląda zgrabnie i jest niezwykle funkcjonalne. Nie mogę się doczekać wersji kompatybilnej z Pencilem, ale szanuję podejście producenta, który wymieni obecne etui na
nowe każdemu.

Speck Balance Folio Clear
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• ochrona tabletu z każdej strony
• wiele ustawień ekranu w pionie
• bardzo dobra jakość materiałów
• wygląda na lżejszy niż faktycznie jest
Minusy:
• nie pozwala ładować Apple Pencila
• trudno wyjąć z niego iPada
• dość ciężkie
Cena: około 160 PLN
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Bramka Aqara Gateway ZigBee HomeKit
– tanie wrota do HomeKit
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Ponieważ w tym roku w każdym numerze iMagazine pisałem sporo o produktach zgodnych
z HomeKit, dostawałem od Was bardzo dużo pytań o to, jak najtańszym sposobem wejść w ten
system. Pokłosiem tego były np. artykuły o tanich i dobrych produktach Koogeek. Jak np. listwa
zasilająca opisywana jakiś czas temu. Dziś natomiast inny, tani i dobry produkt HomeKit, który
ostatnio przetestowałem.
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Jest to nowa wersja bramki Aqara Xiaomi Gateway, która w nowej wersji dostała wsparcie dla
HomeKit i jest przeznaczona właśnie do współpracy z systemem smart domu Apple. Niestety,
na razie nie ma europejskiej wersji tej bramki, po zakupie z Chin lub od polskich dystrybutorów będziecie musieli więc zastosować przejściówkę na nasz typ gniazdka. To na szczęście
zupełnie nie przeszkadza jej w działaniu, a jedynie wydłuża konstrukcję tak, że nie przylega
ona ładnie do gniazdka w ścianie. Ceny bramki w nowej, zgodnej z HomeKit wersji wahają się
od 160 do 260 złotych. Przy czym ta ostatnia to cena z Allegro z dostawą na drugi dzień.
Już na pudełku z nową wersją mamy informację, że współpracuje ona z HomeKit, w środku
znajdziemy samą bramkę oraz instrukcję obsługi. Urządzenie wygląda podobnie do pierwszej bramki do urządzeń smart Xiaomi Mijia, czyli jest białe, małe i okrągłe – wymiary 80 ×
80 × 41,5 mm. Ważne więc, żeby sprawdzić, czy na pewno kupujemy wersję HomeKit. Można
to łatwo zrobić, nawet jak kupujemy wersję z rynku wtórnego, na obudowie powinna być
wtedy naklejka z kodem QR do parowania z HomeKit. Samo wykonanie i plastik użyty do
produkcji obudowy nie budzą żadnych zastrzeżeń. To dobrze, bo docelowo mieliśmy je wpinać na widoku, bezpośrednio w gniazdko, a świecący pierścień LED dookoła mógł służyć
jako nocna lampka oświetlająca drogę do łazienki. Niestety, użycie niemałej przejściówki
z gniazdka chińskiego na polskie na tyle wydłuża konstrukcję, że nie będzie ona dobrze
wyglądała i trzymała się wpięta bezpośrednio do gniazdka w ścianie.

Niestety, na razie nie ma
europejskiej wersji tej bramki, po
zakupie z Chin lub od polskich
dystrybutorów będziecie musieli
więc zastosować przejściówkę na
nasz typ gniazdka.

Integracja bramki z HomeKit jest dziecinnie prosta, a proces parowania przebiega bardzo
sprawnie, jak we wszystkich urządzeniach HomeKit. Wystarczy podłączyć bramę do prądu
i w aplikacji Dom dodać nowe akcesorium. Na urządzeniu oraz pudełku znajduje się wspo-
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mniany kod QR, który należy zeskanować, a urządzenie bezpośrednio połączy się do naszego
„domu”. Brama Aqara do połączenia wykorzystuje sieć Wi-Fi, ale niestety, nie wspiera częstotliwości 5 GHz, musimy mieć więc sieć 2,4 GHz.
Po dodaniu do HomeKit w naszej appce Dom
pojawi się nowa ikonka żarówki… to trochę
dziwne, dlaczego bramka pojawia się jako
żarówka? Ma to swoje wytłumaczenie. Z HomeKit
możemy sterować świecącym pierścieniem LED
na obudowie bramki. Możemy ten pierścień
wykorzystać też w automatyzacjach. Oprócz
tego w ustawieniach tej kontrolki będziemy mieli
typowe dla bramek menu jak lista podłączonych
pod nią akcesoriów.
To właśnie akcesoria są największą siłą tej bramki.
Komunikują się one z bramą w standardzie
ZigBee. W tej chwili współpracuje ona ze wszystkimi akcesoriami mającymi w nazwie Aqara. Nie
można jej natomiast połączyć z innymi produktami Xiaomi i Yeelight. Czyli nie będzie działała
z odkurzaczem, oczyszczaczem powietrza czy
lampami Yeelight. Podobno ma się to zmienić

Ważne więc, żeby sprawdzić, czy na
pewno kupujemy wersję HomeKit. Można
to łatwo zrobić, nawet jak kupujemy wersję
z rynku wtórnego, na obudowie powinna
być wtedy naklejka z kodem QR do
parowania z HomeKit.
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i z czasem bramka, a w sumie aplikacji Aqara, ma współpracować ze wszystkimi urządzeniami marek Xiaomi, w tym Mijia i Yeelight oraz urządzeniami innych firm komunikującymi
się w standardzie ZigBee. To byłaby naprawdę duża sprawa, ale nie da się nigdzie znaleźć
oficjalnego potwierdzenia tej plotki.

Na szczęście już bez tego jest bardzo dobrze. Akcesoriów Aqara nie brakuje i można je kupić
w fantastycznych cenach. Ja u siebie mam czujniki temperatury i wilgotności, kontaktrony
do drzwi i okien oraz czujniki wibracji. Wszystkie działają bardzo dobrze i w aplikacji Dom są
widoczne jak normalne urządzenia HomeKit, czyli można ich użyć do automatyzacji. Różnica
jest taka, że dodajemy je nie za pomocą aplikacji Dom, ale w aplikacji Aqara. Działa to na
bardzo podobnej zasadzie, jak dodawanie np. żarówek Philips Hue – je dodaje się bowiem
do bramki Philipsa w aplikacji i też są widoczne potem w HomeKit.
Dodawanie akcesoriów do bramki jest proste. Po założeniu konta w aplikacji klikamy przycisk „+” w appce Aqara i wybieramy dane urządzenie. Potem należy tylko przytrzymać
przycisk na urządzeniu, a doda się ono do HomeKit. Nam pozostaje wybrać pomieszczenie, w jakim się znajduje.
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Lista akcesoriów, które można dodać, jest bardzo długa. Ja, jak wspomniałem, mam trzy
typy: czujniki temperatury i wilgotności, które można kupić za 40 złotych, kontaktrony na
okna, ja za swoje zapłaciłem po 20 złotych, konkurencja sprzedaje je po minimum 149 złotych, czujniki wibracji zaś, to nieobecny w HomeKit czujnik, który zachowuje się dla systemu jak czujnik ruchu, wykrywa jednak nie ruch na podstawie podczerwieni, a wibracje.
Doskonale się sprawdzi do monitorowania np. otworzenia szuflady czy ruszenia pudełka ze
słodyczami. Ceny od 50 złotych. Oprócz przetestowanych przeze mnie akcesoriów możecie nabyć też: zwykły czujnik ruchu, ceny od 50 złotych, czujnik zalania, ceny od 60 złotych, przełączniki ścienne, od 50 złotych, sterownik zasłon, żarówki w cenach od 70 złotych,
gniazdka smart, ale z chińską wtyczką, zamek do drzwi (nowość).

To właśnie akcesoria są największą siłą tej bramki. Komunikują się one
z bramą w standardzie ZigBee. W tej chwili współpracuje ona ze wszystkimi
akcesoriami mającymi w nazwie Aqara.
Bramka Aqara Gateway ZigBee HomeKit to doskonały sposób na wejście w świat HomeKit.
Niby w tej chwili akcesoria, które nam w Polsce będą przydatne, obejmują głównie czujniki
monitorujące otoczenie, ale są one na tyle tanie i dobre, że warto się zainteresować bramką
Aqara. Dzięki temu za cenę jednego, konkurencyjnego czujnika np. otwarcia okna, kupicie
ich sześć lub siedem, co może wystarczyć na cały dom.
Ocena iMagazine:

(byłoby 6/6, gdyby brama miała polską wtyczkę)
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T-Mobile prezentuje Sprytny Samochód
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Sporo w iMagazine testujemy różnych samochodów, często są one wyposażone w różne funkcje
smart. Niestety, nie zawsze dane jest nam jeździć najnowszymi modelami, a to one głównie są
wyposażone w takie funkcje. Na szczęście są sposoby, aby uczynić z naszego samochodu wersję
bardziej smart. Co ciekawe, na najfajniejszy sposób trafiłem nie w markecie motoryzacyjnym, nie
w chińskiej hurtowni online, tylko na stronach operatora T-Mobile.
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T‑Mobile wprowadził właśnie do swojej oferty usługę Smart Car. Oferta jest dostępna
już od jakiegoś czasu w innych madżentowych sieciach, np. w czeskiej, gdzie nazywa się
Chytré Auto. Pozwolę sobie tu na pewien żart z nazwy, nieczęsto w moich tekstach można
znaleźć żarty, mam więc nadzieję, że wybaczycie. Włosi mają Giro d'Italia, Hiszpanie mają
Vuelta a España, Francuzi mają Tour de France, a Polacy… nie mają własnego języka. Czesi
mają więc Chytré Auto, a my nie mamy Sprytnego Samochodu.
Dość o nazwie, przejdźmy do tego, czym jest sama usługa. Smart Car to rozwiązanie składające się z aplikacji mobilnej T‑Mobile Tracker oraz specjalnego urządzenia wyposażonego w kartę micro SIM, podłączanego do gniazdka OBD-II (On Board
Diagnostics), które mają wszystkie samochody wyprodukowane po
2001 r. O pierwszym tego typu urządzeniu wpinanym w ODB-II i kontrolowanym z iPhone'a pisałem już ponad siedem lat temu, a dokładnie w iMagazine 2/2011. Przez tych siedem lat zmieniło się dużo,
a rozwiązanie przedstawione przez T‑Mobile wydaje się bardzo przemyślane i ciekawe.
Smart Car to wynik współpracy T‑Mobile Polska z firmą Mojio Inc,
a urządzenie jest wyprodukowane przez firmę ZTE. ZTE, czyli nasze
dane o samochodzie mogą trafiać gdzieś do Chin. T-Mobile zapewnia,
że nie, a ja się tym do końca nie przejmuję, bo jak skończyłem z han-
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dlem narkotykami, to nie bardzo się martwię tym, że ktoś w Chinach się dowie, gdzie parkuję samochód pod redakcją i ile mam paliwa w baku. Urządzenie od T-Mobile jest jednak
czymś więcej niż wpinanym w złącze ODB-II rejestratorem informacji o samochodzie. Ma
złącze na kartę SIM w standardzie micro oraz wbudowany GPS, żyroskop, akcelerometr
i baterię. Takie wyposażenie otwiera przed nim naprawdę duże możliwości.
Na początek musimy je jednak zainstalować w samochodzie. Pierwszym krokiem jest
pobranie aplikacji Sprytny Samochód, znaczy po polsku to będzie Smart Auto. W aplikacji
musimy założyć konto i dodać nasze urządzenie. Potem należy włożyć urządzenie w port
ODB-II i… tu mogą być dwa problemy. Po pierwsze nie zawsze wiadomo, gdzie ten port
mamy w swoim samochodzie, przypominam, jeśli jest wyprodukowany po 2001 roku, to
musi ono być. Po drugie czasem może być w takim miejscu, że to urządzenie się tam nie
zmieści, a jest rozmiarów połowy paczki papierosów. Może być też taki przypadek, jak w np.
w Renault, które kiedyś miałem, a które miało to złącze pod popielniczką i aby się do niego
dostać, czytaj zamontować to urządzenie, należało ją zdemontować. Dlatego przed zakupem radzę sprawdzić, gdzie w waszym samochodzie znajduje się to złącze. Tu plus dla programistów od tej appki, w momencie, gdy mamy krok podłączenia urządzenia do złącza,
na ekranie aplikacji mamy możliwość szybkiego uruchomienia latarki, a to złącze często jest
w ciężko dostępnym miejscu. Uwielbiam takie smaczki, bo pokazują dbałość o użytkownika
i dzięki nim czasem łatwiej przymknąć oko na inne drobne niedoskonałości.

O pierwszym tego typu urządzeniu wpinanym w ODB-II i kontrolowanym
z iPhone'a pisałem już ponad siedem lat temu, a dokładnie w iMagazine
2/2011. Przez tych siedem lat zmieniło się dużo, a rozwiązanie przedstawione
przez T‑Mobile wydaje się bardzo przemyślane i ciekawe.

Jeśli już uda się nam podłączyć urządzenie, a pewnie się uda, bo we wcześniejszym akapicie tylko nastraszyłem Was, że może być z tym problem (wszystko dla Waszego dobra),
to jednak w 90% samochodów nie będzie problemu, wtedy otrzymacie naprawdę
świetne narzędzie. Po pierwsze ono wraz z naprawdę przyjemną aplikacją da Wam informację o tym, gdzie jest Wasz samochód i będzie to dokładna informacja wprost z GPS-a.
Dostaniecie też informację o wszystkich odbytych podróżach z zapisem trasy i szybkości, wraz z dodatkowymi danymi o gwałtownych przyśpieszeniach, hamowaniach itp. Po
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zaparkowaniu samochodu nie będziecie musieli
pamiętać, gdzie stoi na ulicy w obcym mieście,
bo zawsze będziecie mogli sprawdzić to na
mapie. Oczywiście nie traktujcie tego jako system przeciwkradzieżowy, bo każdy średnio rozwinięty złodziej od razu sprawdza, co jest wpięte
w ODB-II. Ale na tych mniej rozwiniętych, którzy
pożyczyli sobie samochód na przejażdżkę za
miasto, to może zadziałać, szczególnie że urządzenie dzięki wbudowanej baterii powiadomi
nas o wypięciu z samochodu. Dane z GPS to
też świetna informacja dla firm, można bowiem
łatwo wyeksportować dane o przejazdach w pliku
akceptowalnym np. przez arkusz kalkulacyjny
i robić na tej podstawie kilometrówki. Co więcej,
dzięki wbudowanej karcie SIM i transmisji danych
zawsze mamy podgląd na pozycję samochodu.
GPS to nie wszystko, dzięki żyroskopom i akcelerometrom, urządzenie może wykryć dziwne
zdarzenia z naszym samochodem, np. stłuczkę,
uderzenie na parkingu, holowanie itp. Wtedy
dostaniemy stosowne powiadomienie w naszej
aplikacji. Według mnie działa to nawet zbyt
dobrze, bo czasem mocniejsze zamknięcie klapy
bagażnika powoduje alert o stłuczce. W aplikacji

Urządzenie od T-Mobile jest jednak czymś
więcej niż wpinanym w złącze ODB-II
rejestratorem informacji o samochodzie. Ma
złącze na kartę SIM w standardzie micro oraz
wbudowany GPS, żyroskop, akcelerometr
i baterię. Takie wyposażenie otwiera przed
nim naprawdę duże możliwości.

mamy też stosunkowo przystępnie podane dane
zebrane z samochodu. Mamy zdalny odczyt
stanu paliwa, naładowania akumulatora oraz
innych błędów odczytywanych z komputera
samochodu, czyli łatwą i czytelną prezentację
rozkodowanych i opisanych błędów DTC.
Co ciekawe, urządzenie ma także wbudowany
router Wi-Fi, który pozwoli na udostępnianie internetu użytkownikom samochodu. To
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się wiąże bezpośrednio ze sposobem zakupu
tego urządzenia od T-Mobile. Cena za urządzenie wynosi 1 złoty, a abonament miesięczny
40 złotych. Obejmuje koszty sprzętu, korzystania z aplikacji i 10 GB danych. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Dodatkowo istnieje
możliwość aktywowania usługi Supernet Video
DVD (pozwalający na nielimitowany transfer
w ramach najpopularniejszych serwisów video)
w cenie 5 złotych na miesiąc. Dla pierwszych
zdecydowanych T‑Mobile przygotowało też niespodziankę: cena abonamentu wynosić będzie
29,99 złotych przez całość trwania umowy.
Warunkiem jest zawiązanie kontraktu przed końcem marca 2019 roku.

GPS to nie wszystko, dzięki żyroskopom
i akcelerometrom, urządzenie może
wykryć dziwne zdarzenia z naszym
samochodem, np. stłuczkę, uderzenie na
parkingu, holowanie.

Muszę przyznać, że to jedno z fajniejszych urządzeń, które zobaczyłem jeszcze
w 2018 roku. Mocny kandydat do produktu roku oraz naprawdę świetnie rozszerzenie możliwości naszego samochodu. Za podobne systemy w nowych samochodach trzeba płacić
naprawdę duże pieniądze. Pewnie martwi Was możliwość inwigilacji, ale jeśli nie macie nic
do ukrycia, to raczej ten system da Wam więcej dobrego niż złego. Myślę też, że otwiera
zupełnie nowe drogi przed operatorem, np. dzięki współpracy operatora z towarzystwem
ubezpieczeniowym możemy dostać rabat na ubezpieczenie samochodu pod warunkiem
instalacji tego urządzenia.
Ocena iMagazine:
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Sztuka w mniejszym rozmiarze
– The Frame
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Samsung The Frame był wielką niespodzianką 2017 roku, rok później firma rozwija ten koncept
i dodaje nowe opcje. Przede wszystkim jednak pojawiają się mniejsze rozmiary. Choć sam czekam
na te jeszcze większe, to teraz z chęcią na salonowej ścianie ugościłem 49-calowy model The Frame
2018. Oto kilka ważnych spostrzeżeń, które mogą zachęcić Was do zakupu lub wręcz przeciwnie.
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The Frame to model dość specyficzny od strony technicznej. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem podobnym do modelu NU8002, jeśli chodzi o jakość obrazu, choć matryca jest
nieco ciemniejsza i bardziej matowa. Jednocześnie cała konstrukcja jest inna, a sposób podłączenia prezentuje się jak w topowych modelach QLED. Dlatego też The Frame 2018 ma
tylko jeden przewód, którym do telewizora jest dostarczany zarówno obraz, jak i dźwięk.
Reszta mieści się w „skrzynce”, którą możemy ulokować nawet do 15 m od ekranu (przewód
w pudełku ma długość 5 m). To sprawia, że telewizor, nawet bez kucia w ścianach i szczególnego maskowania, ma niemal niewidoczny przewód, co znacząco wpływa na estetykę.
Warto też nadmienić, że telewizor jest dostarczany z przeznaczonym do niego wieszakiem.
Odpada nam jego zakup i mamy tutaj uchwyt no-gap, który sprawia, że telewizor przylega
do ściany. To, w połączeniu z różnego koloru opcjonalnymi ramkami, sprawia, że telewizor
prezentuje się jak obraz jeszcze przed pierwszym uruchomieniem.
Po uruchomieniu jest jeszcze lepiej, a to dzięki trybowi Sztuka, wbudowanemu czujnikowi
ruchu i czujnikowi natężenia światła. Gdy nie oglądamy telewizji, a jesteśmy w pomieszczeniu,
telewizor naprawdę przypomina obraz. Wygląda to świetnie, zwłaszcza wtedy, gdy zadamy
sobie nieco trudu i odpowiednio zaaranżujemy całą przestrzeń w salonie, lokując go pomiędzy innymi obrazami w podobnych ramach. Wtedy efekt jest przegenialny. Warto zajrzeć chociażby na Instagram pod hasztag #theframe, by przyjrzeć się bardzo udanym aranżacjom.
W ciągu roku Samsung wzbogacił zarówno darmową galerię, jak i usługę subskrypcyjną
o liczne nowe obrazy. Naprawdę jest w czym wybierać, a zawsze możemy dodać też swoje.
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Co ważne, teraz znacznie więcej możemy zrobić z samego telewizora, nie musimy sięgać po
telefon. Producent sprawił, że wybór obrazu, ustawienie odpowiednich dodatków, jasności
i wszystkich innych parametrów jest wygodnie „opakowane” na ekranie i sterowane z pilota.
Sam pilot jest biały, dzięki czemu zyskuje na stylu, choć szkoda, że nie jest to pilot znany
z telewizorów QLED.
Nowością w 2018 roku są także rozmiary. Do 55 i 65 cali dołączyły mniejsze calarze, 43 i 49 cali.
To ukłon w stronę wnętrz, w których The Frame szczególnie się odnajdzie – odnowione mieszkania w kamienicach o mniejszych metrażach czy loftowe wnętrza, stylizowane na galerie.
Wszędzie tam The Frame będzie pasował jak ulał i nie dorówna mu żaden inny telewizor.
The Frame to wciąż bardzo dobry telewizor, choć nie idealny. Zwłaszcza w mniejszych
przekątnych, gdzie tradycyjnie Samsung nie dostarcza 120 Hz, a jedynie 60 Hz. Zresztą
dziś niemal nie ma szans na zakup małego telewizora z dużą płynnością i trzeba się z tą
myślą oswoić. Królują duże ekrany i tylko szkoda, że Frame nie jest dostępny w wariancie 75 lub 82 cali, ponieważ już byłbym zadłużony, a salon właśnie przechodziłby drobne
przemeblowanie. Niestety, padło na mniejsze rozmiary, ale z drugiej strony właśnie w nich
The Frame prezentuje się jeszcze bardziej jak dzieło sztuki. W sztuce pokazywania obrazu
w tym modelu brakuje trochę efektu „wow” przy HDR, trochę szkoda, że nie zastosowano
tu matrycy QLED. Fajnie, jakby to był nie tylko najładniejszy TV na rynku, ale też oferujący
najlepszy obraz. Tymczasem w rzeczywistości jest średniakiem, z ekskluzywną, fantastyczną
funkcją przerobienia na obraz i, niestety, z wysoką ceną. Ceną adekwatną do dzieła sztuki,
a już niekoniecznie do jakości samego obrazu.
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Dlatego też wybór telewizora The Frame musi być świadomy i trzeba jasno sobie powiedzieć, że chodzi tutaj o estetykę wnętrza, pomysł na to, jak ma wyglądać nasz salon i jak
mamy się w nim czuć na co dzień i jak mają go odbierać nasi goście. Poza tym to przyzwoity
telewizor z tym samym świetnym systemem Smart TV, z którym dostarczane są inne telewizory Samsunga. Jednocześnie warto się zastanowić, czy jednak nie lepszym pomysłem
dla nas będzie QLED i wykorzystanie trybu Ambient Mode, który co prawda nie ma obrazów z najlepszych galerii na świecie, ale również potrafi ciekawie wkomponować się w nasz
salon. Jednocześnie Q900R to pierwszy telewizor 8K, Q9FN to najlepszy telewizor LCD na
rynku, a Q7FN to telewizor, który określiłem w recenzji jako najbardziej kompleksowy i zdanie podtrzymuję.
Recenzując The Frame, zamykam testy telewizorów z roku 2018 i z niecierpliwością czekam
na to, co przyniesie rok 2019. Także jeśli chodzi o Frame’a, ponieważ myślę, że Samsung nie
powiedział dość tej koncepcji. Jednocześnie Frame 2018 jest potwierdzeniem, że oferta
Samsunga jest bardzo różnorodna i w każdym segmencie rynku producent ma do zaproponowania coś ciekawego.
The Frame 2018 wciąż pozostaje telewizorem innym niż wszystkie.
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Rok 2018 w świecie wielkich ekranów
– wybieramy najlepszy telewizor
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Nowy Rok, a za moment targi CES w Las Vegas, które będę już tradycyjnie relacjonować na łamach
iMagazine. Zanim jednak poznamy nowości roku 2019, warto przyjrzeć się ekranom z 2018 i wybrać
ten najlepszy. Zwłaszcza że to one wciąż będą w pierwszej połowie roku na sklepowych półkach
i to w dodatku z licznymi promocjami. Kto zatem królował w 2018 roku?
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Duże ekrany, naprawdę duże, stały się przystępne!
Od lat telewizory rosną, jesteśmy świadkami kolejnych generacji ekranów, które są coraz
większe. Z telewizorów 32-calowych przesiedliśmy się na ekrany 40-calowe, teraz głównie
wybieramy te 55-calowe, ale bez trudu kupimy też 65-calowe i to w coraz atrakcyjniejszych
cenach. W większości przypadków to właśnie ekrany 55- i 65-calowe będą dominować
w naszych wnętrzach, ale coraz częściej pojawiać się będą także jeszcze większe telewizory
75, 82, 85 cali. Rok 2018 był tu szczególnie przełomowy, cena 82-calowego ekranu spadła do
10 tysięcy złotych. Do tego pojawiły się też pierwsze telewizory 8K, a tak wysoka rozdzielczość jest niezbędna, by osiągnąć najwyższą jakość obrazu na dużych przekątnych. Ekrany
75-calowe i większe są jeszcze tańsze i to jest doskonała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych zakupem dużego telewizora.

Rok 2018 rokiem telewizorów OLED
W roku 2018 u większości producentów jako flagowe modele zagościły telewizory OLED.
Technologia jest już dość dojrzała, choć ma swoje mankamenty. Kluczowe jest to, że konsumenci mogą przebierać w ofertach i to coraz bardziej przystępnych. Dlatego właśnie
rok 2018 można nazwać rokiem telewizorów OLED, które przystały być tylko telewizorami
ze sklepowych wystaw i zaczęły trafiać szeroko do konsumentów. Wciąż jednak czekamy
na kolejne rozwiązania i pojawienie się nowych rozmiarów. Na razie to przede wszystkim
ekrany 55-calowe i droższe, 65-calowe, ceny ekranów 77-calowych są ekstremalne.
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Nowa jakość obrazu coraz bliższa dla Kowalskiego
W 2018 roku mieliśmy okazję zobaczyć mundial w 4K w polskiej telewizji, Canal+ UHD stale
nadaje, łącznie z transmisjami piłkarskiej Ekstraklasy, nie brakuje treści 4K w serwisach streamingowych, a także promocji na płyty UHD Blu-ray. To sprawia, że 4K jest na wyciągnięcie
ręki Kowalskiego. Także telewizory, na których można poczuć smak tej jakości, stały się przystępniejsze. Toshiba U78, choć ma pewne ograniczenia, to jednak w niskiej cenie zapewnia
szeroką paletę barw i wsparcie dla Dolby Vision. Samsung NU8002 ma bardzo atrakcyjną
cenę w każdym calarzu, także ceny innych telewizorów są przystępniejsze, nawet jeśli
mówimy o modelach premium. Jeśli tylko chcemy, możemy zanurzyć się w nowej jakości
obrazu, ale też i dźwięku. Warto pamiętać, że doskonała jakość to nie tylko rozdzielczość 4K,
ale też efekt HDR, szeroka paleta kolorów i najlepiej dźwięk Dolby Atmos.

OTO NAJLEPSZE TELEWIZORY 2018
Najciekawszy tani telewizor:
Toshiba 55U78
Wybór taniego telewizora zawsze oznacza kompromisy. W tym przypadku jednak przy zachowaniu niskiej ceny udaje nam się uzyskać dużą
przekątną oraz lekki przedsmak UHD za sprawą
szerokiej palety barw, do tego przyzwoity dźwięk
Onkyo. Telewizor zdecydowanie zasługuje właśnie
na swoje miano najciekawszego taniego telewizora roku 2018 według iMagazine

Najciekawszy telewizor OLED:
Philips OLED903
Wciąż uważam, że telewizory OLED zasługują
na pewne oddzielenie od telewizorów LCD.
Technologie te oferują różne doświadczenia, za
sprawą pewnych ograniczeń. W przypadku 55i 65-calowych telewizorów dla miłośników nocnych sensów stricte filmowych lepszego wyboru
niż OLED nie ma. Dla mnie najlepszą propozycją
jest OLED Philipsa w najwyższej wersji z głośnikami
Bowers & Wilkins. Ciekawy design, świetny obraz,
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dobry dźwięk. Dlatego spośród wielu telewizorów OLED to właśnie Philips OLED903 zasługuje na szczególną uwagę.

Najbardziej uniwersalny telewizor: Samsung NU8002
Najczęściej polecany przeze mnie telewizor 2018 roku, aż żałuję, że nie mam żadnego
systemu prowizyjnego, zwłaszcza od tego modelu. NU8002 i jego bliźniacze modele
NU8042, NU8072 to bardzo udane ekrany w rozmiarach 55, 65, 75 i 82 cale. Świetne odwzorowanie barw, wyraźny efekt HDR, rewelacyjny system Tizen i do tego atrakcyjna cena.
Zdecydowanie model, który jest wart polecenia, bo oferuje bardzo rozsądne parametry
względem ceny. To najbardziej uniwersalny telewizor na rynku.

Najbardziej innowacyjny telewizor: Samsung 8K Q900R
Pewna tegoroczna niespodzianka, która budzi też kontrowersje, wszak wiele osób zastanawia się, czy jeszcze nie za wcześnie na telewizory 8K. Zwłaszcza że nawet HDMI 2.1 właściwie nie jest gotowe. Samsung wyszedł przed szereg i uargumentował to wykorzystaniem
sztucznej inteligencji, która efektywnie poprawia jakość obrazu. Z tego połączenia wyszedł
najbardziej zaawansowany telewizor QLED w historii.

Inne modele warte uwagi:
• Philips PUS6503
• Philips PUS6703
• Philips OLED803
• Sony AF9
• Sony AF8
• Sony ZF9
• LG C8
• Panasonic FZ950
• Samsung Q7FN
• Samsung The Frame
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Nowe szaty króla – Porsche 911 (992)
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Odkąd pamiętam, moją ulubioną zabawką były samochody, a wymarzonym samochodem
– Porsche. A Porsche od zawsze to w zasadzie dla wszystkich był kultowy model 911. Teraz, niejako
na zakończenie obchodów siedemdziesięciolecia Porsche, została zaprezentowana jego ósma
edycja o kodowej nazwie 992.
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Tydzień po światowej premierze miałem okazję
odwiedzić fabrykę 911 w Stuttgarcie, a precyzyjniej w Zuffenhausen, i na żywo przekonać się,
czym jest najnowsze wcielenie mojego marzenia
z dzieciństwa.
W Zuffenhausen znajduje się fabryka modeli 911
oraz 718. Mieści tutaj się też muzeum Porsche.
Sama fabryka kompletnie nie przypomina
fabryki samochodów. Zwarta zabudowa wymuszona umiejscowieniem w centrum miasta
powoduje, że bardziej z wyglądu przypomina
manufakturę czegoś kompletnie innego niż
miejsce, gdzie powstają najnowocześniejsze
samochody sportowe.
Muszę wspomnieć o jednej rzeczy dotyczącej
fabryki, która pokazuje, że Niemcy jednak mają
poczucie humoru. Podczas rozbudowy kolejnej
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części fabryki powstała linia montażowa, która
miała 910 metrów długości. Zarząd, jak się o tym
dowiedział, nakazał wydłużenie jej o jeden metr
do 911, aby można było ten fakt fajnie połączyć
z samochodem.
Wróćmy do nowej 911. Muszę powiedzieć, że
jestem nią totalnie zauroczony. Bałem się, że
będzie inna, bardziej zachowawcza, a jednak
została zaprojektowana w dość zaskakujący
sposób, w szczególności z tyłu. Z pazurem. Jest
mocniejsza, jest szybsza, jest po prostu lepsza
od poprzedniczki.
Bryła oczywiście zachowała swój charakterystyczny kształt, projektanci jednak wprowadzili kilka zmian, które bardzo mi się podobają.
Przednia maska dostała przetłoczenie, które
nawiązuje do pierwszej edycji 911. Klamki są
teraz schowane w karoserii i wysuwają się
w sposób podobny do tego, który znamy z Tesli.
Całość została poszerzona o 4,5 cm, co dobrze
wpłynęło na zachowanie się na drodze i wygodę
prowadzenia. Najwięcej zmian wizualnych jest
jednak z tyłu. Nowy spoiler jest teraz znacznie
szerszy, zachodzi wręcz na nadkola. Nowe są też
tylne lampy, ze świecącym pasem LED na całą
szerokość tyłu. Pas ten będzie teraz dostępny
we wszystkich wersjach, a nie, jak to było
w poprzednim modelu, tylko w 4S. Wygląda bardzo oryginalnie i zostało tam umieszczone trzecie światło stop.
Nowa 911, Carrera S i 4S, na starcie będzie wyposażona w 450-konny silnik, który jest mocniejszy
o 30 KM od poprzednika, rozpędza samochód
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do setki w ok. 3,7 sekundy i jednocześnie pali
tylko 9 l na 100 km. Co ciekawe, choć konstrukcyjnie podobno nowa 911 jest gotowa na
wprowadzenie opcji hybrydowej, to producent zapewnia, że w najbliższym czasie nie planuje podobnych rozwiązań znanych chociażby
z Panamery.
Mnie osobiście najbardziej ciekawiło jednak to,
co zmieniło się w kwestii elektroniki. O ile wnętrze nowej 911 stało się bardziej minimalistyczne,
zmniejszono liczbę przełączników i nawiązuje
stylistycznie do starych modeli jeszcze z lat siedemdziesiątych, to jednocześnie stało się bar-
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dziej cyfrowe. Z zegarów pozostał
analogowy już tylko obrotomierz,
oczywiście umieszczony na środku,
przed kierownicą, natomiast po
jego lewej i prawej stronie mamy
wyświetlacze TFT. Dodatkowo centralnie znajduje się ogromny, prawie
11-calowy wyświetlacz. Jest to nasze
centrum dowodzenia. Wyświetlacz
jest dotykowy, ale możemy nim też
sterować przyciskami na kierownicy
czy pięcioma umieszczonmi bezpośrednio pod nim.
Nowy system Porsche Advance
Cockpit jest jednym z najbardziej
rozbudowanych systemów samochodowego infotainment, jakie
widziałem do tej pory. Integracja
z Google, Car Play. Ale i tak najlepsze
jest połączenie z serwerami Porsche,
gdzie wszystkie pytania od prowadzącego samochód są odczytywane
i odpowiedzi odsyłane na ekran
praktycznie w czasie rzeczywistym.
Mamy możliwość sterowania swoim
inteligentnym domem, mamy informacje o lotach, obsługę concierge,
nie wspominając o możliwości
odczytu wiadomości z Twittera.
Oczywiście nie mogłoby zabraknąć
aplikacji, która się z tym wszystkim
integruje, oczywiście aplikacji dla
iOS i Androida. Jak się okazuje, dla
nowego Porsche 911 mamy aż dwie
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aplikacje Porsche Connect App oraz Porsche Track Precision. Pierwsza daje nam
standardowy dostęp do danych z naszego samochodu i możliwość podstawowej nad nim kontroli (np. zdalnego otwierania/zamykania itp.). Druga aplikacja
umożliwia nam zachowywanie wyników naszych prób na torze, włącznie z podglądem jazdy.
Wrócę jeszcze do kwestii czujników i kamer zamontowanych w nowej 911.
W nowym modelu mamy zainstalowanych ponad 400 czujników, które monitorują ponad 17 tysięcy funkcji. W całym samochodzie jest ponad 2 km kabli. Do
tego dochodzą jeszcze kamery i radary. Nowa 911 jest bardzo bezpieczna i bardzo będzie trudno, mając włączone wszystkie czujniki, mieć w niej wypadek.
Safety first.
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Podczas jazdy modelem Carrera 4S na torze Hockenheimring absolutnie największe wrażenie zrobiła na mnie nowa funkcja Wet – nowy system bezpieczeństwa wspomagający kierowcę przy wykryciu wody/śniegu na jezdni. Jest on od
teraz seryjnie montowany w każdej 911. To jest niesamowite, jaka różnica w przyczepności jest z włączonym trybem Wet i z wyłączonym. Z włączonym 911 jedzie
jak po suchej nawierzchni. Gdy tryb wyłączymy przy tej samej prędkości, od
razu stajemy bokiem. Bardzo chciałbym go mieć w swoim samochodzie…
Więcej na temat nowego Porsche 911 napiszemy, mam nadzieję, już wkrótce, jak
tylko dostaniemy go na trochę dłużej do testów. Tymczasem nową 911 można
już zamawiać. Pierwsze dostawy planowane są na przełom lutego i marca. Ceny
zaczynają się od 595 tysięcy złotych.
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Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.
-

Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

Teksty (różne wersje)
U 27 z 3h k Jutro

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj

í
ì
Nozbe
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PROGRESS

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

Feedback od działu Marketingu
U 78 z 7h k 16 maj

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

j
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

+

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE,
aby otrzymać 10% zniżki!
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

GOOGLE TRIPS
To nie jest nowa aplikacja, ale za każdym razem
przed sezonem wyjazdów, także tych zimowych
na narty, przekonuję się, jaka jest fantastyczna.
Google Trips to nasz spersonalizowany przewodnik
po miejscach, w które się udajemy. Zaczynamy
od tego, że aplikacja sama potrafi wyszukać
nam w mailach rezerwację jakiegoś lotu i na tej
podstawie ułożyć nam plan wycieczki, pokazać fajne
miejsca warte odwiedzenia i wyszukać restauracje,
w których warto zjeść. Bardzo przydatne są też
informacje o komunikacji miejskiej i pomysłach na
przemieszczanie się po danym mieście. Ogromną
zaletą Google Trips jest integracja wszystkiego
w jednym miejscu. Możemy przed wyjazdem
stworzyć sobie cały plan podróży, zaznaczyć
miejsca, w których chcemy zjeść, atrakcje, które
chcemy zobaczyć, a potem tylko się w nie udać.
Oczywiście w aplikacji uzyskamy informację, jak się
dostać w dane miejsce lub np. dane teleadresowe.
Polecam skorzystanie z niej przy najbliższej okazji.
Szkoda jedynie, że appka nie ma polskiego interfejsu
użytkownika.

Cena: GRATIS 		
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TA K E &D R I V E
Na taki produkt czekałem, take&drive to aplikacja, w której sprawdzisz
wszystkie pojazdy carsharing dostępne w Twojej okolicy. Aplikacja działa
w 13 miastach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku,
Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Częstochowie, Białystoku,
Koszalinie i Bielsko-Białej. Obsługuje takie systemy wynajmu pojazdów
na minuty jak: Click2Go, Easyshare, Vozilla, GreenGoo, Panek, Blinkee,
JedenŚlad, EcoShare, GoScooter, SCROOT, CityBee, Lime i wiele innych.
Aplikacja lokalizuje masze położenie i wskazuje najbliższe auta, skutery
lub np. hulajnogi na minuty. Po kliknięciu pojazdu widzimy cenę za
przejazd i możemy przejść do konkretnej aplikacji. Bardzo przydatne są
też filtry, np. poszukiwania pojazdów jedynie elektrycznych. Aplikacja
ma jednak małe wady, działa dość wolno i nie pokazuje stacji rowerów
miejskich. Myślę, że da się to łatwo naprawić.

Cena: GRATIS						

U P O LU J E B O O K A
Muszę przyznać, że długo czekałem na tę aplikację. UpolujEbooka to
jeden z moich ulubionych serwisów w sieci. To największa w Polsce
baza i porównywarka cen elektronicznych książek. W sumie każdą
moją przygodę z elektroniczną książką zaczynam w tym serwisie.
Aplikacja dla iOS jest fajnym rozwinięciem serwisu. Zaglądam w nią
codziennie do zakładki Promocje dnia. Oczywiście nie zabrakło tam
zwykłej wyszukiwarki, ale też kategorii TOP 10 czy nowości oraz tych,
które znamy z księgarni, czyli książki obyczajowe, popularnonaukowe
itp. Po wybraniu danej książki możemy zobaczyć jej opis, ale też widełki
cenowe, w jakich możemy ją kupić. Aplikacja zawsze proponuje zakup
w najniższej możliwej cenie. Niższej ceny niż w UpolujEbooka nie
znajdziecie na rynku. Aplikacja jest dość nowa i brakuje jej trochę funkcji,
ale liczę na jej rozwój.

Cena: Gratis						
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OneDrive na iOS – wykorzystaj terabajt
danych dostępnych z Twojego iPhone’a
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Jedną z zalet Office 365 jest dodatkowa przestrzeń dyskowa w chmurze OneDrive od Microsoftu.
Konkurent dla takich usług, jak iCloud Drive czy Dropbox, po zakupieniu subskrypcji Office nie
kosztuje nas nic więcej, a może stać się świetną przestrzenią na dane. Warto zwrócić uwagę na to,
jak wygodne jest to rozwiązanie podczas pracy na iPhonie.
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Bezpłatnie OneDrive oferuje 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, czyli tyle samo, co
Apple w podstawowym pakiecie iCloud. Znacznie ciekawiej prezentują się jednak pakiety
z Office. W przypadku Office 365 Personal jest to 1 TB, a przy Office 365 Home – aż 6 TB
danych do wykorzystania przez sześciu użytkowników w domu. Dla porównania duże
pakiety dyskowe Apple to 200 GB i 2 TB i to też jest maksymalna powierzchnia do użycia
w chmurze rodzinnej. Ten najwyższy pakiet kosztuje 39,99 złotych miesięcznie. Tymczasem
w ofercie Microsoftu w podobnej cenie (35,85 złotych przy zakupie rocznej subskrypcji lub 42,99 złotych przy miesięcznej opłacie) otrzymujemy 6 TB i cały bogaty pakiet
Office do wykorzystania na komputerach, tabletach i smartfonach. Także oferta dla firm
jest korzystna: można wybrać nawet nieograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze.
W przypadku Office 365 Business Premium oferta jest zbliżona do tej dla użytkowników
indywidualnych.
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Korzystanie z iCloud Drive dla użytkowników ekosystemu
Apple jest dość oczywiste, rozwiązanie to jest ściśle zintegrowane z rozwiązaniami i urządzeniami firmy. Jeśli jednak
rozpoczniemy naszą przygodę z OneDrive i Office, to szybko
dostrzeżemy zalety tego rozwiązania i jego wygodę, tym bardziej, jeśli nasi bliscy lub współpracownicy korzystają także
z urządzeń z system Android albo Windows albo my posiadamy urządzenia z tymi systemami. Po pierwsze, warto
pamiętać, że od iOS 11 w iPhone’ach i iPadach znajdziemy
coś takiego jak Pliki, czyli swoisty dostęp do danych w systemie, jak i w innych aplikacjach. Tam również możemy dodać
OneDrive i swobodnie z niego korzystać, tak jakbyśmy korzystali z Apple’owskiego iCloud Drive. Możemy zapisywać pliki
z poszczególnych aplikacji i bezproblemowo odczytywać je
w innych aplikacjach.
OneDrive może być też doskonałą opcją na backup naszych
zdjęć, zarówno ten podstawowy, jak i dodatkowy. Wystarczy
odpalić aplikację OneDrive i ustawić tworzenie kopii zapasowej naszej rolki zdjęć. W ten sposób wszystkie zdjęcia zrobione
iPhone’em będą automatycznie zapisywać się w chmurze
Microsoftu. A tym samym, szybko będą dostępne także na komputerze i oczywiście zabezpieczone przed utratą. Dzieje się to
w tle, bez naszej ingerencji. A że OneDrive ma sporą przestrzeń,
to nie musimy obawiać się braku miejsca na nowe fotografie.

wyimek

OneDrive może być też doskonałą opcją na backup
naszych zdjęć, zarówno ten podstawowy, jak
i dodatkowy. Wystarczy odpalić aplikację OneDrive
i ustawić tworzenie kopii zapasowej naszej rolki zdjęć.
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W aplikacji OneDrive znajdziemy także praktyczny skaner, który
docenią szczególnie osoby wykorzystujące telefon zawodowo.
Mamy tu opcje skanowania dokumentów, tablicy oraz wizytówki. W ten sposób możemy na przykład w prosty sposób
zrobić porządek w kontaktach zebranych podczas konferencji,
targów czy innych spotkań biznesowych. OneDrive jest oczywiście ściśle zintegrowany z pakietem Office. Możemy ustawić,
aby nasze dokumenty z każdego z programów zapisywały się
natywnie w chmurze i korzystać z nich na dowolnych urządzeniach. Łatwo udostępniać pliki także innym użytkownikom.
Co więcej, OneDrive integruje się także z iMessage, dzięki czemu
udostępnianie prezentacji z PowerPointa czy arkuszy Excela znajomym i współpracownikom jest jeszcze szybsze i wygodniejsze. Jest to zresztą coś, czego nie znajdziemy w rozwiązaniach
biurowych od Apple, a co znów przyśpiesza codzienną pracę.
W Aplikacji OneDrive także z łatwością przejrzymy na szybko
pliki z pakietu Office, co w podglądzie na iOS jest możliwe, ale
nie zawsze efekt wizualny jest zgodny z tym, co widzimy bezpośrednio w programach Office. Tutaj tego problemu nie ma.
Z OneDrive korzystam w połączeniu z iCloud Drive. One Drive
służy mi jako całe zaplecze chmurowe pod pakiet Office.
Ostatnio też wreszcie przekonałem się do drugiej kopii zapasowej zdjęć. Na rzecz OneDrive porzuciłem inne rozwiązania chmurowe. OneDrive jest doskonałym przykładem tego,
jak Microsoft rozumie rynek mobilny i wykorzystuje synergię
różnych urządzeń, nie zamykając się w jednym ekosystemie.
Jeśli nie korzystacie jedynie ze sprzętów Apple’a, to właśnie ta
chmura w połączeniu z pakietem Office z powodzeniem może
być tą domyślną. Jeśli jesteście zamknięci w świecie Apple’a, to
i tak z pewnością sięgacie po Office 365, warto więc wykorzystać możliwości OneDrive, a tych jest wiele.
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Hollow Knight – powrót do korzeni
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Nie sposób znaleźć uniwersalnej recepty na udaną grę. Otwarty świat, rozwój postaci, mnóstwo
zadań pobocznych i sekretów występują teraz niemal w każdym uznanym tytule. Nie są jednak

lead

niezbędne, czego przykładem jest Hollow Knight.
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Tegoroczne wielkie tytuły łączy jedno: są niesamowicie rozbudowane, a przez to czasochłonne. Wraz z tym idzie rozrzedzenie rozgrywki, nieustanne wykorzystywanie tych
samych mechanik do realizowania podobnych zadań, a tym samym sztuczne wydłużanie
czasu potrzebnego do ukończenia gry. Hollow Knight nie należy do najkrótszych gier, bo
do ukończenia potrzeba ok. 30 godzin, czas jest jednak wypełniony nowościami po brzegi.
Gra niewielkiego studia Team Cherry należy do powracającego ostatnio gatunku metroidvanii, charakteryzującego się częstym eksplorowaniem tych samych lokalizacji po to, by dzięki
odblokowywanym umiejętnościom robić w nich nowe rzeczy, otwierać przejścia i popychać
rozgrywkę naprzód. Z tego też powodu nie sposób przebiec przez nią, pomijając wątki,
które nas nie interesują – Hollow Knight zmusza do eksploracji, ale świat zbudowano w ten
sposób, że poznając go, nie nudziłem się ani przez chwilę.
Gra nie jest nowa, już w ubiegłym roku pojawiła się na Nintendo Switch i PC, od niedawna
natomiast można w nią zagrać również na Xboksie One oraz PlayStation 4. Gdyby nie dynamiczna akcja wymagająca pada, mogłaby wyjść też na urządzenia mobilne, ekran Switcha jest
dla niej zupełnie wystarczający. Na telewizorze podłączonym do dużej konsoli prezentuje się
jeszcze lepiej. Dwuwymiarowa grafika zdecydowanie służy temu tytułowi. Utrzymana w ciemnej tonacji, z wyraźnymi konturami postaci, pięknymi tłami i doskonałymi efektami świetlnymi.
Mrok jest stałym elementem gry, zarówno wizualnie, jak i w panującej atmosferze. Wcielamy
się w robaka-rycerza, przemierzającego podziemne światy najeżone przeciwnikami, pułap-
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kami i zagadkami do rozwiązania. Po krótkim wprowadzeniu trafiamy do Dirtmouth, określonego mianem znikającego miasta. Jego historia nie jest do końca znana, wiadomo jednak,
że pustoszeje, a jego mieszkańcy zdecydowali ukryć się pod powierzchnią ziemi. Jeśli Was to
nie interesuje, to przez całą grę właściwie wcale nie trzeba zgłębiać fabuły. Uważam, że warto
ją poznać, bo nadaje zdarzeniom sens, pokazuje tragizm wydarzeń i zmusza do refleksji, bez
tego tła Hollow Knight jest jedynie bardzo dobrą zręcznościówko-rąbanką.

Podstawą gry jest eksploracja oraz walka, te są ze sobą ściśle połączone. Poruszanie się po
świecie gry wymaga zręczności, a pośpiech i próby wykonania czegokolwiek na siłę błyskawicznie skutkują utratą punktów zdrowia (których początkowo mamy pięć, ale z czasem je
niemal podwajamy). To nie Asasyn, w którym postać sama wyskakuje przy samej krawędzi
i magicznie chwyta się nawet całkowicie płaskiej powierzchni – tu precyzja jest niezmiernie ważna, jej brak może skutkować nawet koniecznością nadrabiania kilkunastu minut
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rozgrywki, bo śmierć karana jest powrotem do ostatniego punktu zapisu (a tych jest bardzo mało). Walka jest jeszcze bardziej wymagająca, bo każdy przeciwnik charakteryzuje się
odmiennym stylem walki, poruszania się, a nawet reagowania na protagonistę. Niektóre
stwory nie atakują same, poruszają się swoimi ścieżkami i możemy spokojnie je ominąć.
Inne widzą nas z daleka, atakują szybko i wycofują się, dając bardzo mało czasu na reakcję.
Zdarza się, że obrywamy też z dystansu, ugryzie nas wielka roślina bądź przeciwnik wygrzebie się znienacka z pobliskiej kępy krzaków – nie sposób się nudzić, zwłaszcza gdy mierzymy

się z kilkoma zupełnie różnymi wrogami jednocześnie. Niezapomniane są też pojedynki
z silniejszymi, niepowtarzalnymi przeciwnikami, którzy nie dość, że są znacznie wytrzymalsi, to maję też przynajmniej kilka schematów zachowań i ataków, a zabicie ich wymaga
wielu prób. Hollow Knight to Bloodborne w dwóch wymiarach – śmierć jest stałym elementem rozgrywki. Tu podobieństwa się nie kończą, pomimo przyjemnej dla oka, rysunkowej
oprawy graficznej, gra jest trudna, momentami nawet bardzo. Walki wymagające ogromnej
zręczności i cierpliwości są przeplatane z wielokrotnym odwiedzaniem tych samych obszarów i wymyślaniem, czy możemy zrobić w nich coś nowego po nauczeniu się kolejnej rzeczy.
Hollow Knight dostarcza mnóstwo okazji do frustracji, wyłączenia konsoli i przebiegnięcia
kilku kilometrów, by ostudzić emocje, a jednocześnie powoduje równie wielką satysfakcję,
gdy udaje się przebrnąć te najtrudniejsze momenty.
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Nie tylko walka jest wymagająca – wszystkie mechaniki gry wymagają od gracza podejmowania decyzji i planowania dalszych ruchów. Zaczynamy jedynie z mieczem, umiejętnością
atakowania nim, odnawiania zdrowia (o ile zdobędziemy odpowiednią ilość energii, używanej też do innych rzeczy) i pojedynczego skoku. Potrzebujemy mapy? Musimy znaleźć kartografa, a następnie kupić ją od niego. Chcemy wiedzieć, gdzie na niej są punkty zapisu albo
szybkiej podróży? Za to również trzeba zapłacić. Podobnie jest zresztą z amuletami, które
dają nam dodatkowe umiejętności, ale możemy używać naraz tylko kilku. Wraz z postępem
w rozgrywce zwiększamy zadawane obrażenia, uczymy się też nowych sposobów poruszania (na przykład podwójnego skoku czy odbijania się od ścian). Wszystko dzieje się jednak
wolno i wynika bezpośrednio z naszych akcji – nie ma sytuacji, w której musimy nazbierać
odpowiednią ilość pieniędzy na zakup umiejętności pozwalającej nam dostać się w dane
miejsce. Team Cherry nie zapomniało o najwytrwalszych graczach, którzy przechodzą Dark
Souls z zamkniętymi oczami, a do pokonania ostatniego przeciwnika w Bloodborne używają tylko małego palca u stopy. Po ukończeniu gry (która ma ponoć aż cztery różne epilogi)
dostępny jest tryb, w którym rozpoczynamy rozgrywkę, mając tylko jedno życie. Śmierć jest
więc permanentna i oznacza rozpoczęcie gry od nowa.
Przyznaję, że po mniejsze gry sięgam stosunkowo rzadko. Ostatnim „indykiem”, przy którym
tak dobrze się bawiłem, było Inside (dostępne też na iOS). Hollow Knight jest bardzo wymagający, ale odwdzięcza się niesamowitym klimatem i ogromną satysfakcją z odkrywania
świata i pokonywania kolejnych przeciwników. Fakt, jest w stanie równie mocno sfrustrować,
przez co może nie trafić do graczy przyzwyczajonych do niekarania za błędy w rozgrywce
(spójrzcie na ostatnie wielkie tytuły i znajdźcie choć jeden, w którym ponosi się odczuwalne
konsekwencje pomyłek). Wyłączyłem go nerwowo już kilka razy, jednak za każdym razem
wracałem, bo w przeciwieństwie do mnóstwa tytułów, które mam obecnie na konsoli,
w tym za każdym razem odkrywam coś nowego.
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PlayStation Classic – powrót do przeszłości
PAT R YC JA R U D N I C K A

@iPatr yc jaR

Urodziłeś się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i zarywałeś nocki dla Tekkena i MGS-a? A może
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odkryłeś i pokochałeś pierwsze GTA? A co powiesz o Final
Fantasy VII i Resident Evil? Znasz je? Tak? To teraz nastąpiła chwila, kiedy warto przypomnieć sobie te
gry! A jeśli ich nie znasz, to zdecydowanie trzeba je poznać, tym bardziej że gry retro stają się teraz coraz
lead
bardziej popularne. Pomoże ci w tym najnowsza konsola ze stajni Sony: PlayStation Classic.
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PlayStation Classic, jak sama nazwa sugeruje, bardzo przypomina pierwszą konsolę wydaną
przez Sony w 1994 roku. Wygląda prawie identycznie, ma ten sam kształt, takie same przyciski
i logotypy, ale jest od niej znacznie mniejsza i nie wkłada się do niej płyt. Gry są preinstalowane.
Konsola od razu po podłączeniu do prądu i telewizora jest gotowa do zabawy. Nawet kontrolery są kopią tych z pierwszego szaraka (tak właśnie nazywano PSX, czyli pierwszą PlayStation).
Niestety, nie są to dual shocki, nie mają wibracji ani gałek analogowych, do których przez lata
grania zdążyliśmy się przyzwyczaić. Są to zwykłe gamepady, które część z Was zapewne zna
właśnie z pierwszego wydania PSX. Konsolę odpalamy przyciskiem „Power”, zupełnie tak samo,
jak w oryginale sprzed ponad 20 lat. Mamy też „Reset”, który służy do szybkiego powrotu do
menu z grami. Ciekawostką jest przycisk „Open” – w oryginale służył do otwierania miejsca,
gdzie wkładamy płytę z grą, a tu służy do… No właśnie, tu widać dbałość producenta o każdy
szczegół. Jeśli akurat gramy w grę, która wydana była na kilku płytach, to w momencie, w którym kiedyś musieliśmy zmienić nośnik, pojawia się na ekranie stosowna informacja. Musimy
wówczas wcisnąć „Open” i możemy grać dalej. Niby szczegół, ale podejrzewam, że wielu starszych graczy ucieszy. Szkoda tylko, że nie udało się zrobić menu przypominającego to ze starych konsol Sony. Lecz podejrzewam, że podyktowane to zapewne było łatwym dostępem do
wszystkich gier, dlatego też zamiast tego mamy przewijalne owalne menu z okładkami gier.
To, co zapewne najbardziej Was ciekawi, to jakie gry zainstalowano na PlayStation Classic.
Mamy tu 20 hitów mojej młodości:
• Battle Arena Toshiden
• Cool Boarders 2
• Destruction Derby
• Final Fantasy VII
• Grand Theft Auto
• Intelligent Qube
• Jumping Flash
• Metal Gear Solid
• Revelations: Persona
• Rayman
• Resident Evil Director’s Cut
• R4: Ridge Racer Type 4
• Super Puzzle Fighter II Turbo
• Syphon Filter
• Tekken 3
• Tom Clancy’s Rainbow Six
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• Twisted Metal
• Wild Arms
Wśród powyższych gier bardzo brakuje mi Silent
Hill i Spyro The Dragon, lecz ta druga na szczęście
wyszła niedawno na PS4 i XBOX One X (jako część
trylogii Spyro: Reignited Trilogy).
Pierwsze, co zrobiłam po podłączeniu Classica to…
odpalenie Tekken 3. To jedna z moich pierwszych
gier, jaką sama kupiłam na szaraka. Dokładnie
pamiętam, jak szłam w drodze ze szkoły do
osiedlowego, małego sklepiku z grami i konsolami, ściskając w ręku portfel, poprosiłam sprzedawcę właśnie o Tekkena. A w domu zawaliłam
kilka nocek, grając. Oczywiście po cichutku, żeby
rodzice nie słyszeli. Raz nawet wzięłam udział
w prawdziwym turnieju Tekken Tag Tournament,
który odbywał się w poznańskim centrum handlowym M1. Ach, te wspomnienia! Ale wracając do
samej konsoli… Gry są nadal tak samo grywalne,
jak kiedyś, lecz teraz, jak już jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu Full HD i 4K, grafika trochę kłuje
w oczy. Co ciekawe, słaba grafika nie przeszkadza mojej prawie sześcioletniej córce. Na co dzień
przyzwyczajona jest do super grafiki, jaką daje PS4
Pro i XBOX One X, a tu, ku mojemu zaskoczeniu,
z uśmiechem na ustach ściga się w Ridge Racer
Type 4, skacze Raymanem i twierdzi, że te gry są
bardzo fajne, nawet lepsze od niektórych nowych.
Bardzo mnie to cieszy, że docenia gry, w które ja
grałam jako nastolatka. Myślę, że jeszcze wiele
godzin spędzimy razem przy PlayStation Classic.
Poza grafiką, która trochę słabo wygląda na
dużych telewizorach, konsola ma według mnie
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jeszcze jedną wadę. Mamy 20 gier wybranych
przez producenta i nie ma żadnej opcji, by dograć

PlayStation

			

inne. A szkoda. Sony mogłoby dać możliwość
zmiany gier na inne lub możliwość ściągnięcia

Plusy:

jeszcze kilku tytułów. Trochę brakuje mi wcześniej

• miniaturowy wygląd oryginału

wspomnianego Silent Hill, chętnie pograłabym

• 20 gier łatwo dostępnych za
naciśnięciem jednego przycisku

też w Mortal Kombat, pierwszego Tomb Raidera

• archaiczna grafika i co z tym
idzie bezcenne wspomnienia

wolałabym Street Fightera. Ale, jak to się mówi,

i Crash Bandicoot. Zamiast Battle Arena Toshiden
nie można mieć wszystkiego.

Minusy:
• krótkie kable kontrolerów
(tylko 1,3 m)

W skład zestawu oprócz samej konsoli wchodzą

• brak możliwości dogrania
nowych gier

oraz wirtualna karta pamięci, na której można

• archaiczna grafika szczególnie
na dużym TV kłuje w oczy

(449 złotych), jest to bardzo fajny prezent nie tylko

dwa przewodowe kontrolery, przewód HDMI
zapisywać przebieg gier. Biorąc pod uwagę cenę
dla zapalonego gracza, który będzie chciał odbyć
podróż do swojej gamingowej młodości, ale także
dla dziecka, któremu chcemy pokazać gry, w które
kiedyś graliśmy.
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Scottie Go Labirynt
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@mc sk r z y pc z ak

Nie od dziś wiadomo, że nauka najlepiej wchodzi nam za młodu. Umysł dziecka jest tak chłonny, że
na przykład w mig przyjmuje nowe języki. I o ile jeszcze kilkanaście lat temu pod pojęciem języków
mielibyśmy na myśli angielski, niemiecki czy inne mówione, o tyle obecnie spory nacisk kładzie się

lead

na języki programowania.
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Oczywiście dziecko chłonie wiedzę, ale tylko
wtedy, gdy jest mu podana w odpowiedni sposób.
Najlepiej działa nauka przez zabawę. Materiałów
do takiej zabawy-nauki jest obecnie bardzo dużo.
Korzystają z różnych metod i narzędzi. Poznańska
firma BeCREO Technologies jakiś czas temu stworzyła grę Scottie Go!, której zadaniem jest wprowadzenie w tajniki programowania oparte na nauce
logicznego myślenia. Osiąga się to przy pomocy
specjalnie przygotowanych kartonowych klocków i aplikacji na urządzenia mobilne. Gra zdobyła
wiele międzynarodowych nagród, a obecnie jest
dostępna w trzynastu językach w ponad trzydziestu pięciu krajach na całym świecie. Najnowsza
część przygód Scottiego – Labirynt – stanowi jednocześnie wstęp do nowej serii – Adventures.
Ale zacznijmy od początku. Być może tak jak ja
nie mieliście wcześniej możliwości przekonania
się, o co chodzi w tej grze. A może jest ktoś, kto
jeszcze w ogóle o niej nie słyszał? Dlatego warto
byłoby wszystko wyjaśnić.
Scottie Go! Labirynt to, jak głosi napis na pudełku
– „gra edukacyjna z interaktywnym kursem programowania”. W pudełku znajdziemy kartonowe
arkusze z ponacinanymi klockami do wyciśnięcia, instrukcję obsługi oraz specjalny pojemnik na
wspomniane klocki, w którym będziemy mogli je
trzymać w sposób uporządkowany.

Dziecko chłonie wiedzę, ale tylko wtedy,
gdy jest mu podana w odpowiedni sposób.
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Oprócz pudełka i jego zawartości potrzebna nam też będzie aplikacja. Można
ją pobrać za darmo z App Store lub Google Play. Po uruchomieniu gry na
urządzeniu jesteśmy wprowadzeni w nowe przygody Scottiego. Okazuje się,
że wyruszył on w podróż międzygwiezdną, ale w wyniku nieprzewidzianych
wydarzeń musi wylądować na nieznanej asteroidzie. Naszym zadaniem jest
pomóc mu przejść kolejne plansze, a po drodze zbierać kryształy, które zasilą
statek Scottiego i pozwolą na dalszą podróż.
Rozgrywka jest ułożona tak, żeby poziom trudności stopniowo rósł. Na
początku musimy po prostu przejść kilka kroków przed siebie, potem dochodzą zakręty, działania, aż po pętle. Wszystkie konstrukcje wykonujemy poprzez
odpowiednie ułożenie kartonowych klocków. Tak naprawdę z ich pomocą tworzymy proste algorytmy. Odczytujemy je potem za pomocą aparatu w urządzeniu. Aplikacja rozpoznaje ułożenie poprzez skanowanie niepowtarzalnych
znaczków, które znajdują się na każdym klocku.
Tak jak nadmieniłem, w grze chodzi o to, żeby przejść planszę. Można to osiągnąć na dwa sposoby – dojść we wskazany punkt albo zebrać wszystkie krysz-

127

/ GRY / Scottie Go Labirynt

tały. Za osiągnięcie tych celów otrzymujemy potem gwiazdki (maksymalnie trzy).
O liczbie przyznanych gwiazdek decyduje optymalizacja naszego „kodu”, czyli
w tym przypadku najkrótsza droga. Bo nie zawsze istnieje jedno rozwiązanie. Na
naszej drodze staną też przeróżne przeszkody, ale i „pomagajki”, jak teleporty.
Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat sześciu, wykorzystałem więc okazję i przetestowałem ją na moim synu, który jest rok starszy od progu minimalnego. I co
tu dużo pisać – wciągnął się. O ile z początku musiałem mu pomagać, o tyle dalej
radził sobie całkiem nieźle sam. Bardzo szybko wyłapywał też swoje błędy i umiał
je odpowiednio zniwelować.
Scottie Go! Labirynt to świetna pozycja, która wprowadza najmłodszych w podstawy programowania poprzez naukę logicznego myślenia i tworzenia algorytmów. Co warte uwagi, to gry z tej serii będą miały kompatybilne klocki. Nie
mogę się doczekać kolejnej wolnej chwili, żeby razem z synem wrócić do świata
Scottiego. Jeśli Wy też chcecie poznać jego przygody, to Scottie Go! Labirynt
możecie nabyć w sklepie internetowym twórców tej gry w cenie 139,90 złotych.
Polecam!
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Jak usunąć powiadomienia
tytuł
o Wspomnieniach w iOS 12
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

Wspomnienia to funkcja iOS, która automatycznie generuje albumy zdjęć na podstawie wydarzeń z jakiegoś miejsca lub czasu
(na przykład wydarzenia sprzed tygodnia
czy takie, które rozegrały się tego dnia
w poprzednich latach). W zależności od
liczby zdjęć mogą to być albumy statyczne
lub też skonsolidowane w wygenerowany
filmik. Co najważniejsze jednak, kiedy iOS
wygeneruje nam taki album ze wspomnieniami, to domyślnie wysyła o tym powiadomienia. Jednym może się to podobać,
ale innym już nie za bardzo. I to właśnie do
tej drugiej grupy osób skierowany jest ten
poradnik.
Jeśli nie chcecie, żeby iOS informował Was
o nowo wygenerowanych Wspomnieniach,
to jak najbardziej można je wyłączyć. A skoro
są to powiadomienia, to znajdziemy je oczywiście w konfiguracji tychże.

Włączamy aplikację Ustawienia i tam
odnajdujemy Powiadomienia.

@mc sk r z y pc z ak
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Na liście odszukujemy aplikację Zdjęcia (jeśli macie
system po polsku, to znajdziecie ją niemal na
samym dole).

Tutaj znajdziemy konfigurację powiadomień dla
Wspomnień (oraz Albumów udostępnionych i Sugestii
udostępniania).

Jeśli chcemy wyłączyć powiadomienia całkowicie,
to wystarczy przesunąć włącznik na samej górze.

Ewentualnie możecie nieco zmodyfikować
zachowanie tych powiadomień.
Źródło: Macrumors
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Jak uruchomić funkcję
EKG,
powiadomienia
tytuł
o nierównym rytmie serca i wykonać
pomiar EKG w Apple Watch Series 4
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Apple Watch Series 4 w końcu otrzymał możliwość robienia EKG, ale trzeba najpierw spełnić parę
warunków i skonfigurować funkcję, aby działała.

Wymagania
• iPhone z iOS 12.1.1.
• Apple Watch Series 4 z watchOS 5.1.2.
• Funkcja EKG działa tylko na Apple Watchach Series 4 sprzedawanych w USA i na ich terytoriach. Urządzenia są rozróżniane po device identifier, więc zmiana strefy nie wystarczy, aby
aktywować funkcję. Reszta świata na odpowiednie akceptacje – cóż… biurokracja.

Przepis
1. Jeśli macie Apple Watcha Series
4 z USA, to najpierw musicie wykonać
update iPhone’a do iOS 12.1.1 i potem
Apple Watcha do watchOS 5.1.2.
2. Następnie należy uruchomić aplikację Zdrowie / Health. Przywita nas
ekran informujący o tym, że funkcja
EKG jest dostępna.
3. W następnym kroku aplikacja
poprosi nas o podanie daty urodzenia (co jest dziwne, bo mam już ją
wpisaną w karcie ICE, więc nie rozumiem czemu nie pobrać stamtąd
informacji).
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4. Teraz wyświetla się nam krótki
poradnik, informujące co funkcja
EKG potrafi, a czego nie:
• Tętno poniżej 50 lub powyżej 120 uniemożliwia sprawdzenie czy występuje u nas migotanie
przedsionków.
• Wynik może być nierozstrzygnięty
z wielu powodów.
• Możliwe wyniki to albo poprawny
„rytm zatokowy”, albo „migotanie
przedsionków”, oznaczający, że serce nie bije nam równo.

5. Następnie pojawia się instrukcja,
informująca jak wykonać pierwszy
pomiar EKG.
6. Aby wykonać pomiar, należy uruchomić aplikację EKG / ECG na Apple
Watchu, oprzeć ręce na stole lub
własnych nogach i przyłożyć palec
do cyfrowej koronki. Aby pomiar był
precyzyjny, Apple Watch musi ściśle
przywierać nam do nadgarstka (nie
może być na nim luźny).
7. Zdrowie / Health również informuje
nas o tym czego funkcja EKG nie
potrafi wykrywać:
• Ataku serca.
• Zakrzepów krwi i wylewów.
• Wysokiego ciśnienia krwi.
• Zastoinowej niewydolności serca.
• Innych form arytmii.
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8. Ostatnim krokiem będzie zakończenie konfiguracji tej funkcji (prawy screenshot).
9. W dziale EKG w aplikacji Zdrowie / Health, możemy wyświetlić historię wszystkich naszych
pomiarów EKG (lewy screenshot) i eksportować je do pliku PDF (poniżej; ładnie widać jak
przez pierwszych kilka sekund poruszałem ręką).

Możemy jeszcze opcjonalnie włączyć automatyczne monitorowanie naszego serca pod
kątem migotania przedsionków serca.
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1. Powiadomienia możemy skonfigurować w aplikacji Zdrowie /
Health – należy przejść do zakładki
Dane (druga od lewej) -> Serce ->
Powiadomienia o nierównej pracy
serca.							
				

2.

Aplikacja też wyświetli nam kilka stron infor-

macji o swoich działaniu. W skrócie, Apple Watch
będzie od czasu do czasu monitorował pracę
naszego serca pod kątem jego nieregularnej
pracy. Częstotliwość monitorowania będzie zależała od naszej aktywności fizycznej.
3.

Program ponownie poprosi nas o podanie

daty urodzenia (po co?!) i zapyta się czy byliśmy
już zdiagnozowani migotaniem przedsionków
przez lekarza.

4. Ponownie zostaną nam wyswietlone
informacje o tym, czego ta funkcja
nie potrafi robić i pozostanie już tylko
włączenie funkcji powiadomiania nas
o problemach z naszym sercem.
Apple Watch zaczyna się stawać naprawdę
wyjątkowym urządzeniem, które jest nie
tylko zabawką, ale które może realnie wpłynąć na nasze zdrowie. W każdym razie,
jedna osoba zyskała na tej nowej funkcji już
dzień po jej wprowadzeniu.
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Transcend JetDrive 820 – jeśli padł Ci
dysk albo masz na nim za mało miejsca
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Niedawno pisałem dla Was o mojej pierwszej instalacji macOS na czysto, od podstaw.
Spowodowana była ona przede wszystkim poszukiwaniem rozwiązania na dolegliwość, jaka od
jakiegoś czasu trapiła mojego Macbooka Pro.
Otóż, jak wspominałem w poprzednim tekście, zdarzały mi się coraz częściej „freezy” systemu. Co
kilka, kilkanaście minut, a czasem częściej, system zatrzymywał się na około trzy, cztery sekundy.
W tym czasie komputer niby nie reagował, ale z drugiej strony po wybudzeniu magicznie pojawiał
się np. tekst, który pisałem jakby w tle, a nie widać go było na ekranie w trakcie wstrzymania.
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Tak naprawdę nikt ze znajomych bliższych i dalszych nie potrafił mi pomóc. Komputer przechodził
wszystkie testy programami diagnostycznymi. Wszystko działało. Nie pomagał reset PRAM ani SMC.
Pełna reinstalacja systemu pomogła tylko o tyle, że „freezy” pojawiały się z mniejszą częstotliwością,
ale nadal były.
Najczęstszymi koncepcjami na to, co może dolegać mojemu Macbookowi, była albo padnięta płyta główna, albo padnięty dysk. Jeśli padła płyta główna, to rozwiązaniem byłby tylko
zakup nowego komputera, bo mój MBP ma już ponad trzy lata. Niby to pretekst do zmiany
sprzętu, ale – serio – nie widzę potrzeby, bo mój komputer wystarcza mi z dużym zapasem.
Padnięty dysk to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Zacząłem od zweryfikowania tej drugiej
opcji i na całe szczęście, był to dobry trop.
„Freezy” się skończyły. Mam nowy dysk, bardzo szybki, a cała operacja sprzętowo zajęła tylko kilka
minut. Ale po kolei…
Serwis MacLife zasugerował mi podmianę oryginalnego dysku na Transcend JetDrive 820.
Mają z nim bardzo dobre doświadczenia i sugerują go wszystkim swoim klientom. Pasuje on
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do Macbooków Pro 13" i 15" (Late 2013–Early/Mid 2015), Macbooków Air 11" (Mid 2013–Early 2015),
Macbooków Air 13" (Mid 2013–2017), Mac mini (Late 2014) oraz Mac Pro (Late 2013). Jeśli więc macie
podobne do moich problemy z dyskiem albo macie po prostu za mało miejsca na dysku, to szybko
i bez problemów sami będziecie w stanie poradzić sobie z taką sytuacją.
Transcend JetDrive 820 występuje w dwóch wersjach. Możemy kupić sam dysk i wtedy model jest
określany właśnie jako 820 lub możemy go kupić z zewnętrzną obudową z Thunderbolt 2 i wtedy
jest to 825. W każdym z przypadków w zestawie producent dostarcza dwa śrubokręty, które
pomogą nam bez kombinacji dokręcić wszystkie niezbędne śrubki w naszym Macbooku.
Sugeruję rozwiązanie drugie, bo będziemy mogli wykorzystać nasz stary dysk jako dysk zewnętrzny.
Co więcej, na początku „operacji przeszczepu”, dzięki obudowie, będziemy mogli sklonować nasz
dysk. Przez złącze Thunderbolt 2 pójdzie to bardzo szybko – u mnie jakieś 250 GB zajęło około
45 minut. Tylko uwaga – polecam w pierwszej kolejności zainstalowanie aplikacji JetDrive Toolbox.
Przyda się ona po wymianie dysku, ale też przed, bo będziecie mogli przeprowadzić aktualizację
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firmware. Jeśli tego nie zrobicie przed wymianą, to narazicie się na… ponowną instalację wszystkiego od podstaw, bo aktualizacja wymazuje całą zawartość dysku.

Wymiana – jak wygląda
Cała operacja sprowadza się do odkręcenia dziesięciu śrubek w dolnej obudowie naszego komputera (w moim przypadku jest to MacBook Pro 13" Late 2014). Kolejnym krokiem jest odpięcie baterii. To bardzo ważny krok, bo, jeśli tego nie zrobimy, możemy sobie trwale uszkodzić
komputer i/lub sam dysk. Po odpięciu baterii pozostaje odkręcić śrubkę przytrzymującą dysk
i wyjęcie go ze slotu. Montaż nowego dysku oczywiście oznacza odwrócenie wspomnianej
procedury.

Obudowa Thunderbolt
W zestawie Transcend JetDrive 825 prócz dysku jest wspomniana obudowa zewnętrzna. Jest
ona wykonana z aluminium i ma krótki – dzięki czemu – wygodny kabel, zakończony szybkim
złączem Thunderbolt 2. Obudowa jest malutka, zawsze więc znajdzie się na nią miejsce w torbie
lub plecaku, który zabieramy ze sobą, a praca z plikami, dzięki portowi Thunderbolt 2, będzie
bardzo szybka i wygodna.
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Klonowanie systemu lub
instalacja na czysto
Gdy dysk już będzie na swoim miejscu, uruchamiamy komputer w trybie
Recovery (CMD+R) i sprawdzamy, czy
wszystko jest OK i czy dysk jest widoczny.
Ja jeszcze przy okazji restartu resetuję
PRAM i SMC.
Jeśli wcześniej zrobiliśmy sobie klon
dysku za pomocą np. CCC (Carbon Copy
Cloner), to odpalamy komputer i wszystko
powinno być tak jak na starym dysku.
Loginy, hasła, aplikacje będą zainstalowane i większość usług może nawet być
aktywna i zalogowana (w każdym razie ja
tak miałem). Jeśli nie zrobiliśmy klona albo
chcemy mieć wszystkiego skonfigurowanego na nowo, bez śmieci, to instalujemy
system. Sugeruję z przygotowanego pendrive’a. Oczywiście można to zrobić przez
internet, ale różnie bywa z prędkością
łącza, a pendrive zawsze będzie szybszy.

JetDrive Toolbox i TRIM
Wspomniałem wcześniej o aplikacji
JetDrive Toolbox. Koniecznie musicie
mieć ją zainstalowaną. Jest to bardzo
pomocne narzędzie: dostarcza wielu
informacji na temat nowego dysku SSD,
takich, których nie uzyskacie z systemowego narzędzia. Co więcej, dzięki JetDrive
Toolbox, będziecie mogli przeprowadzać
wspomniane aktualizacje oraz włączyć
TRIM.
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Co to jest TRIM? Otóż jest to polecenie, które wysyła system operacyjny do kontrolera dysku SATA,
mające za zadanie zwolnienie danego sektora. TRIM informuje dysk SSD, które bloki danych nie są
używane, umożliwiając ich ponowne zapisanie. TRIM znacznie przyspiesza zapis i odczyt danych na
dyskach SSD.
Funkcja TRIM w Macach z oryginalnym dyskiem SSD jest domyślnie włączona. Jeśli zmienimy dysk
na inny, nowy, TRIM nie jest uruchomiony i musimy to aktywować samodzielnie. Możemy to zrobić
z terminala albo właśnie, dużo wygodniej, z aplikacji JetDrive Toolbox.

Wyniki Speedtestu
Przeprowadziłem kilka testów prędkości dysków. Przetestowałem oryginalny, wbudowany
dysk Apple oraz JetDrive 820. JetDrive 820 przetestowałem włożony do obudowy ze złączem
Thunderbolt 2, jak i po wymianie, już bezpośrednio podpięty do płyty głównej.
Trochę zaskoczyło mnie, że JetDrive w kilku testach z rzędu był szybszy od oryginału apple’owego.
Dysk Apple osiągał około 622 MB/s w zapisie i około 697 MB/s w odczycie. JedDrive 820 odpowiednio około 661 MB/s i 726 MB/s. Prędkość dysku włożonego do obudowy zewnętrznej też była satysfakcjonująca, na poziomie odpowiednio 326 MB/s i 375 MB/s.

Oryginalny dysk Apple

Dysk JetDrive 820

Podsumowanie
Okazuje się, że można i w sumie chyba warto zmienić dysk. Upgrade starszego sprzętu nadal
jest możliwy, tym bardziej że sprzęt nawet kilkuletni nadal jest w pełni używalny i niewymaga-
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jący wymiany przy standardowym trybie użytkowania. Nie mówię tutaj oczywiście o profesjonalistach, dla których różnica w prędkości renderowania plików robi istotną różnicę.
Polecam samodzielną wymianę, bo nie jest trudna, a jednocześnie daje dużą satysfakcję. Należy
tylko pamiętać, że JetDrive jest minimalnie mniejszy od oryginałów, podczas gdy wbudowane dyski
Apple mają 512 GB i 1 TB, JetDrive jest dostępny w rozmiarach 480 GB oraz 960 GB. Niby nie jest to
duża różnica, ale warto mieć to na uwadze.
Dyski Transcend JetDrive 820 i Transcend JetDrive 825 kupicie u wybranych resellerów. Sam dysk
JetDrive 820 w rozmiarze 480 GB kosztuje około 1100 złotych, a taka sama wersja z obudową, czyli
JetDrive 825, to wydatek 1489 złotych. Zdecydowanie opłacalna inwestycja.
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Noworoczne
postanowienia

KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Ulegając noworocznemu klimatowi, co roku tworzymy listy postanowień, które po kilku dniach
odchodzą w zapomnienie. Jak sprawić, by nasze postanowienia miały szansę realizacji?
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Trendowi postanowień ulegamy wszyscy – chcemy czy nie chcemy. W ciągu roku
postanawiamy robić coś „od poniedziałku”, pod jego koniec – „od Nowego Roku”.
Rozglądamy się dookoła, szukamy inspiracji i motywacji, podglądamy rodzinę i znajomych. Postanawiamy i szybko okazuje się, że nic w tym kierunku nie robimy. To
wcale nie znaczy, że mamy słabą wolę. Po prostu nie robimy tego tak, jak należy.
W tym okresie wszystkie media wtłaczają nam do głowy, że powinniśmy coś
zmienić, zrobić coś dla siebie i że wszyscy tak robią. Skoro wszyscy, to my też, bo
jakże by inaczej.
Szukamy więc takich samych celów, jakie stawiają sobie ludzie dookoła.
Oglądamy film w internecie, czytamy artykuł i mówimy sobie: „Tak, właśnie tak
zrobię”. Nie zastanawiamy się przy tym, czy ta zmiana pasuje do naszego stylu
życia, ani czy jest nam potrzebna. Fajnie wygląda, więc bierzemy. Można to
porównać do kupowania eleganckiej sukienki. Na wieszaku wygląda świetnie, ale
nie mamy okazji, by ją założyć. Wisi sobie w szafie, ładnie wygląda, ale jest nam
zupełnie niepotrzebna. Strata pieniędzy.
Podobnie jest z postanowieniami. To, że świetnie sprawdzają się u innych, to jeszcze nie znaczy, że tak samo dobrze będą działać u nas. Na przykład Agnieszka
chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu. Postanawiamy więc, że będziemy jak
Agnieszka. Cztery razy, to konieczność. Ale Agnieszka to freelancerka, która pracuje z domu. Dobrze jej idzie zarządzanie czasem, nie ma określonych godzin.
Agnieszka łatwo osiągnie cel, jakim jest odwiedzanie siłowni cztery razy w tygodniu. Halina wciśnie się w ten sam harmonogram, ale ponieważ pracuje od 9 do
17, nie będzie to ani przyjemne, ani motywujące. Ot, jeszcze jeden obowiązek do
wciśnięcia pomiędzy odebranie dzieci z przedszkola a ugotowanie obiadu. Halina
długo na siłownię nie pochodzi i postanowienie legnie w gruzach. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że postanowienie to nie było dopasowane do realiów
życia Haliny. Świetnie wyglądało na Agnieszce, ale dla niej było zdecydowanie za
ciasne w biodrach. Jeśli Halinie zależało na większej aktywności i lepszej sylwetce,
powinna dostosować postanowienie do własnej rzeczywistości, nie zaś transplantować je bezpośrednio z życia Agnieszki.
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Weźmy inny przykład – popularne postanowienie o tym, że będziemy bardziej
zorganizowani. Organizacja oznacza kalendarze, listy, cele i czasokresy. To działa
świetnie dla Krzyśka, który odnajduje się w strukturze korporacyjnych osiągów.
Adam zazdrości trochę Krzyśkowi i spędza sylwestra, pieczołowicie sporządzając
szczegółowe listy targetów. Krzysiek jest młodym kawalerem, który poszukuje
swojej drogi życiowej. Adam ma rodzinę i prowadzi własną firmę. Narzeka, że ma
za mało struktury i wszystko jest dość chaotyczne. W jego życiu niektóre zdarzenia następują niespodziewanie, szczegółowe listy i plany są więc skazane na niepowodzenie. Zamiast tego, powinien stworzyć cele ogólne, które pozwalają mu
na pewną elastyczność. Gwarantuje to brak zniechęcenia, gdy plan „minuta po
minucie” się posypie.
Szukając noworocznych celów, powinniśmy się zastanowić nad kilkoma rzeczami:
• Czy planowana zmiana jest nam potrzebna?
• Czy jest dla nas ważna
• Czy pasuje do naszego trybu życia?
• Czy adekwatna do naszych możliwości?
• Jakie są realne szanse na jej utrzymanie przez dłuższy okres?
Z powyższej listy pytań otrzymujemy zestaw cech, którymi powinno charakteryzować się nasze postanowienie, by miało realną szansę przetrwania. Zmiana
powinna być: potrzebna, ważna, pasująca do rutyny, adekwatna i możliwa do
utrzymania przez długi czasu.
Kierując się tymi wytycznymi, powinniśmy krytycznie ocenić nasze zapędy

Kierując się tymi wytycznymi,
powinniśmy krytycznie ocenić nasze
zapędy i dobrze przemyśleć, jak wiele
środków i czasu jesteśmy w stanie
wyasygnować, by nasze postanowienie
wprowadzić w życie. Jak w przypadku
każdego projektu, optymizm jest ważny,
ale podejście powinno być realistyczne.

i dobrze przemyśleć, jak wiele środków
i czasu jesteśmy w stanie wyasygnować, by nasze postanowienie wprowadzić w życie. Jak w przypadku każdego
projektu, optymizm jest ważny, ale
podejście powinno być realistyczne.
Noworoczne postanowienia trzeba
traktować jak projekt zawodowy
i pamiętać, że w tym przypadku nie
ma szefa, który będzie nas utrzymywał
w ryzach. Jedyną siłą i motywacją, na
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którą możemy liczyć, jesteśmy my sami. Inicjująca siła postanowienia może być
olbrzymia, ale potrzebujemy również energii koniecznej do jej podtrzymania.
To właśnie dlatego oceniamy, czy zmiana jest nam naprawdę potrzebna – niepotrzebnej nie będzie się nam chciało kontynuować, podobnie jak tej, która jest
mało ważna. Zmiana pasująca do rutyny nie będzie nastręczała wielu problemów
przy realizacji, adekwatna do możliwości nie będzie powodowała stresu. A jeśli
dobrze przyjrzeliśmy się realnemu aspektowi utrzymania jej w czasie, mamy przepis na sukces, który pozwoli nam nabrać pewności siebie i wiary w to, że kolejne
zmiany przyjdą nam z taką samą łatwością.
Jeśli nie macie jeszcze pomysłów na postanowienia noworoczne, to śpieszę z informacją, że wcale nie musicie nic postanawiać. Zmiany nie muszą następować od
Nowego Roku czy od poniedziałku. Całkiem możliwe, że jesteście fajni tacy, jacy
jesteście i nie musicie nic poprawiać. Nie przyjmujcie cudzych wartości i zasad
życiowych, jeśli mają przynieść Wam
stres i dyskomfort. Niektórzy twierdzą,
że żeby coś osiągnąć, trzeba dokonać
wyrzeczeń. W szerokiej perspektywie
ma to sens, bo każdorazowo trzeba
wykonać pracę, poświęcić czas i zasoby.
Jednak zupełnie nie warto umartwiać
się i sprawiać, że zamiast zadowolenia
i samospełnienia, mamy poczucie ciągłego gonienia króliczka. I to na doda-

Jeśli nie macie jeszcze pomysłów na
postanowienia noworoczne, to śpieszę
z informacją, że wcale nie musicie
nic postanawiać. Zmiany nie muszą
następować od Nowego Roku czy od
poniedziałku.

tek nie naszego, tylko cudzego.
Jakkolwiek postanowicie, życzę Wam szczęścia i spełnienia w nowym, 2019 roku.
Niech zrealizują się Wasze plany i marzenia, a osiąganie ich niech będzie powodem do zadowolenia, nie stresu. Rozwój jest dobry, stagnacja niekoniecznie. Ale
poruszać należy się we właściwym kierunku i w odpowiedni sposób.
Mam nadzieję, że Wasze noworoczne postanowienia i ich osiąganie przyniesie
Wam dużo radości. Osobiście uznałam rok 2019 za czas zmian i już się nie mogę
doczekać!
Pozdrawiam!
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Baby, it’s cold outside
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Piosenka „Baby, it’s cold outside” zniknęła ze świątecznych list przebojów wielu stacji radiowych
w USA. Powód? Nawołuje do molestowania kobiet.

/ FELIETONY / Baby, it’s cold outside

M

Moja mieszkająca w Stanach koleżanka wrzuciła na Facebooku zabawnego
mema, komentującego sytuację w następujący sposób:
W 2011 roku „50 twarzy Greya” sprzedało się w milionach egzemplarzy. W 2018 „Baby,
it’s cold outside” jest obraźliwe.

Muszę przyznać, że się uśmiałam, ale tylko przez chwilę. Jest taka umiejętność,
która pozwala wyzwolić alternatywność myślenia. Najpierw trzeba zgromadzić
odpowiednią ilość danych na temat tego, jak zachowuje się i postrzega rzeczywistość pewna grupa ludzi, następnie można zacząć antycypować ich argumentację. Oczami wyobraźni zobaczyłam zacietrzewioną młodą feministkę, która
mentorskim tonem tłumaczy nieokrzesanemu internetowi, że jedno z drugim
nie ma nic wspólnego, bo bohaterka „Greya” podpisała umowę dotyczącą kontrowersyjnych zachowań seksualnych. Co więcej, honorowy Grey sam naciskał, żeby dokładnie zbadała temat i dostarczył jej w tym celu najnowszego
Macbooka i komórkę Blackberry. Do tego zafundował jej również porządne
Audi, nie ma więc mowy o żadnym wykorzystywaniu czy molestowaniu.
W kwestionowanym utworze muzycznym zaś obleśna, męska szowinistyczna
świnia domaga się od niewinnej kobiety, by ta nie szła jeszcze do domu i próbuje wprowadzić ją w stan upojenia alkoholowego. Do tego zawarte w tekście
piosenki pytanie sugeruje, że mężczyzna dodał jej coś do drinka. Na pewno
pigułkę gwałtu!
Problem z młodym pokoleniem jest taki, że przyjmuje pogląd biblijny
– wszystko zostało stworzone na początku świata, czyli istnieje od zawsze. Nie
przyjdzie im nawet do głowy, że konia z rzędem temu, kto w 1944 roku (to właśnie wtedy powstała piosenka) słyszał o pigułce gwałtu. Nie było też komórki,
z której można zadzwonić i powiedzieć, że się spóźnimy oraz Ubera, którym
można wygodnie wrócić do domu. Istniała za to sztuka flirtu, której teraz

Problem z młodym pokoleniem jest taki, że przyjmuje pogląd biblijny
– wszystko zostało stworzone na początku świata, czyli istnieje od zawsze.
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uświadczyć trudno – kto by się odważył flirtować w dzisiejszych czasach, biorąc
pod uwagę te wszystkie oskarżenia o molestowanie?
Państwo więc flirtują, jak nakazywały ówczesne obyczaje. Ona mówi, że musi
już iść, on przekonuje ją, żeby jeszcze została, posłuchała muzyki, wypiła drinka.
Ona tłumaczy, że ojciec będzie czekał, martwi się, co powiedzą sąsiedzi. W tamtych czasach, choć nieco już wyzwolonych, opinia i nazwisko były nadal ważne.
Obowiązywał też kanon dopuszczalnych i przyzwoitych zachowań. Choć dzisiejszym feministkom może się zdawać, że zasady te były teatralne i sztuczne,
powinny jednak przyjąć do wiadomości, że pewne normy się nie zmieniają.
I nawet w dzisiejszej rzeczywistości, kobieta, która zbyt chętnie ulega mężczyznom, nie będzie specjalnie szanowana. Łatwo przyszło, łatwo poszło, jak mawiali.
Przekaz ten był jasny i zrozumiały przez 80 lat, zarówno dla autora tekstu – Franka
Loessera – jego odbiorców, jak i wielu gwiazd, które na przestrzeni prawie stulecia dokonywały jej aranżacji. Długą listę świetnych nazwisk możecie sobie znaleźć w Wikipedii. Oryginalnie wykonywany był przez Franka Loessera i jego żonę
– Lynn Garland – w trakcie organizowanych przez nich przyjęć. Piosenka miała
dać znać gościom, że wieczór był udany, ale zabawa dobiega końca i przyzwoitość nakazuje się zbierać. Jeden drink i trochę muzyki – potem należy opuścić
dom gospodarzy. Metafora zastosowana przez Franka była prosta i zrozumiała.
Wszyscy chcą, żeby wieczór trwał jak najdłużej, trudno się zebrać do wyjścia, ale
nie należy przekraczać granic dobrego smaku. Co się więc stało z umiejętnością
odczytywania informacji podanej nie wprost w dzisiejszym społeczeństwie?
Wydaje mi się, że interpretacja zachowań zależy od intencji obu stron. Jeśli intencją mężczyzny nie jest obrażenie kobiety, ta ma do wyboru dwa alternatywne
sposoby reakcji. Może przyjąć intencję jako czynnik usprawiedliwiający zachowanie albo na sztywno ustawić granicę obrazy i nie zastanawiać się, z czego ona
wynika. Niestety ta druga opcja jest stosowana coraz częściej, bezrefleksyjnie, jak
w warunkowaniu Pawłowa. Prowadzi to do sytuacji kuriozalnych, jak ta z usunięciem piosenki z list radiowych.
W tym miejscu miałam przytoczyć kilka przykładów z własnego podwórka, obrazujących relację pomiędzy intencją a interpretacją. Doszłam jednak do wniosku,
że wymagałoby to wiele dodatkowego tłumaczenia, a i moje środowisko charakteryzuje się pewną specyfiką zachowania, nie przez wszystkich mogłoby więc być
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właściwie zrozumiane. Na co dzień pracujemy z młodzieżą z autyzmem i towarzyszącymi mu zaburzeniami, zatem nasza percepcja tego, co jest problemem,
a co nim nie jest, jest z samej swojej natury odmienna. Jeśli więc przychodzę do
pracy w moherowym swetrze i wszyscy obecni w biurze zaczynają mnie głaskać
po rękawach, nie odbieram tego jako naruszenia mojej nietykalności cielesnej ani
przekroczenia granicy prywatności. Co najwyżej zagrożę im, że jeśli nie przestaną,
to następnego dnia ubiorę się w papier ścierny, żeby zagwarantować ciekawsze
doznania sensoryczne. Nikt się nie obrazi, za to śmiechu będzie co niemiara, bo
w naszej pracy materiały o różnej gramaturze i właściwościach, miękkie i plastyczne, są nieocenioną pomocą dydaktyczną. Moherowy sweter jest więc bardzo
sensoryczny i automatycznie stajemy się biurową zabawką. Taki branżowy żarcik.
Oczywiście można by przyjąć twardą granicę obrazy i upierać się, że w tej sytuacji
nastąpiło bezczelne molestowanie, bazując wyłącznie na przedstawionym obrazie. Tu jednak wkracza właśnie intencja i interpretacja.

Dlaczego o tym mówię w noworocznym wydaniu?
Nowy Rok to czas, w którym dokonujemy podsumowań. Zastanawiamy się, co
osiągnęliśmy do tej pory i co pragniemy osiągnąć w przyszłości. Gdy patrzę na
odchodzący rok, dostrzegam w nim narodziny wielu tendencji, których rozwoju
i kontynuacji nie chcę doświadczać w przyszłości. Bardzo dużo w nas zapalczywości i gniewu oraz bezkompromisowych opinii. Coraz mniej dostrzegamy różnych
odcieni, coraz częściej nasze sądy są czarno-białe i bez możliwości apelacji.
Chciałabym, żeby w nadchodzącym roku mniej było czepiania się słów, a więcej
zrozumienia dla tego, co trudno czasem dostrzec gołym okiem. Żebyśmy znów
zaczęli dostrzegać intencję, a nasza interpretacja nie zależała od humoru, ale od
wiedzy i właściwego jej rozumienia.
Nie odnosi się to tylko i wyłącznie do zapalczywych feministek, które chcąc walczyć, jak walczyły ich babki i matki, z braku realnych problemów czepiają się
tekstu osiemdziesięcioletniej piosenki. Nie odnosi się to wyłącznie do wegan,
minimalistów, wiernych i polityków. Odnosi się to do nas wszystkich. Opinie ostre
jak brzytwa rosły w rankingach od jakiegoś czasu, głównie na fali odradzającego
się populizmu. Życzę sobie i Wam, by w Nowym Roku więcej było zrozumienia
i łagodności. Zarówno w słowach, jak i czynach.
Szczęśliwego!
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Święty spokój Benjamina
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 y s z to f

Dziś będzie przewrotnie. Przeważnie prawię Wam mądrości dotyczące tego, aby cisnąć do przodu
i wyznaczać sobie nowe cele. I to wszystko jest nadal aktualne, z jednym małym zastrzeżeniem.
Święty spokój czasem ma sens. Całkiem sporo sensu. Dziś zacznę od krótkiej anegdoty. Pozwólcie.
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Rzeczy dzieje się w pewnej londyńskiej drukarni. Młody Benjamin Franklin pracuje tam,
podobnie jak dziesiątki równych jemu współziomków. Jak to w fabryce w owych czasach bywało, większość dla złagodzenia obyczajów lubiła od czasu do czasu (częściej niż
rzadziej) chlapnąć ukradkiem to i owo. Dorzucali się do kubeczka. Przeważnie pensami.
W tych swawolach Benjamin nie miał zwyczaju uczestniczyć. Nie dorzucał się więc do skarbony, bo i po co? Miał przecież swoje „Nie”.

Miesiące mijały, a młodemu Franklinowi ciągle coś znikało. A to literka z fontu, a to szmatka,
innym razem menażka z drugim śniadaniem. Ben zachodził w głowę, podejrzewał o niecne
zamiary miejscowe skrzaty, których nikt nigdy nie widywał, aż w końcu, pewnego popołudnia, postanowił wrzucić jednego pensa do skarbony. Potem kolejnego i jeszcze jednego. Po
miesiącu Benjamin nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło.
Literki przestały znikać, szmatka zawsze była czysta – taką lubił ją zostawiać – a zawartość
menażki lądowała wyłącznie w jego żołądku. Koledzy zaczęli jakby częściej z Franklinem
rozmawiać, a szef – jak to szef – nie omieszkał zauważyć, że z tego Bena to dziwak, ale za
to równy gość.

Dorzuć się do świętego spokoju
Z tej historii każdy może wyciągnąć coś dla siebie. Pewnie każdy coś zupełnie innego. Ja chcę
Cię zachęcić do tego, abyś czasami przestał prowadzić tę swoją wojenkę o rację wyższą od innej
wysokiej, czyjejś racji. Schował do kieszeni wielkie słowa i niezmienne zasady, wyjął z niej pensa
(grosik) życzliwości. Czy zrobienie tej, czy innej rzeczy naprawdę zmieni bieg dziejów? Sprawi, że
przestaniesz być sobą? Zawsze będzie groziło Ci więzieniem lub czymś jeszcze gorszym?
No właśnie, dobry człowieku, który tak jak my wszyscy, stoi właśnie u początku Nowego Roku.
Ktoś kiedyś nazwał go 2019. Mógł równie dobrze nazywać się „R2D2” lub „Indiana Jones” (Kogo
bardziej lubisz?). Przeważnie nasze małe-wielkie „problemy” i mające je rzekomo rozwiązać
wojenki nie mają absolutnie żadnego wpływu ani na świat, ani na innych, ale uderzają w nas
mocniej niż niejeden faktyczny problem.
Spróbuj nie wydatkować energii na bzdety, a przeznaczać ją na to, na czym faktycznie Ci zależy.
Dorzuć się czasem do świętego spokoju. Twojego i innych. Zobacz, co się stanie.

152

/ FELIETONY / Czas

153

Czas
A DA L B E R T FR E E M A N

@Fr eemanAdalber t

Jest czas przedświąteczny. Wyjazd samochodem w miasto to koszmar. Strata czasu, wszędzie korki
i wyjątkowe skupienie ludzi. Właśnie, CZASU.
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Czas. Mam 46 lat i nagle spojrzałem w oczy czasowi w brutalny sposób. U ortopedy. Myślałem o zabiegach i o tym, kiedy w kalendarzu znajdę na nie czas.
Lekarz, sławny wśród celebrytów i sportowców, stwierdził, że na implant jeszcze
za wcześnie, ale na zabieg już za późno. W delikatnych słowach powiedział: starzejesz się.

Zastanowiłem się nad fenomenem czasu. Kiedyś usłyszałem i stosuję do dzisiaj
motto: „Na rzeczy ważne zawsze jest czas”. Usłyszałem to, gdy chciałem się wymigać od czegoś, do czego nie byłem przekonany. Przekonywałem swojego rozmówcę i siebie, że nie mam czasu. Byłem młody, przed trzydziestką. Od kilku lat
miałem żonę, rocznego syna Jakuba i kredyt na mieszkanie.

Kiedyś usłyszałem i stosuję do dzisiaj motto: „Na rzeczy ważne
zawsze jest czas”.

Byłem najmłodszym kierownikiem w korporacji. Czułem się zwycięzcą.
Awansowałem z nizin społeczeństwa. Niestety, pociągało to za sobą, jak mi się
wydawało, obowiązek pełnego oddania się firmie. Nie pamiętałem o wakacjach.
Zresztą to był też inny czas. Polska goniła Zachód i dostosowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Praca nie czekała na każdego, a emigracja zarobkowa
dopiero raczkowała.
Brakowało mi czasu. Dobra, przyznam się – marnowałem go. Ale, gdy tak
mówiłem, to była tylko wymówka. Marnowałem czas na bezcelowe siedzenie
w pracy. Marnowałem na gapienie się w telewizor i inne tego typu rozrywki.
Teraz, z dystansu, widzę, jak dziecinny byłem. Uważałem się jednak za dorosłego.
Dzieciak w marynarce i krawacie.
„Każdy z nas czasu ma tyle samo czasu” – wyświechtane i milion razy powtarzane, co jednak bardzo tragiczne – ciągle to słyszę. Brak czasu, pieniędzy lub
posiadanie dzieci. To trzy najczęściej używane wymówki. Nie rozumiem tego.

154

/ FELIETONY / Czas

155

Gdy rozmawiam i mówię: „spotkajmy się na siłowni lub basenie”. W odpowiedzi
słyszę, „nie mam tyle czasu, co ty”. Ja obecnie nie mam problemu z czasem. Gdy
mi go brakuje, na coś, na co potrzebuję, to biorę go garściami. Kupuję sobie go
w każdej chwili. Moją walutą jest przedefiniowanie tego, co jest dla mnie ważne.
Gdy postanowiłem schudnąć i biegać, na początku nie wiedziałem, gdzie znaleźć
rezerwy czasu. Później, gdy stało się to dla mnie najważniejsze, kładłem się spać
o 22:00, wstawałem o 5:00 i biegałem do 6:15. Potem prysznic i wyjeżdżałem do
pracy o 7:00, by być w biurze o 8:00.
Dużo lepiej mi się pracowało. Wiedziałem, że rano zrobiłem coś dla siebie. Tu
uwaga dla rodziców – nie każdy ma do pracy 60 km. W tym czasie spokojnie
możecie dostarczyć swoje pociechy do przedszkola czy szkoły. Wracając z pracy,
zatrzymywałem się w ładnych miejscach i jeszcze na około 45 min treningu biegowego. Byłem w domu przed 18:00. Teraz zamieniłem poranne bieganie na
basen, a popołudniowy trening biegowy na rower lub siłownię.
W miejsce sportu każdy może wstawić jakiekolwiek inne zajęcie czy hobby.
Podkreślę jeszcze raz – ja w samochodzie i pracy spędzam ponad dziesięć godzin
dziennie. Znajduję czas i pieniądze zawsze, gdy wiem, że tego chcę. Nie tracę
już go na wymówki. Bo to właśnie jest tracenie czasu – przekonywanie siebie
i innych. Oczywiście nie jest tak, że
zawsze mogę wszystko zrobić, spotkać się. Nie mylmy pojęć dostępności i posiadania czasu. Mam raczej
skrupulatnie prowadzony terminarz
i niektóre dni mam wypełnione, ale
nie oznacza to, że nie mam czasu. Ja

Mam raczej skrupulatnie prowadzony
terminarz i niektóre dni mam wypełnione,
ale nie oznacza to, że nie mam czasu. Ja
go sobie organizuję.

go sobie organizuję.
Ludzie biedni mają czasu wolnego dużo więcej niż bogaci. Szkoda, że tego nie
potrafimy wykorzystać globalnie. Nie chcemy się dzielić dobrobytem. Swój czas
sprzedają w Polsce masowo imigranci z Ukrainy, my Polacy najczęściej w Anglii.
W strachu przed utratą zatrudnienia i pieniędzy ograniczamy jednak taki przepływ czasu. W wielu firmach widziałem zarobionych po uszy. Ja taki nie jestem.
Zatrudniam kompetentnych pracowników i podejmuję kluczowe decyzje, oni zaj-
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mują się resztą. Nie muszę o wszystkim wiedzieć i decydować. Dlatego planuję
następny kilkutygodniowy wyjazd.
Wiele osób mnie pyta, jak ja to robię, że tak często wyjeżdżam? Jak to robię, że
miałem tyle urlopu? Nie marnowałem go. Nie wybierałem, gdy nie musiałem.
Teraz pracuję w systemie B2B i sam ustalam sobie, kiedy chcę, a kiedy nie chcę
pracować. Podkreślam: na rzeczy ważne zawsze jest czas.
Rzeczą ważną może być też dla kogoś coś zupełnie innego niż dla mnie. Śmieszą
mnie rodzice, którzy cały czas tracą na dzieci. Trzeba zawieźć do szkoły, odebrać,
potem do muzycznej, na korepetycje językowe i na karate. I tak pięć dni w tygodniu, bo w dwa pozostałe pociechy są na zawodach, więc trzeba z nimi być. Ja
wychowałem się bez udziału rodziców. Sam w szkole podstawowej przez całe
miasto szedłem do modelarni. Sam jeździłem na zawody z kumplami i instruktorami. Nie potrzebowałem wtedy rodziców. Dobrze, że ich tam nawet nie
było. Kocham moich rodziców, ale wiem, że dzięki temu jestem samodzielny.
Poradziłem sobie z każdym nałogiem i nie poddałem mu się. Skończyłem wszystkie szkoły o czasie.
Osobiście twierdzę, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu. Nigdy nie brakowało mi czasu na cokolwiek. Brakuje mi czasu straconego. Tego głupio spędzonego na sprzeczkach. Brakuje mi czasu, który spędziłem w firmie, a nie z synami.
Dzisiaj staram się nadrobić, zapraszając syna, by to on mnie trenował na basenie.
Musi się w końcu zwrócić mój czas i pieniądze wydane na jego klub pływania.
Mam czas na swoje hobby. Mam czas na to, by z Lidią iść na spacer. Mam czas na
teatr i kino. Mam czas dla znajomych i to zawsze ja z Lidią dostosowujemy się, bo
mamy wystarczającą ilość czasu.
Przestrzegam jednak przed wampirami. Są wsysacze energetyczne, ale i takie,
co marnują nasz czas. Takich ludzi należy unikać lub postawić sprawę jasno.
Szczególnie mocno odczuwałem to, gdy z kimś się umawiałem, a jego nie było lub
się spóźniał. Nie lubię tego, tak samo, jak nie lubię wyrzucać pieniędzy w błoto.
Jestem w połowie swojej drogi. Brzmi to śmiesznie w magazynie dla młodych
i energicznych ludzi. Jednak warto może przyswoić coś od starszego doświadczeniem i wiekiem kolegi. Na rzeczy ważne zawsze jest czas i pieniądze.
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42 dni z 11-calowym iPadem Pro
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Apple w tym roku zaprezentowało tylko (lub „aż”, zależnie od punktu widzenia) trzy nowości, które
wywarły na mnie większe wrażenie. Jednym z nich był iPad Pro i zanim zakończył się keynote,
wiedziałem, że będę wymieniał swój 10,5-calowy, którego design tak szybko się zestarzał.
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Nowy iPad Pro w zasadzie nie wprowadza absolutnie nic nowego (czyt. rewolucyjnego) w stosunku do modelu 10,5”, który zastępuje. Poza ceną, która osiągnęła nowe
wyżyny absurdu. W temacie specyfikacji technicznej też niewiele się zmieniło. Ekran
nadal wykonano w technologii LCD, ale po raz pierwszy iPad nie ma proporcji 4:3
– 11-tka ma rozdzielczość 2388 × 1668 px, co powoduje, że ekran jest o 164 px wyższy
lub szerszy, zależnie czy ustawimy go pionowo, czy poziomo. Te 164 px mają znaczenie w zasadzie w jednej sytuacji – oglądając wideo w poziomie, widzimy więcej,
a czarne pasy są mniejsze. Nowy ekran Liquid Retina, poza zaokrąglonymi rogami
wypełniającymi ramkę, nadal ma te same parametry. Gęstość nadal wynosi 264 ppi,
nadal ma 120 Hz (ProMotion) i nadal wspiera True Tone (uwielbiam tę funkcję) oraz
wyświetla przestrzeń kolorów P3. Jest, jednym słowem, genialny. Prawdopodobnie
jeden z najlepszych ekranów LCD na świecie. W kwestii serca iPada nie da się ukryć,
że jest szybciej. A10X zastąpiono o dwie generacje nowszym potworem – A12X,
wykonanym w technologii 7 nm, wyposażonym w 8 rdzeni oraz w 7-rdzeniowe
GPU – szybszym od wielu procesorów Intela, w tym nawet Core i7. Ta dodatkowa
prędkość nie będzie miała dla większości użytkowników żadnego znaczenia, ponieważ iOS nie ułatwia jej wykorzystania, ale jeśli ktoś montuje wideo, to z pewnością
doceni znacznie szybsze czasy eksportu.
Ale są zmiany, które zdecydowanie usprawniają korzystanie z nowego iPada Pro.
Jest cieńszy o 0,2 mm, co wydaje się tak niewielką poprawą, że trudną do zauwa-
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żenia, ale jeśli to połączymy z nowym, bardziej kwadratowym designem aluminiowego pancerza iPada, to wprawny user od razu poczuje różnicę w ręce. W końcu
też doczekaliśmy się Face ID w iPadzie, który zmienia UX nie do poznania, podobnie
jak w przypadku iPhone’a. Mam wrażenie powrotu do czasów, kiedy nie blokowaliśmy iPhone’ów kodami PIN, ponieważ jeśli nasza twarz jest w zasięgu urządzenia,
to oznacza, że jest on odblokowany i tym samym dane na nim są odszyfrowane. Dla
precyzji dodam jeszcze, że model LTE jest teraz o 9 g lżejszy od poprzednika i jest to
pozytywna zmiana, ale nawet ja jej nie dostrzegam.
Nowy design, wraz z płaskimi brzegami, którego rogi i kanty są na tyle delikatnie zaokrąglone, że nie zrobimy sobie nimi krzywdy, całkowicie mnie urzekł.
Przypomina mi design pierwszej generacji iPada, który do dzisiaj uważam za najładniejszy (pomimo wypukłych pleców). Jak to połączymy z wizualnym zachwytem, który sprawia mi ekran wypełniający obudowę urządzenia i Face ID, które
przyspiesza interakcje i ułatwia jego odblokowywanie, to mamy receptę na sukces.
Mój początkowy zachwyt nad nowym iPadem Pro nie zmalał – nadal podnosząc
go, czuję, że trzymam w dłoniach coś wyjątkowego, przy okazji sam czując radość
z powodu. Paweł Jońca podpowiedział mi, że to kwestia endorfin i uczucie minie,
ale tego pasożyta chyba wyjątkowo dobrze pielęgnuję, bo jego wpływ nie słabnie.
Nowy fenomenalny hardware już mamy,

Nowy fenomenalny hardware już
mamy, pozostaje więc czekać na to,
co iOS 13 wprowadzi nowego. Czas do
czerwca 2019 już mi się strasznie dłuży
i liczę na to, że wkrótce doczekamy się
rozczepienia nowych funkcji w iOS-ie.

pozostaje więc czekać na to, co iOS 13
wprowadzi nowego. Czas do czerwca
2019 już mi się strasznie dłuży i liczę na
to, że wkrótce doczekamy się rozczepienia nowych funkcji w iOS-ie. iPad ma już
przeszło osiem lat i najwyższy czas, aby
nad jego systemem operacyjnym pracował specjalny zespół.

Mam tylko nadzieję, że nowy iOS 13 wynagrodzi mi wysoką cenę, jaką przyszło
mi zapłacić za iPada. Apple od paru lat zaczyna coraz więcej wyciskać ze swoich największych fanów i już zaczyna się to im odbijać czkawką. W tym roku już
wymusili na mnie powrót z modelu 256 GB na 64-kę, ale jeśli ceny podniosą jeszcze bardziej, to jedyną korzyścią będzie fakt, że pozwolę sobie na więcej narzekania na praktyki Tima Cooka.
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69 dni z Apple Watch Series 4
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Apple Watch Series 4 to moja druga, po iPadzie Pro, ulubiona tegoroczna nowość od firmy
z Cupertino. Nowy model niby niewiele wprowadza, a zmienia wszystko.
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Niektórzy z Was zapewne kojarzą, że przez 1254 dni w swoim życiu korzystałem z Series 0
w wersji stalowej – najpierw polerowanej na wysoki połysk, a potem Space Black, powlekane mjetodą DLC. Pomimo że wykorzystywałem go do sprawdzania czasu, to nie był dla
mnie zegarkiem. Przede wszystkim chodziło w nim o wyświetlanie powiadomień (i odpowiadanie na nie bezpośrednio z nadgarstka), funkcje fitnessowe oraz możliwości komunikacyjne. Zastąpił w moim życiu prawie całkowicie zegarki mechaniczne. Na początku
podejrzewałem, że będę wymieniał go na każdy nowszy model, ale szybko rozsądek wziął
górę. Series 1 był po prostu szybszy, a Series 2 wprowadził GPS-a, którego nie potrzebowałem, bo i tak miałem ze sobą zawsze iPhone’a. Dodatkowa wodoodporność również nie
była mi potrzebna, bo mój Series 0 nie protestował na codzienne zanurzenie w wodzie pod
prysznicem. Series 3 był pozornie najciekawszy, bo dodał wsparcie dla LTE, ale nie można
było tego wykorzystać w Polsce, więc i jego sobie odpuściłem. Cieszę się, że wytrzymałem
aż do Series 4 z kilku powodów. Po pierwsze, mój model przestał być wspierany przez watchOS-a, a po drugie, Series 4 stał się tym dla smartzegarka Apple’a, czym iPhone 4 był dla
pierwszego smartfona tej firmy.
Nowy, większy ekran w połączeniu z większą kopertą, o nieznacznie zmienionym designie,
wizualnie całkowicie odmienił oblicze Apple Watcha. Przez kolejne generacje (na przykładzie modelu 42 mm) stawał się coraz grubszy, a całość zaczęła się od 10,5 mm. Koperta Series
2 i Series 3 miała już 11,4 mm wysokości i dopiero zmalała w Series 4, w przypadku którego
ma 10,7 mm. Istotne jest, aby zestawić to z faktem, że najnowsza 44 mm koperta jest o 2 mm
wyższa i 2,1 mm szersza, co powoduje, że wizualnie zegarek wydaje się bardziej płaski niż
pierwszy model z 2015 roku. Jeśli to zestawimy ze znacznie atrakcyjniej zaokrąglonymi
rogami, to otrzymujemy zdecydowanie zgrabniejszy komputer na naszym nadgarstku. Nie
bez znaczenia pozostaje zwiększona przestrzeń ekranu, który wzorem iPhone’a X i iPadów
Pro z 2018 roku wypełnia ramkę i ma zaokrąglone rogi, naśladujące zakrzywienie koperty.
Bardzo cenię sobie dodatkowe informacje, które teraz mieszczą się na nowych tarczach, ale
nadal czekam na większy nacisk na ich rozwój – jest ich zdecydowanie za mało i nie wprowadzają wystarczająco dużo innowacji – oraz wszelkich funkcji smart, aby Apple Watch
dostarczał mi potrzebnych informacji, zanim dowiem się, że będę ich potrzebował.
Niestety, podwyżki cen nie ominęły tego smartzegarka, nie pozostało mi więc nic innego,
jak skorzystać z dobrej woli czytelnika, który akurat wracał z USA i przywiózł mi jedną sztukę
(dzięki Marku!). Zdecydowałem się na aluminiowy model Nike+ bez LTE (LTE z USA raczej nie
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będzie działało w Polsce). Ten krok okazał się mieć pozytywny skutek, ponieważ od paru dni

mogę badać swoje EKG za jego pomocą. Niestety, w tej chwili tylko Apple Watche Series
4, których Device ID określają ich pochodzenie z USA i terytoriów zależnych, mają tę funkcję aktywną. Reszta świata musi poczekać, aż proces certyfikacji zostanie przeprowadzony
zgodnie z lokalnymi przepisami. Mam więc świadomość, że nowy model nie tylko określa
moją aktywność fizyczną, ale również okresowo bada pracę serca i będzie mnie automatycznie alarmował, gdyby działo się coś niepożądanego. Oczywiście, Apple Watch nie bada
każdej możliwej wady serca, ale daje to nam pewien sygnał na temat kierunku rozwoju tego
urządzenia.
Najważniejszą „nowością” jest jednak co innego, a odpowiedzialny jest za to nowy SoC pod
kryptonimem Apple S4. Nowy chip daje tak ogromnego kopa watchOS-owi, że mam wrażenie, że zachowuje się on tak wydajnie, jak iPhone’y i iPady od lat. Nie muszę na nic czekać, a wszystko dzieje się natychmiastowo, niezależnie czy wysyłam SMS-a, czy otwieram
powiadomienie.
O ile bardzo chciałem kupić sobie model stalowy, to jest on dostępny tylko w wersji LTE,
której nie potrzebuję, a która kosztuje więcej. Oznacza to konieczność wydania przynajmniej 699 dolarów (bez podatku stanowego) lub 699 dolarów (z 19% VAT-em w Niemczech)
– około 3000 złotych – a to uważam już za przesadę za komputer, którego żywotność oceniam na 3–4 lata. Poszedłem w aluminium w odcieniu Space Grey i nie żałuję – sprawuje się
wzorowo. Przy okazji będę miał mniejsze opory przed jego ewentualną szybszą wymianą na
coś nowszego, jeśli Apple wprowadzi kolejne innowacje, które chciałbym uzyskać.
W kwestii zastrzeżeń do Apple Watcha, poza wspomnianą kwestią z tarczami, mam jeszcze
pretensje do firmy za zbyt mały wybór kolorystyczny Sport Bandów – szukam odpowiedniego odcienia jasnej szarości, a ta niestety nie jest oferowana od ponad roku. Nowe kolory
z kolei zupełnie do mnie nie przemawiają. Dobrze, że paski przynajmniej nie podrożały…
Od 69 dni nie był ani jednego dnia, w którym nie nosiłbym nowego Series 4. Korzystam
z niego codziennie, a do moich podstawowych czynności wykonywanych za jego pomocą
– poza wspomnianym sprawdzaniem powiadomień, odpowiadaniem na nie, komunikacją
tekstową, odblokowywaniem komputera i paru innych – doszło płacenie za pomocą Apple
Pay oraz odbijanie kart pokładowych zegarkiem podczas zagranicznych wojaży. To wszystko
powoduje, że trudno byłoby mi wrócić do funkcjonowania bez niego, bo jeśli jesteśmy
w ekosystemie Apple, to jednak można z tego faktu czerpać benefity. Nawet w Polsce.
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Aquaman – niech DC da sobie
spokój z robieniem filmów
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…” śpiewał Tilt. Te słowa pewnie chodziły po
głowie ludziom z DC Comics, kiedy planowali „Aquamana”. Jednak znów okazało się, że dobre chęci
to nie wszystko.
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Odwieczna wojna Marvel kontra DC przeniosła się kilka lat temu na pole filmowe. Nie sposób jednak nie zauważyć, że właściwie wszystkie bitwy wygrywa
Marvel i nie bierze jeńców. DC się stara, ale z każdym filmem udowadnia,
że za bardzo nie wie, czego chce. Owszem, po drodze pojawiła się „Wonder
Woman”, ale jej sukces i pozytywny wydźwięk to przede wszystkim zasługa
głównej bohaterki i grającej ją Gal Gadot. Później jednak pojawiła się „Liga
Sprawiedliwości”, którą lepiej pozostawić bez komentarza. Nic więc dziwnego,
że widzowie mieli obawy co do tego, jak wypadnie „Aquaman”. Jednocześnie
kampania reklamowa i materiały promocyjne pokazywały, że może nie będzie
tak źle, jak moglibyśmy przypuszczać. Niestety, jest.
Zdania na temat filmu o przygodach Arthura Curry a.k.a. Aquamana są mocno
podzielone. Część widzów zachwyca się nowym filmem Jamesa Wana i głośno mówi o tym, że DC zrobiło coś dobrze. Inni jednak nie pozostawiają na nim
suchej nitki i to właśnie do tej drugiej grupy należy autor tekstu, czyli ja.
Nie jest jednak to proste, bo chciałem,
by ten film mi się podobał. Co prawda

Odwieczna wojna Marvel kontra
DC przeniosła się kilka lat temu na
pole filmowe.

nie szedłem do kina z nie wiadomo
jakimi oczekiwaniami. Właściwie to
chciałem po prostu dobrze się bawić.
Zabawa zamieniła się w zażenowanie.
„Aquaman” mógłby śmiało pojawić
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się na mojej liście TOP najgorszych filmów 2018 roku. Zacznijmy może od tego,
co się udało.
Na pewno na pochwałę zasługuje to, w jaki sposób twórcy pokazali cały podwodny świat. Jego bogactwo i wizualny przepych to coś, czego dawno nie dane
mi było oglądać. Nie do końca odpowiadało mi zastosowane CGI, ale już można
przymknąć na to oko. Naprawdę można się zachwycać nad wyobraźnią ludzi pracujących przy tym filmie. Na tym niestety widziane przeze mnie zalety się kończą.

Co z tego, że do filmu zaangażowano dobrych i zdolnych aktorów – choć nie
wszystkich – skoro scenariusz był zły. Zresztą to chyba plaga współczesnego
kina rozrywkowego; olbrzymie pieniądze i nakłady pracy są wkładane w stronę
wizualną, ale dobra historia powoli staje się rzadkością. Tak nie powinno być, bo
przecież to właśnie historia ma wszystko spajać w całość. „Aquaman” do końca
nie wie, czym chce być, bo raz jest typowym kinem superbohaterskim, raz kinem
nowej przygody, a innym razem głupim i tanim romansidłem. Marvel oczywiście
również miał filmy, które sięgały po rozmaite ciekawe rozwiązania, ale wszystko
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było dobrze wyważone – „Iron Man 3” był świetnym buddy movie, a „Kapitan
Ameryka: Zimowy żołnierz” filmem drogi i ucieczki.
Bardzo męczył mnie główny bohater, który daleki był od tego, co można zobaczyć w komiksach. Nie to jest jednak problemem, gdyż dla mnie Aquaman
był prostakiem, który starał się rzucać błyskotliwe żarciki, ale niestety mu nie
wychodziło. Jason Momoa na pewno jest wyborem ciekawym, ale czy trafionym? Może inne dialogi i teksty wypadające z jego ust postawiłyby go dla mnie
w lepszym świetle. Partnerująca mu Amber Heard niestety została sprowadzona głównie do roli rudowłosej piękności, która ma ładny i duży dekolt. Za
mało w jej bohaterce było tego „czegoś”, co np. mogliśmy zobaczyć w „Wonder
Woman” czy u kobiecych postaci z „Wojny bez granic”. Nie była to silna kobieca
postać, którą chętnie bym na ekranie oglądał.
Film miał wiele rzeczy, które nie przypadły mi do gustu. Nie zmienię tego. Nie
chcę też nikogo przed tym filmem przestrzegać, bo dobre recenzje pokazują,
że może się on podobać. Ja chyba pozostaję cały czas w drużynie Marvela – ich
filmy bardziej do nie trafiają, bohaterów o wiele bardziej lubię i czekam na
kolejne odsłony. Cóż, może kolejny obraz od DC będzie ciekawszy? Wątpię, ale
podobno nadzieja umiera ostatnia.
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Mary Poppins powraca
JAN URBANOWIC Z
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Wiele wody w Wiśle upłynęło, odkąd świat ujrzał „Mary Poppins”. Disney postanowił jednak
znów sięgnąć do tej historii i pod koniec 2018 roku ponowie zobaczyliśmy magiczną nianię.
Czy ta magia wciąż trwa?

/ FILM / Mary Poppins powraca

„Mary Poppins” to dla mnie jeden z tych klasyków, które definiują dla mnie
markę Disney. Film z 1954 roku z Julie Andrews w roli głównej zdobył pięć
Oscarów i zapewne jest mało osób, którym gdzieś nie obił się o uszy jego tytuł.
Opowieść o tej niezwykłej postaci towarzyszyła kilku pokoleniom widzów
i uznano, że czas, aby kolejne dzieciaki poznały Mary Poppins, ale już w nowej
wersji. Tym razem w nianię wcieliła się Emily Blunt.
Czy godnie zastąpiła Julie Andrews? Jak już zapewne wielokrotnie pisałem, będę
tu nieobiektywny, ponieważ ta aktorka jest jedną z moich ulubionych i zawsze
chętnie obejrzę wszystko, w czym tylko zagra. Jednak jeśli miałbym na chwilę na
bok odsunąć moje „uczucia” do niej, to muszę szczerze napisać, że tak, udało się,
Blunt wypadła w roli znakomicie, zarówno jeśli chodzi o urok i charyzmę postaci,
jak i samo aktorstwo, zwłaszcza jeśli chodzi o śpiewanie piosenek.

„Mary Poppins powraca” to przede wszystkim musical.
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„Mary Poppins powraca” to przede wszystkim musical. Jeśli nie lubicie tego
gatunku, to od razu możecie sobie film odpuścić, ponieważ będziecie się
wyłącznie męczyć na seansie. Jednak miłośnicy musicali powinni się tu poczuć
naprawdę dobrze. Muzyka jest bardzo przyjemna i wesoła (odpowiedzialny
za nią jest Marc Shaiman), a piosenki w wykonaniu aktorów wpadają w ucho.
Bałem się nieco, że aktorzy sobie nie poradzą ze śpiewaniem, ale każdy stanął na wysokości zadania. Co prawda nie wszystko stoi tu na poziomie bardzo
wysokim, ale każdy wypadł przyzwoicie. Z głównej obsady najlepiej wypadają
Emily Blunt oraz Lin-Manuel Miranda – reszta jest już o dwa poziomy niżej.

Film, zgodnie ze swoją fabułą, jest magiczny; kolorowy, zabawny, pozytywny
i dający nam dobre myśli. Piękne scenografie, kostiumy i układy taneczne dają
niesamowitą energię podczas seansu. To jeden z tych filmów, w które jak się
„wsiąknie”, to można się w nich totalnie zakochać. Pomimo tego, że na pewno ma
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To jeden z tych filmów,
w które jak się „wsiąknie”, to
można się w nich totalnie
zakochać.

on swoje wady, niektóre postaci
nie są szczególnie dobrze rozpisane, a sama fabuła jest dość
mocno przewidywalna, to mimo
wszystko może się on podobać.
Chciałbym jak najwięcej o nim
napisać, ale za bardzo nie wiem,
co jeszcze mógłbym dodać. To
jest przede wszystkim miły film,
który idealnie wszedł do kin,
bo tuż przed świętami Bożego
Narodzenia – to ten rodzaj kina,
który jest dobry do wspólnego
oglądania z najbliższymi.
„Mary Poppins powraca” mógł
się nie udać, ale Disney stanął
na wysokości zadania i zrobił
film, który na pewno będę chciał
powtórzyć w domu za kilka miesięcy – i nie jest to zasługa tylko
Emily Blunt.
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Premiery DVD i Blu-ray
styczeń 2019
JAN URBANOWIC Z
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M A Ł A S T O PA
Co by było, gdyby Yeti istniał naprawdę i nie był jedynym
przedstawicielem swojego gatunku? Wielka stopa żyje
w górach i to całkiem dobrze, kiedy to niespodziewanie,
pojawiają się… ludzie. Przyjemna animacja dla dzieci
i dorosłych. Nie jest to może poziom Disneya czy Pixara,
ale na pewno warto mieć na uwadze przy planowaniu
domowego seansu.
Premiera: 30 stycznia			

Z A KO N N I C A
Sam nie jestem fanem horrorów o krwiożerczych
zakonnicach, morderczych księżach czy zjawiskach
paranormalnych. Film „Zakonnica” również nie
stanie się tym, co chciałbym kiedyś powtórzyć. Jeśli
jednak jesteś fanem tego gatunku, to może Cię to
zainteresować.
Premiera: 30 stycznia			
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ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIK A
Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan
– obsada przyzwoita, lecz czy film również
taki był? O tym już trzeba się przekonać
samemu. Za reżyserię odpowiada Eli Roth,
który do tej pory specjalizował się bardziej
w kinie grozy i zemsty. Scenariusz filmu
napisał Eric Kripke – twórca serialu „Nie z tego
świata”.

			

Premiera: 16 stycznia

C Z A R N E B R AC T W O.
B L AC K K K L A N S M A N
Najnowszy film Spike’a Lee z Adamem Driverem
i Johnem Davidem Washingtonem w rolach
głównych. Opowieść oparta na faktach o tym,
jak dwóch detektywów przenika do struktur Ku
Klux Klanu, by uniemożliwić im pewne działania.
Spike Lee w swojej twórczości bardzo często
poruszał temat czarnoskórej społeczności
amerykańskiej. Tym filmem udowadnia, że nie
powiedział jeszcze ostatniego słowa. 		
Premiera: 17 stycznia
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Cała muzyka
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

M Ę SK IE G R ANIE 2018
Nie jestem wielkim fanem składanek, a tym bardziej składanek, które dotyczą tras koncertowych
sygnowanych dużym logo sponsora. Najczęściej
to straszne komercyjne zło niemające nic wspólnego z dobrą muzyką. W tym przypadku jest jednak
absolutnie odwrotnie. Po raz kolejny Męskie Granie
udowadnia, że można zrobić olbrzymią, medialną
imprezę, która swoim poziomem muzycznym nie
ustępuje rozmachowi przedsięwzięcia.
Inicjatorem i pomysłodawcą Męskiego Grania jest
firma Żywiec, która od 2010 roku prowadzi trasę koncertową. Przesłaniem
jest zaprezentowanie twórczego oblicza polskiej sceny muzycznej oraz
zachęcenie słuchaczy do muzycznych eksperymentów. Takich eksperymentów przez te osiem lat słyszeliśmy wiele i to właśnie zaskakujące połączenia
gatunków i muzyków z nimi związanych są jedną z głównych zalet Męskiego
Grania. Dziewiąta już edycja trasy koncertowej jak zawsze doczekała się
albumu, który jest zapisem utworów wykonywanych live podczas trwania
trasy. Dzięki temu podczas odsłuchu sami możemy poczuć się jak na jednym
z koncertów Męskiego Grania. Pomagają w tym emocjonalne okrzyki fanów,
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słyszane w tle nagrań. Osiem spośród dziewięciu dotychczasowych płyt tej
serii uzyskało status platyny, co tylko podkreśla wielki sukces każdej edycji. Najnowsze dzieło to aż 19 utworów podzielonych na dwie płyty, a w tym
wszystkim dosłownie tony polskich talentów muzycznych. Oczywiście nie
zabrakło zaskakujących i świetnych połączeń gatunkowo-pokoleniowych.
Męskie Granie, jak zawsze udowodniło, że muzyka nie zna granic. Organek
razem z Kazikiem Staszewskim czy Małgorzata Ostrowska w duecie z Darią
Zawiałow, a to tylko mała część z ciekawych eksperymentów. Warto również
zwrócić szczególną uwagę na projekt zespołu Organka, ØNA. ØNA to głos
kobiet, które z właściwą sobie ekspresją i siłą prezentują swój punkt widzenia
na temat otaczającego nas świata. Całe szczęście, że materiału spod znaku
Męskie Granie jest aż tyle, bo musi nam to wystarczyć na cały rok czekania na
kolejną edycję trasy koncertowej.

ENVEE

T IM E & LI G H T

U Know Me Records to już wizytówka polskiej
branży wydawniczej, która śmiało może konkurować z jakością muzyki, jaką wypuszcza Compost
Records czy Ninja Tune. Pamiętam czasy, gdy na
początku 2002 roku jeszcze jako Junoumi wydali
kilka kompilacji, o których mówiło się głośno.
Świeży, undergroundowy polski hip-hop był
naprawdę czymś nowym pośród płyt z ulicznym
rapem lub psychodelicznymi odjazdami. Właśnie
wspomniana świeżość, jaka emanowała z chłopaków, pozwoliła na uruchomienie U Know Me Records. Wytwórni już dużo
szerzej zorientowanej muzycznie na horyzonty elektronicznego brzmienia. Ostatnie wydawnictwo UKM tworzy dla mnie niemal pętlę czasową,
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kiedy to w okolicach 2000 roku fascynowałem się kolektywem DJ-skim
Niewinni Czarodzieje. Jednym z członków nieistniejącego już kolektywu
był nasz dzisiejszy bohater – Envee i jego płyta „Time & Light”, wydana po
dziesięcioletniej przerwie. Nowy album został wydany jako limitowany
podwójny winyl w liczbie 300 sztuk. Na tzw. dzień dobry Envee serwuje
nam „Nu Stompin’ Ground”, gdzie zaczynamy się bujać w elektro-funkowym klimacie, a w utworze udziela się Bartek Królik znany między innymi
z Sistars. Kolejne dwa utwory rozbujają nas jeszcze bardziej. Retro swingujący klimat okraszony cytatami z muzyki popularnej to zabójcza mieszanka. Refleksyjne „Dni zamieniam” to już piękna, właśnie refleksyjna
strona nowego Mroza, który daje nam chwile wytchnienia. Nagle całkowite zaskoczenie – „Draka”. „Draka” z Vito Bambino, gdzie klasycznie
samplowany jazzowy fortepian, boombapowy bit i Vito po prostu niszczą. Zabrałbym go na egzekwowanie długów, dawno nie słyszałem tak
pyskatego stylu rapowania, który równocześnie ma dużo luzu. Kolejnym
utworem wartym odnotowania jest nawiązujący do brokenbeatowych klimatów „Believe/Raise The Roof” z Seanem Palmerem. Miło odgrzana estetyka w stylu Bugz In The Attic fajnie podkręca, a raczej łamie tempo płyty.
Na spokojny tor zawraca nas Ania Szarmach z „Late summer”, co może
przypomnieć nam tegoroczne sierpniowe spacery. Dużo luzu, dużo fajnej
wibracji w soulowo-funkowej aranżacji. Wartym wspomnienia kawałkiem,
który bardzo się wyróżnia na tle całej płyty, jest „Egodubster”, maksymalnie skrajne połączenie elektroniki i jazzu. Na płycie usłyszymy wielu gości,
między innymi: Muzykoterapię, Olgę Stopińską czy Natalię Przybysz.
Całość tworzy przekrojowe spektrum ambitnej elektronicznej muzyki
z ostatnich dziesięciu lat, co powinno zachęcać słuchacza do większej
eksploracji. Mamy tu odważne nawiązania do house, dubowych brzmień,
ambientu i wspomnianych wcześniej brokenbeatów. Jeśli komuś przypadnie do gustu ta płyta, to śmiało może zaglądać w katalogi brytyjskich czy
niemieckich wytwórni, by zapoznać się z ambitną elektroniką, która czerpie garściami z wielu gatunków, tworząc nową jakość.
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Keks jabłkowy
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Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w kostkę.
• 4 duże deserowe jabłka
• 2 szklanki mąki tortowej

Jabłka przesypujemy do miski i skrapiamy sokiem z cytryny oraz

• 3/4–1 szklanki cukru (w zależ-

posypujemy cukrem, mieszamy i zostawiamy dosłownie na chwilę,

ności od tego, jak kwaśne są

by puściły trochę soku.

jabłka)
• 1,5 łyżki mielonego cynamonu

Mąkę mieszamy z sodą, proszkiem do pieczenia, cynamonem, imbi-

• po szczypcie mielonego im-

rem i kardamonem.

biru i kardamonu (niekoniecznie, ale przyprawy dają korzen-

Jajka mieszamy z olejem i wylewamy na jabłka, mieszamy i doda-

ny smak)

jemy mąkę z przyprawami. Całość dokładnie mieszamy.

• 1 łyżeczka proszku do
pieczenia

Foremkę keksową smarujemy masłem i wysypujemy tartą bułką.

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 4 jajka

Ciasto przekładamy do foremki, wstawiamy do piekarnika nagrza-

• 3/4 szklanki oleju

nego do 180 stopni i pieczemy przez ok. 45–50 m, do momentu, gdy

• sok z cytryny do pokropienia jabłek

ciasto nie będzie oblepiało patyczka.

• masło i bułka tarta do wysmarowania foremki

Wystudzone ciasto można posypać cukrem pudrem, ale nie jest to
konieczne, jeśli jabłka nie były mocno kwaśne.
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