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Zaprogramuj światło

Otrzymuj powiadomienia push
o wykrytym ruchu na telefon

Zadbaj o to, by Twój dom był bezpieczny, kiedy Ty odpoczywasz. Ustaw harmonogramy włączania i wyłączania
światła, wykorzystując do tego inteligentne żarówki i gniazdka. Kamery TP-Link z funkcją wykrywania ruchu
w kilka sekund poinformują Cię o wtargnięciu intruza.
Wypoczywaj spokojnie.
Resztą zajmie się zestaw urządzeń Smart od TP-Link!

w w w.tp -link .com.pl
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Mamy środek wakacji. Idealny czas na podróże
i wypoczynek. W numerze proponujemy Wam
sporą dawkę tekstów podróżniczych – od Zielonej Góry do Dubaju i Seulu, a także przegląd
słuchawek bezprzewodowych oraz przydatnych,
wakacyjnych akcesoriów. Wakacje to również czas
zmian, w związku z tym rozszerzamy nasz dział
dotyczący HomeKit oraz rowerów, a jeśli rowery
to dla Was za mało, to może zainteresuje Was najnowsze Porsche 718 Cayman GT4?
Szczególnie polecam ciekawy wywiad z założycielami Deskwise oraz sporą dawkę świetnych felietonów i filmów.
Nastąpiło również kilka zmian redakcyjnych w tym miesiącu pożegnaliśmy Norberta Cała,
zastępcę redaktora naczelnego, współtwórcę
i wieloletniego współpracownika iMagazine. Na
tym stanowisku zastąpi go Wojtek Pietrusiewicz.
Norbertowi życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji - zarówno gadżeciarskich, jak
i motoryzacyjnych.
Zapraszam do wakacyjnej lektury!
Dominik Łada

999
zł

Inteligentny zamek
z HomeKit
Dostępny wyłącznie w HKCenter.store
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DRA-800H

PRAWDZIWE HIFI
TERAZ Z WIFI
Dwukanałowy amplituner klasy Hi-Fi
z funkcjami sieciowymi i multiroom.

www.denon.pl
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Aktualizacja systemów –
iOS 12.4, watchOS 5.3, tvOS
12.4, Apple TV Software 7.3.1
Czytaj dalej....

Aktualizacja systemu
macOS Mojave 10.14.6
Czytaj dalej....

Aktualizacja systemów iOS
9.3.6 oraz iOS 10.3.4
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

14

MacBook Air (mid 2019) ma
wolniejszy SSD (który jest
nadal wielokrotnie droższy
od konkurencji)
Czytaj dalej....

Apple upamiętnia rocznice
lądowania na księżycu i
promuje swój nowy serial
Czytaj dalej....

W odpowiedzi na sukces
Nintendo Switch przydałby
się iPod Arcade
Czytaj dalej....
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Podczas zakupów kartą
zbliżeniową, częściej proszeni będziemy o kod PIN
Czytaj dalej....

UPC Horizon Go na Apple TV
Czytaj dalej....

Sieć oparta o Li-Fi działa
w jednym z warszawskich
biurowców. Świetlna alternatywa dla Wi-Fi
Czytaj dalej....
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JBL Partybox 1000
JBL Partybox 1000 to zupełnie wyjątkowy głośnik na imprezę!
JBL PartyBox 1000 to mocny głośnik zapewniający jakość dźwięku JBL
i ekscytujące efekty świetlne na całym panelu przednim. Wystarczy podłączyć mikrofon lub gitarę i wejść na scenę lub odtwarzać utwory przez
Bluetooth bądź z USB. Podświetlona diodami opaska daje dodatkowe możliwości imprezowania! Dwa głośniki PartyBox połączyć można bezprzewodowo dzięki funkcji TWS lub przewodowo, łącząc wyjście RCA z wejściem
RCA. Czas zacząć imprezę!
Legendarne brzmienie JBL to niezrównana jakość wiernie odwzorowanego
dźwięku i wrażenia z imprez, które pamięta się długo! Panel z efektami
świetlnymi przykuwa uwagę i pozwala zrobić show, które zachwyci wszystkich dookoła.
Do głośnika dołączona jest również opaska na rękę Air Gesture, która
pozwala sterować głośnikiem za pomocą gestów. Natomiast na szczycie
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Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: 100–240 V AC
Wejścia: RCA L/R, gniazdo USB, gniazdo
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głośnika umieszczono pad dla DJ-a, który pozwala grać
na perkusji, gitarze i pianinie, nagrywać i natychmiast
odtwarzać zapętlone nagrania!

Aux-in 3,5 mm, gniazdo na mikrofon/gitarę
z regulacją głośności
Łączność bezprzewodowa: Obsługa tech-

JBL Partybox 1000 wyposażony jest w gniazdo mikro-

nologii Bluetooth

fonowe i gitarowe, a także wejście USB do odtwarzania

Pad dla DJ-a

muzyki z urządzenia przenośnego. Możliwości odtwa-

Opaska Air Gesture z obsługą sterowania
efektami głośnika
Wyjścia: RCA L/R
Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki

rzania muzyki jest wiele! Dzięki funkcji TWS (True Wireless Stereo) połączyć można dwa głośniki wyposażone
w tę funkcjonalność za pomocą Bluetooth. Innym spo-

technologii Bluetooth

sobem połączenia dwóch głośników JBL Partybox 1000

Bass Boost

są gniazda RCA. Głośnik JBL Partybox 1000 umożliwia

Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz (-6dB)
Przetworniki: 1 x przetwornik kompresyjny,
2 x średniotonowy 7", 1 x niskotonowy 12"
skierowany w dółs
Wymiary produktu (sz. x gł. x wys.): 397 x
390 x 1050 mm
Masa produktu netto: 34,7 kg
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
1158 x 468 x 472
Masa produktu z opakowaniem: 39,1 kg
Moc: 1100W Max!
Sugerowana cena detaliczna: 4399 zł

także ładowanie zewnętrznych urządzeń dzięki wbudowanemu portowi USB. Rączka i ukryte kółka ułatwiają
transport głośnika.
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Apple deaktywywało
Walkie Talkie na Apple
Watchach ze względu na
możliwość podsłuchiwania
rozmów z iPhone’a
Czytaj dalej....

Porządki u Apple – koniec
MacBook Air II i MacBook 12
Czytaj dalej....

Po MacBookach pora na
porządki w iPadach, wktórce powinniśmy zobaczyć
nowy „tani” model
Czytaj dalej....
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Samsung Galaxy A80
– co za ekran
Czytaj dalej....

Odświeżony MacBook Air
i 13-calowy MacBook Pro
bez Touch Bara (który teraz
ma Touch Bara)
Czytaj dalej....

Znów można serwisować
„zagraniczne” Apple Watch
w Polsce
Czytaj dalej....
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Dla wymagających miłośników muzyki
– Audio-Technica ATH-AP2000Ti
Audio-Technica poszerza swoją ofertę o model ATH-AP2000Ti. To wyjątkowa
konstrukcja, w której projektanci zastosowali najlepsze rozwiązania – tytanowe obudowy, 53-milimetrowe przetworniki
z membranami DLC, Core Mount Technology, system D.A.D.S, gniazda A2DC
oraz skórzane wykończenie. Dzięki temu słuchawki zapewniają referencyjnej
jakości dźwięk i obsługują high-res audio, gwarantując jednocześnie najwyższy możliwy komfort użytkowania.
Audio-Technica już od wielu dziesięcioleci cieszy się niesamowitą renomą
i sławą wśród wymagających miłośników muzyki. Pozostająca jednym z czołowych producentów wkładek gramofonowych, swoje doświadczenie w projektowaniu przetworników wykorzystała przy tworzeniu słuchawek. Całe
dziedzictwo teraz zostało skumulowane w nowym modelu ATH-AP2000Ti
– zamkniętych słuchawkach wokółusznych.
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Zaawansowane przetworniki, perfekcyjna jakość
dźwięku
U podstaw niesamowitych możliwości brzmieniowych ATH-AP2000Ti leżą opatentowane przetworniki o średnicy 53 mm. W konstrukcji głośników projektanci zastosowali układ magnetyczny z permenduru oraz membrany z warstwą
DLC (diamond-like carbon). Dzięki temu słuchawki dostarczają niesamowity,
pełnozakresowy dźwięk (pasmo przenoszenia 5 – 50 000 Hz) i z łatwością
odwzorowują piękne brzmienie zapisane w plikach high-res audio.
ATH-AP2000Ti wykorzystują także Core Mount Technology. Rozwiązanie to
optymalnie pozycjonuje przetwornik wewnątrz obudowy, aby w ten sposób
poprawić efektywność przepływu powietrza. Efektywny przepływ powietrza pomaga słuchawkom odwzorować niesamowicie transparentne średnie
i wysokie częstotliwości oraz bogaty, precyzyjny bas.
Aby uzyskać pożądaną neutralność brzmieniową, obudowy zostały wykonane z tytanu. Ten niezwykle sztywny materiał cechuje się właściwościami,
które umożliwiają zmniejszenie niekorzystnego rezonansu do minimum.
Ponadto projektanci sięgnęli po sprawdzony już system D.A.D.S (Double
Air Damping System), pozwalający uzyskać niezwykle głęboki, naturalnie
brzmiący bas. Jak wskazuje sama nazwa, system powietrznego tłumienia
wewnątrz obudowy wykorzystuje dwie oddzielne „przestrzenie powietrzne”.

Komfort i wygoda użytkowania – na co dzień
Najwyższa możliwa jakość dźwięku idzie w parze z wygodą użytkowania.
Muszle wokółuszne wykończone są miękką i jednocześnie wytrzymałą skórą,
dzięki czemu zapewniają doskonały komfort, nawet podczas wielu godzin
obcowania z muzyką. Przewożenie ATH-AP2000Ti ułatwia ich składana na
płasko konstrukcja, a same słuchawki można schować do dostarczanego wraz
z nimi sztywnego etui. Już przy pierwszym kontakcie z nowym modelem
uwagę przykuwa również pałąk nagłowny – to ukłon projektantów w stronę
klientów, którzy preferują tradycyjne rozwiązanie zamiast skrzydełek stosowanych w wielu modelach Audio-Techniki.
Ciekawostką jest dodatkowe, mniejsze etui na kable, które można umieścić
wewnątrz dużego futerału pomiędzy pałąkiem i muszlami słuchawek. W etui
mieszczą się trzy przewody standardowo dostarczane wraz ze słuchawkami:
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kable 1,2 m i 3,0 m z 3,5-milimetrową 3-biegunową wtyczką stereo oraz kabel
1,2 m z 5-biegunową zbalansowaną wtyczką mini o średnicy 4,4 mm. Ten
ostatni umożliwia podłączenie słuchawek do najnowocześniejszych zaawansowanych odtwarzaczy audio.

Jakość w każdym calu
Słuchawki ATH-AP2000Ti produkowane są w Japonii i standardowo przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości, aby zagwarantować najwyższą jakość.
Perfekcję wykonania i jednocześnie unikatowy charakter modelu podkreśla
wycinany laserowo numer seryjny, którym oznaczony zostaje każdy egzemplarz ATH-AP2000Ti.
Dbałość o szczegóły potwierdza także bogaty zestaw akcesoriów, który wraz
ze słuchawkami otrzymuje użytkownik. Oprócz etui i wymiennych przewodów w opakowaniu znajduje się także adapter stereo 6,3 mm, a nawet ściereczka do czyszczenia słuchawek.
Wprowadzenie modelu Audio-Technica ATH-AP2000Ti do sprzedaży planowane jest na czwarty kwartał br. Nominalna cena detaliczna słuchawek
wyniesie 6599 zł.
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Automatyzacje w iOS 13
będą mogły być sterowane
tagami NFC
Czytaj dalej....

Głośniki IKEA Sonos już
w sklepach – w bardzo dobrej cenie
Czytaj dalej....

Francuzi opodatkują Google, Apple i Facebooka.
Oprócz podatków musimy
jednak zadbać o edukacje
Czytaj dalej....
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Jak długo wspierane są poszczególne iPhone’y?
Czytaj dalej....

Jak to jest z tą siecią 5G w
praktyce?
Czytaj dalej....

tado Smart AC Control V3+
– i każda klimatyzacja staje
się smart
Czytaj dalej....
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mytaxi zmienia się na
FREE NOW i staje się
multiplatformą
Czytaj dalej....

Apple w polskich firmach
Czytaj dalej....

Sugestie Siri i miejsca
w pobliżu działają w Polsce
Czytaj dalej....
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Denon prezentuje najnowszy amplituner
AVR-X3600H z 4K oraz IMAX® Enhanced
Denon, przedstawia swój najnowszy amplituner AV serii X, Denon AVR-X3600H. Amplituner został wyposażony w technologię IMAX® Enhanced,
a także pełny zestaw formatów audio 3D, w tym Dolby Atmos®, DTS: X™,
DTS Virtual:X® oraz nową technologię Dolby Atmos Height Virtualization
(dostępną poprzez aktualizację oprogramowania). Obsługuje również najnowsze standardy dekodowania wideo, w tym Dolby Vision, HDR10, HLG
oraz rozdzielczość 4K Ultra HD. Ponadto, amplituner AVR-X3600H oferuje
funkcjonalność eARC (Enhanced Audio Return Channel) oraz tryb Auto
Low Latency Mode (ALLM).

9 kanałowy wzmacniacz z legendarnym dźwiękiem Denon w wysokiej rozdzielczości
Amplituner AVR-X3600H zapewnia wysoką moc 180W na kanał dzięki
zastosowaniu wysokoprądowych, starannie zaprojektowanych wzmacniaczy dla wszystkich kanałów. 9 kanałowy stopień wyjściowy amplitunera
jest w stanie przetwarzać do 11.2 kanałów, aby sterować głośnikami w konfiguracji 7.2.4 w połączeniu z zewnętrznym wzmacniaczem dwukanałowym.
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Dla entuzjastów Hi-Fi, AVR-X3600H oferuje 32
bitowe przetworniki cyfrowo analogowe AKM
umożliwiające dekodowanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości z wielu bezstratnych formatów plików, takich jak ALAC, FLAC oraz WAV
do 24 bit/196 kHz. Amplituner jest również
kompatybilny z plikami DSD 2,8/5,6 MHz (DSD
to format kodowania audio SACD). Odtwarza
muzykę w wysokiej rozdzielczości z pamięci
masowych za pomocą wejścia USB na przednim panelu lub ze źródeł sieciowych. Denon
AVR-X3600H obsługuje również popularne
typy plików, takie jak MP3 i WMA.

Najnowsze technologie audio
Nowy amplituner AV marki Denon zapewnia
prawdziwie wciągające efekty audio 3D dzięki
obsłudze najnowszych formatów dźwięku
przestrzennego, w tym IMAX Enhanced i technologii Dolby Atmos Height Virtualization.
Standard IMAX Enhanced będący wynikiem
współpracy firm IMAX i DTS® został wprowadzony w 2018 roku, oferując użytkownikom
nowy poziom jakości wrażeń audio - wizualnych w zaciszu domowego salonu. Technologia
Dolby Atmos Height Virtualization dodaje
wirtualne efekty surround wyższej warstwy
do tradycyjnej zawartości stereo lub surround,
a także do treści kodowanych Dolby Atmos
przy użyciu mniejszej liczby głośników. Umożliwia to stworzenie wrażenia dźwięku, które
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rozbrzmiewa zarówno ponad jak i dookoła słuchacza, wykorzystując tylko
głośniki warstwy na poziomie słuchacza. Technologia ta jest idealna dla
systemów bez głośników wyższej warstwy lub głośników surround rozmieszczonych w całym pomieszczeniu, takich jak 2.1 lub 5.1, znacznie upraszczając instalację oraz zapewniając jednocześnie doskonałe wrażenia dźwięku
w promieniu 360 stopni. Technologia Dolby Atmos Height Virtualization
zostanie aktywowana za pośrednictwem przyszłej aktualizacji oprogramowania systemowego.

Zaawansowana sekcja przetwarzania wideo
AVR-X3600H umożliwia oglądanie ulubionych filmów, programów i gier
wideo z najlepszą dostępną jakością obrazu. Amplituner wyposażony został
w osiem wejść i trzy wyjścia HDMI, które obsługują pełną rozdzielczość
wideo 4K Ultra HD 60Hz, High Dynamic Range (HDR10), Dolby Vision, Hybrid
Log-Gamma (HLG) 4:4:4 Pure Color sub sampling, oraz BT.2020. Nowy AVR
oferuje także HDCP 2.3 - najnowszy standard ochrony przed kopiowaniem
- we wszystkich portach HDMI, pozwalając użytkownikom cieszyć się bez
ograniczeń zawartością chronioną przed kopiowaniem. Dzięki technologii
eARC (Enhanced Audio Return Channel) Denon AVR-X3600H obsługuje również transmisję nieskompresowanego dźwięku w doskonałej jakości z aplikacji telewizyjnych do amplitunera AV za pomocą pojedynczego kabla HDMI.
Aby uzyskać najlepszą możliwą funkcjonalność systemu przy każdej konfiguracji, można przypisać to samo źródło wejściowe HDMI do wielu wejść
i wybrać różne źródła audio. Certyfikowany przez Imaging Science Foundation amplituner AVR-X3600H posiada pełny zestaw funkcji kalibracji wideo
(do użytku przez technika/instalatora ISF), wraz z trybami ISF Day i ISF Night.
Nowy amplituner z serii X obsługuje także tryb ALLM (Auto Low Latency
Mode), który zapewnia użytkownikom Xbox One bardziej realistyczne
i wciągające wrażenia podczas gry po podłączeniu kompatybilnego telewizora, który również obsługuje ALLM.

Intuicyjne sterowanie głosowe
Amplitunery AV z serii X marki Denon są kompatybilne z asystentami
głosowymi Siri, Amazon Alexa oraz Google Assistant. Użytkownicy mogą
korzystać z usługi Amazon, aby korzystać z różnych funkcji, w tym przełączników, aby korzystać z multimediów, podczas gdy Google Assistant
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i Siri mogą być używane w trybie głośności, przechodzenia do następnego
utworu i obsługi wielu innych funkcji.
Platforma HEOS multiroom do bezprzewodowego streamingu muzyki
Dzięki wbudowanej technologii HEOS wraz z Apple AirPlay 2 amplituner
AVR-X3600H może bezprzewodowo streamować muzykę do kompatybilnych komponentów HEOS z muzycznych serwisów streamingowych online,
w tym Spotify Free i Premium, Deezer, Amazon Music, TuneIn, SoundCloud,
Tidal i wielu innych. Można odtwarzać ten sam utwór w każdym pokoju
lub wybrać inny utwór dla każdego połączonego pokoju korzystając różnych źródeł streamingu.

Multi Source, Multiroom
Amplituner Denon AVR-X3600H umożliwia równoczesne odtwarzanie 9.2
kanałowego dźwięku przestrzennego w jednym pomieszczeniu i osobnego
źródła lub streamingu muzyki w innym pokoju. Oglądaj film w salonie,
podczas gdy inny członek rodziny słucha muzyki w drugiej strefie. Skorzystaj z wewnętrznych wzmacniaczy, aby napędzić głośniki lub użyj wyjść
przedwzmacniacza strefowego. Teraz możesz nawet cieszyć się natywnym
wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym w głównym pomieszczeniu,
jednocześnie odtwarzając ten sam dźwięk zredukowany do 2 kanałów
w drugiej strefie lub przesyłać strumieniowo sygnał za pomocą bezprzewodowego systemu HEOS multiroom.
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Samsung Galaxy S10e –
smartfon, który mógłby mi
zastąpić lustrzankę
Czytaj dalej....

Bikefinder – znajdź mój
rower
Czytaj dalej....

Apple planuje sfinansować
tworzenie oryginalnych
podcastów, dostępnych
wyłącznie we własnych aplikacjach
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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KC200 - pierwsza zewnętrzna kamera
od TP-Link z wbudowanym alarmem
TP-Link przedstawia pierwszą w swoim portfolio zewnętrzną kamerę cloud
KC200, rejestrującą obraz w jakości full HD. Jej zalety z pewnością docenią
właściciele domów oraz przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pewność, że pod
ich nieobecność ich mienie jest bezpieczne.
Kamera zewnętrzna KC200 może zapewnić skuteczną ochronę domu czy
biura. Niezależnie od pory roku
i warunków atmosferycznych właściciel ma pewność, że kontroluje sytuację,
nawet jeśli nie przebywa
w pobliżu. Intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem iOS
lub Android pozwala w dowolnym momencie podejrzeć obraz z kamery,
a w razie wykrycia intruza, natychmiast wyśle powiadomienie.
Urządzenie KC200 może z powodzeniem pełnić także funkcję wizjera, dzięki
czemu, nawet nie będąc blisko drzwi wejściowych lub furtki, użytkownik
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może sprawdzić, kto pod nimi stoi. Dwukierunkowa transmisja wysokiej
jakości audio pozwala na skomunikowanie się z tą osobą. W razie potrzeby
można także zdalnie włączyć alarm, który odstraszy nieproszonych gości.
Kamera zapewnia niezwykle szczegółowy obraz w rozdzielczości 1080P,
a szerokokątny (130°) obiektyw pozwala na obserwację znacznego obszaru.
Cyfrowy zoom umożliwia przybliżenie obrazu, aby móc dokładniej przyjrzeć
się niepokojącej sytuacji. Kamera gwarantuje świetną jakość transmitowanego
wideo zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej obudowa jest wodoodporna i pyłoszczelna (wskaźnik ochrony IP65), więc sprawdzi się w każdych warunkach.

Gdy, pod nieobecność właściciela obiektu, kamera wykryje podejrzany
dźwięk lub ruch, natychmiast zostanie on o tym powiadomiony - otrzyma
powiadomienia (push oraz e-mail), a włączający się głośny alarm odstraszy potencjalnego włamywacza. Kamera umożliwia wyznaczenie stref (np.
obszar przed furtką lub strefę obejmującą ulicę), z których nie będą wysyłane
powiadomienia o ruchu. Dzięki temu użytkownik nie będzie niepokojony nieistotnymi dla bezpieczeństwa mienia zawiadomieniami.
Dodatkowym atutem KC200 jest przechowywanie nagrań w chmurze. Nawet
jeśli urządzenie zostanie celowo zniszczone, czy skradzione, zapisane wideo
nie zniknie i w razie potrzeby może stanowić ważny dowód. Zarejestrowany
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obraz przez 48 godzin przechowywany jest w chmurze za darmo, natomiast
opłata abonamentowa gwarantuje dostęp do historycznych nagrań.
Kamerę można obsługiwać z poziomu smartfona, za pomocą dedykowanej
aplikacji Kasa Smart, która umożliwia nie tylko bieżące monitorowanie tego,
co się dzieje na zewnątrz budynku, ale także zarządzanie kilkoma urządzeniami z kategorii Smart Home, np. inteligentnymi gniazdkami i żarówkami.
Wystarczy zainstalować aplikację Kasa Smart na swoim smartfonie, by mieć
wszystko pod kontrolą.
Instalacja KC200 jest wyjątkowo prosta. Załączona instrukcja podpowiada,
jak w kilku krokach najkorzystniej ustawić kamerę i otrzymać optymalny kąt
rejestrowanego obrazu. Magnetyczne mocowanie kamery na ściennej płytce
montażowej jest niezwykle łatwe i szybkie, dlatego kamera w ciągu kilku
minut może znaleźć się w dogodnej lokalizacji.
Kamera KC200 objęta jest 36-miesięczną gwarancją producenta.
Więcej informacji na temat KC200 dostępnych jest na stronie internetowej.
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BUSINESS INSIDER TRENDS FESTIVAL
– najważniejsza konferencja biznesowa
w regionie CEE jesienią w Polsce
Business Insider Polska już po raz drugi organizuje międzynarodową
konferencję Business Insider Trends Festival, która stanowi okazję do
spotkania z polskimi i międzynarodowymi wizjonerami biznesu przyszłości. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-3 października br. w Warszawie. Patronem medialnym konferencji jest iMagazine.
Obecność na Konferencji potwierdzili już m.in Henry Blodget, założyciel Business Insider Inc., Hannes Schmid, fotograf, milioner i filantrop,
założyciel organizacji Smiling Geco oraz Zev Siegl, współzałożyciel sieci
kawiarni Starbucks. Wśród prelegentów Business Insider Trends Festival
znajdą się również Ingo Rübe, założyciel i dyrektor generalny BOTLabs,
Mark T. Hofmann, analityk kryminalny i psycholog biznesu oraz Aleksander Wandzel, VP Sales & Marketing w Abstra. Grupę prelegentów wzbogaci również Ylva M Andersson, coach i trener przywództwa i zespołów.
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Business Insider Trends Festival jest skierowany do kadry zarządzającej,
menedżerów oraz przedstawicieli start-upów. Oferta tegorocznej edycji
wydarzenia będzie jeszcze szersza – organizatorzy zaproszą uczestników
do udziału interaktywnym festiwalu idei, trendów, sztuki i muzyki.
- Ubiegłoroczny sukces konferencji sprawił, że w tym roku naszego
przedsięwzięcia nie może zabraknąć na europejskiej scenie biznesowej – mówi Jovan Protic, COO Ringier Axel Springer Polska. W I edycji,
na trzech scenach, zgromadziliśmy 80 mówców z całego świata, a 1 400
uczestników wzięło udział w prelekcjach i warsztatach, podczas których
dowiedzieli się jak pod wpływem nowych technologii zmieni się bankowość, świat finansów, przemysł i życie człowieka. W nowej, II edycji,
zaproponujemy publiczności jeszcze więcej – dodaje Protic.

Cztery sceny sukcesu
Druga edycja Business Insider Trends Festival rozszerza zakres tematyczny
i skupia się na czterech obszarach wiedzy, którym odpowiadać będą cztery
oddzielne sceny. Business 4.0, Global Economy, LifeScience oraz nowa
kategoria – Media & Marketing – to dziedziny determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstw na współczesnym rynku. Każda z nich jest niezwykle
istotna i może przesądzić o „być albo nie być” nowoczesnego biznesu.
- Jesteśmy świadkami i uczestnikami IV Rewolucji Przemysłowej. W ciągu
kolejnych sześciu lat, do 2025 roku, nastąpi moment krytyczny w rozwoju wielu nowych technologii - upowszechnią się i będą zmieniać
nasze życie w stopniu, w jakim teraz nie zdajemy sobie sprawy. Drukowanie narządów na biodrukarce 3D, sztuczna inteligencja w zarządzie
firmy, autonomiczne samochody i pierwszy komercyjnie sprzedany
wszczepialny smartfon - to tylko niektóre z prognoz. Każda branża podlega transformacji, a mówcy, którzy wystąpią w trakcie Business Insider
Trends Festival pozwolą uczestnikom te zmiany zrozumieć i otworzą ich
na nowe perspektywy – mówi Łukasz Grass, członek rady programowej
Business Insider Trends Festival.

Co przyniesie przyszłość?
Dalszy rozwój sztucznej inteligencji, powstawanie nowych systemów
płatności, ocena, diagnozowanie i leczenie pacjentów przy użyciu
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powszechnie stosowanej technologii, takiej jak wideokonferencje
i smartfony, bez konieczności wizyty u specjalisty to procesy, z których
już niebawem będziemy powszechnie korzystać. Otoczenie i miasta,
w których żyjemy są coraz bardziej smart. Technologia stała się częścią
każdej dziedziny życia. Jak się odnaleźć w cyberświecie? Jakie będzie
nowe miejsce człowieka w dobie kolejnej rewolucji przemysłowej?

Wizjonerzy na wyciągnięcie ręki
Swoim doświadczeniem z przybyłymi gośćmi podzielą się zaproszeni
prelegenci – wizjonerzy w swoich dziedzinach, biznesmani i prawdziwi
ludzie sukcesu. Wysłuchać ich będzie można nie tylko ze sceny. Interaktywne EXPO będzie sprzyjać networkingowi, a organizatorzy zapewnią przestrzeń na kameralne spotkania, zamknięte warsztaty i debaty
z mówcami.

Trendy i jeszcze więcej
Business Insider Trends Festival to znacznie więcej niż konferencja biznesowa. Wydarzeniu będzie towarzyszyć festiwal sztuki i muzyki oraz
wiele innych kulturalnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów
i partnerów kongresu.

ZNIŻKA: 30%

Specjalny kod dla naszych czytelników, który
daje zniżkę przy zakupie biletów na konferencję
Business Insider Trends Festival:

iMAGAZINE
Kod jest ważny od teraz do 03.10 (na wszystkie bilety)
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Deskwise, czyli jak wygodnie
pracować na stojąco
Deskwise to nowość na polskim rynku. Start-up założony przez Rafała
Marynowskiego oraz Bartosza Małdzińskiego, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji… inteligentnych biurek. Jak mówi Rafał i Bartosz
– sprzedają perfekcję, profesjonalizm oraz nowatorskie podejście do
życia. Chcą wdrażać w Polsce nowy standard pracy, uświadamiać, jak
ważnym aspektem dla zdrowia i produktywności jest m.in. stanie podczas
wykonywanych zadań.
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DŁ – Jaki jest wg Was przepis na wygodną pracę?
BM – Dla większości ludzi praca to 1/3 życia. Jeśli jesteś pracownikiem
biurowym, to naturalnie pracujesz przy biurku i to ono jest główną przestrzenią roboczą. Mieści ono Twój sprzęt i niezbędne narzędzia, a do tego
musi współgrać z Twoją sylwetką. Jest łącznikiem między Tobą a tym, co
tworzysz. Dlatego istotne jest, żeby to miejsce współgrało z Twoim poczuciem komfortu. Jak za długo utrzymujesz jedną pozycję przez wiele godzin,
to zaczynasz odczuwać dyskomfort, znużenie oraz spadek produktywności. Zatem przepisem na wygodną pracę będzie możliwość zmiany pozycji,
którą umożliwia Ci biurko z elektryczną regulacją wysokości blatu.
DŁ – No właśnie, biurko. Rozumiem, że nie mogliście znaleźć takiego, które byłoby wygodne i spełniało wszystkie Wasze oczekiwania?
RM – Szukałem biurka dla siebie. W trakcie poszukiwań dowiedziałem się o biurkach z regulacją wysokości blatu, które są popularne w Europie Zachodniej
i Ameryce. Chciałem znaleźć podobny produkt
na polskim rynku, by wesprzeć naszych przedsiębiorców, ale biurka nie spełniały moich oczekiwań.
Skoro obecne rozwiązania mi nie odpowiadały, to
podobne obiekcje mogą mieć też inni. Zrobiłem
research i upewniłem się w swoich przekonaniach.
Jako inżynier postanowiłem rozwiązać ten problem,
a że znam się z Bartoszem od dziecka, bardzo często
rozmawiamy na różne tematy i okazało się, że męczy
go ta sama kwestia, tylko widziana przez pryzmat
zawodowy. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze
siły i stworzyć zupełnie nowe standardy.
DŁ – Właśnie, czym się wcześniej zajmowaliście?
RM – w trakcie studiowania na Akademii Morskiej w Szczecinie zdobyłem
praktykę u niemieckiego armatora na statkach kontenerowych, po ukończeniu studiów dostałem awans na trzeciego oficera inżyniera (mechanika)
i tak pływałem po całym świecie na największych statkach kontenerowych.
Zajmowałem się tam m.in. obsługą, utrzymaniem oraz naprawami silników,
wirówek paliwowych, kotłem parowym, transferem paliwa na statek oraz
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wieloma innymi systemami i urządzeniami. Ciekawostką zawodową jest
praca przy największym silniku spalinowym świata, dwusuwowym rzędowym dieslu o mocy niemal 95 tysięcy koni mechanicznych z dwunastoma
cylindrami, który potrafił spalić dziennie nawet 300 ton paliwa. To kierunek
zupełnie inny niż tworzenie nowoczesnych biurek, ale pozwolił mi rozwinąć
umiejętności i pozyskać wiedzę, którą mogę wykorzystywać przy tworzeniu
zupełnie innego produktu. Znaczenie słowa „jakość”, które w dzisiejszych
czasach jest nadużywane, poznałem we wcześniejszej pracy zawodowej i to
wykorzystałem przy budowie naszego produktu.
BM – Jeszcze w trakcie ostatniego roku studiowania na Politechnice
Poznańskiej, na kierunku mechanika i budowa maszyn, zacząłem stawiać
pierwsze kroki w zawodzie konstruktora. Pracowałem w międzynarodowym teamie, projektując od zaplecza wyposażenie ze stali nierdzewnej
na największe statki pasażerskie na świecie – pływające miasta. Dzięki
temu, że po pewnym czasie dostałem się do działu R&D, dowiedziałem
się, jak powinien wyglądać proces tworzenia zupełnie nowych produktów.
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Nauczyłem się, jak sprawnie zarządzać własnymi projektami i współpracować z osobami, które są odpowiedzialne za ich składowe, począwszy od
koncepcji, a skończywszy na implementacji danych rozwiązań na statku.
W swojej karierze zawodowej doświadczyłem jeszcze innej branży, aluminiowej. Poznałem kolejną, dobrze rozwijającą się firmę, która dała mi
możliwość zdobycia zupełnie nowej wiedzy. Zawsze jednak wiedziałem, że
chcę zostać przedsiębiorcą i praca na etacie to etap przejściowy w moim
życiu.
DŁ – Długo podejmowaliście decyzję o przejściu na swoje?
BM – Sytuacja była bardzo konkretna. Zadzwoniłem do Rafała, gdy ten był
na statku w Chinach i zaproponowałem, żeby wspólnie stworzyć coś, czego
sami wcześniej szukaliśmy. Chodziło nam nie tylko o zrobienie nowoczesnych biurek, ale również o szerzenie idei stojącego trybu pracy, która
w Polsce dopiero się pojawia. Decyzja zapadła w ciągu kilku minut. Obaj
wiedzieliśmy od razu, że to jest to, co chcemy robić.
DŁ – Ile czasu zajęło Wam przejście od pomysłu do czynów?
RM – Tak naprawdę jest to czas od rozmowy telefonicznej, gdy byłem
w październiku w Chinach na statku do mojego powrotu do Polski w styczniu. Przez te trzy miesiące zdążyliśmy sobie ułożyć wizję oraz wstępny plan
działania. Gdy już mogliśmy spotkać się face to face, momentalnie podjęliśmy pierwsze kroki związane z projektowaniem i planowaniem produkcji.
DŁ – Czyli jesteście dość nietypowym start-upem. Macie produkt gotowy,
niebędący softwarem, ale niezbędny dla wszystkich pozostałych start-upów właśnie tym się zajmujących.
BM – Świetnie to ująłeś. Jak już wcześniej sugerowałem, biurko jest pewnego rodzaju synapsą między pracownikiem a efektami jego pracy. Im to
połączenie jest lepsze, tym ciekawsze są rezultaty. Można więc powiedzieć,
że weszliśmy tylnymi drzwiami do świata start-upów i mamy pośredni
wpływ na wyniki branż takich jak IT, sektory high-tech, projektowe i każdej
innej, w której pracę wykonuje się przed komputerem. To bardzo budujące
i rozwojowe dla nas, gdyż nie tworzymy tylko samych mebli, ale również
miejsce, które daje w pracy wybitne efekty.
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DŁ – Jakie macie plany związane z rozwojem firmy? Będziecie dalej się
generycznie rozwijać czy szukacie jakiegoś partnera/inwestora?
RM – Firma, która się nie rozwija, to firma, która się cofa. Oczywiście mamy
plany, a pierwszym z nich, nad którym już pracujemy, są inteligentne
biura. Chcemy stworzyć system umożliwiający kompleksowe sterowanie
przestrzenią biurową. Jest to na tyle innowacyjne, że więcej szczegółów
zdradzimy w dniu premiery, może w sali teatralnej w czarnych golfach
i jeansach (śmiech).
Aktualnie wszystko finansujemy z własnych środków i cenimy sobie niezależność. Jeżeli jednak znalazłby się inwestor, który podziela nasze idee oraz
zaoferowałby nam możliwość szybszego rozwoju na skalę światową, jesteśmy otwarci na rozmowy.
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DŁ – W tej chwili macie dwie linie produktów – biurową i gamingową.
Macie w planach inne produkty?
BM – Nowym produktem softwarowo-hardwarowym, na który mamy plan,
są właśnie wcześniej wspomniane inteligentne biura. Ponadto chcemy
zagospodarować jeszcze inne przestrzenie w biurach gamą mebli elektrycznych, ale szczegółów zdradzić nie możemy.
DŁ – Na jak typ dystrybucji stawiacie? Planujecie sprzedawać sami czy
działać przez partnerów?
RM – Aktualnie mamy swój sklep internetowy, ale jednocześnie nawiązujemy współpracę z wieloma partnerami. Uważamy, że nie warto zamykać
się tylko na jedną ścieżkę sprzedażową.
DŁ – Wróćmy do biurka. Może opowiecie trochę o jego historii? Ile było
projektów/prototypów? I jaki był ich rozwój koncepcyjny.
BM – Pierwsze biurko stworzyłem jeszcze bez Rafała. Główne materiały,
jakich użyłem, to szkło i czarne profile aluminiowe. Design był minimalistyczny i nietuzinkowy, ale jego użyteczność była dość niska. Dopiero po
połączeniu sił zaczął powstawać model odpowiadający naszym założeniom, którymi były nowoczesny design, minimalizm i praktyczność oraz
stworzenie produktu klasy premium. Wszystkie próby i wprowadzanie
nowych rozwiązań sprawiły, że było pięć prototypów, zanim doszliśmy do
ostatecznej wersji. Cały ten proces wiele nas nauczył i pozwolił wyciągnąć
mnóstwo ciekawych lekcji.
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DŁ – Ostatecznie postawiliście na sprawdzone rozwiązania, które zaimplementowaliście w swoich projektach. Z czego wynikała decyzja? Lepiej
korzystać z doświadczenia innych niż próbować przebijać głową mur?
RM – Zaczęliśmy od porównywania rozwiązań konkurencji, według sugestii
Steve’a Jobsa, że pomysły najlepiej się kradnie i ulepsza. Sprawdziliśmy
kwestie takie jak oświetlenie LED, jego sposoby mocowania, stelaże czy
elektronikę. Po testach stwierdziliśmy, że większość rzeczy należy zrobić
według własnych wytycznych i nie iść nurtem, którym poszła reszta twórców. Trzeba zaoferować ludziom coś więcej, coś,
czego przecież sami szukaliśmy i nie znaleźliśmy.
Tam, gdzie to było możliwe, postawiliśmy na polskie

Po testach stwierdziliśmy,
że większość rzeczy należy

lub zachodnioeuropejskie komponenty. Oferowały
one wyraźnie lepszą jakość w porównaniu z chińskimi odpowiednikami, ale miały też kilkukrotnie

zrobić według własnych

wyższą cenę. Na przykład skorzystaliśmy z rozwią-

wytycznych i nie iść nur-

zania siłowników elektrycznych oraz sterowania

tem, którym poszła reszta
twórców. Trzeba zaoferować

duńskiego producenta o światowej renomie czy
z polskiego producenta oświetlenia LED. Zwróciliśmy
uwagę na aspekty takie jak barwa światła, nasycenie,

ludziom coś więcej, coś, cze-

jaskrawość oraz to, czy jest przyjazne dla naszych

go przecież sami szukaliśmy

oczu. Różnica w świetle pomiędzy budżetowym

i nie znaleźliśmy. Tam, gdzie
to było możliwe, postawiliśmy

oświetleniem a jego odpowiednikiem z wyższej
półki jest tak duża jak pomiędzy 360p a 4K. Takich
niuansów było o wiele więcej na naszej drodze.

na polskie lub zachodnioeuropejskie komponenty.

Podsumowując, warto obserwować konkurencję,
zbadać ich produkty, jakie są trendy, wyciągać
wnioski, ale mimo wszystko postawić na oryginalność i innowacyjność, a powstanie produkt, który
może zaskoczyć nawet samych twórców. Tak było

w naszym przypadku, kiedy postawiliśmy na nogi finalny efekt naszej półrocznej pracy. Pojawiły się szczere uśmiechy na buzi, poczucie spełnienia
oraz satysfakcji, że znaleźliśmy to, czego szukaliśmy.
DŁ – Skoro już wystartowaliście, macie gotowy, świetny produkt, czy jest
coś, co z perspektywy czasu zrobilibyście inaczej?
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BM – Biorąc pod uwagę, jak wygląda i czym cechuje się obecny produkt,
nie zmienilibyśmy nic. A jeśli chodzi o drogę, którą przebyliśmy do uzyskania tego efektu, sprawa jest pełna paradoksów. Teraz wiemy, że można
byłoby przez nią przejść szybciej i na skróty, wiemy, jak można byłoby to
zrobić. Ale nie zrobilibyśmy tego, ponieważ to ta droga – testowanie wielu
rozwiązań, próbek, porównywania właściwości materiałów i wielu innych
składowych produktu – pozwoliła nam zostać prawdziwymi ekspertami
w tym, co robimy.
DŁ – Co możecie doradzić innym, z pomysłami, ale bez doświadczenia, jak
te pomysły wprowadzić w życie?
RM – Pomysły są nic nie warte, dopóki nie zaczną być realizowane. To proces realizacji weryfikuje sam pomysł, jak i przekształca go w coś lepszego.
Oczywiście są pomysły, które można obalić, zanim zaczniemy je sprawdzać, ale można je przekształcić właśnie podczas próby realizacji w coś,
co będzie działać i sprawdzi się właśnie dzięki nabywaniu doświadczenia.
Aby wprowadzić koncepcję w życie, należy próbować, nie bać się ani nie
przejmować się opinią innych osób, a przede wszystkim nie poddawać się
i dążyć do celu. Nikt nie rodzi się ze sprawdzonym przepisem na sukces.
Można słuchać wielu mówców motywacyjnych, wywiadów, podcastów
i przeczytać mnóstwo książek, ale jeśli nie podejmiemy działania, to nadal
zostaniemy tylko z niezrealizowanymi planami, które nigdy same się nie
ziszczą. Brzmi brutalnie, ale taka jest rzeczywistość. Esencją, która zawsze
pomagała nam w trudniejszych momentach, są słowa polskiego sztangisty
Jerzego Gregorka, któremu w czasach komunizmu udało się wyjechać do
Stanów Zjednoczonych i osiągnąć sukces: „Łatwe decyzje, trudne życie.
Trudne decyzje, łatwe życie”.
Dziękujemy bardzo za wywiad.
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Weekend
w Zielonej Górze
Mimo że na co dzień bardzo cenię sobie komfort życia w Warszawie,
to niewątpliwie miasto to bywa również męczące. Z tego powodu
regularnie staram się uciekać od wielkomiejskiego zgiełku,
wykorzystując do tego prawie każdą wolną chwilę – czasem jadąc
dalej, jak w przypadku ubiegłorocznego wypadu na Islandię, a czasem
bliżej, czego świetnym przykładem może być lipcowy weekend
spędzony w Zielonej Górze.
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Możecie zapytać – dlaczego akurat Zielona Góra? Powód był prosty.
Podobnie jak w przypadku wielu poprzednich wycieczek głównym kryterium wyboru była cena biletów lotniczych, które pozwoliłyby dotrzeć we
wcześniej nieodwiedzone przez nas miejsce. Drugim, niemniej istotnym
aspektem były przewijające się w internecie pozytywne opinie o tym
regionie, które opisywały go jako spokojny, zielony (nomen omen), pełen
ustronnych miejsc, winnic i przyjemnych hoteli. Biorąc pod uwagę fakt, iż
podczas lipcowego wypadu zależało nam przede wszystkim na solidnym
wypoczynku, to charakterystyka Zielonej Góry i jej bezpośrednich okolic
zdawała się doskonale wpisywać w nasze oczekiwania.
Wróćmy zatem na moment do transportu. Stosunkowo niewiele osób wie,
że Zielona Góra posiada własne lotnisko, które jest zlokalizowane w oddalonym o około 30 km od miasta Babimoście. Nie ma w tym fakcie nic
dziwnego – mamy bowiem do czynienia z najmniejszym portem lotniczym
obsługującym regularne połączenia w kraju, z którego usług w skali roku
korzysta zaledwie ok. 20 tysięcy osób. Dla oddania skali – jest to wynik
niemal dwukrotnie niższy od… miesięcznej (!) liczby pasażerów notowanych na lotnisku w Lublinie, które również nie należy do największych.
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Poza pojedynczymi lotami czarterowymi do
wakacyjnych celów podróży jedynym regularnym kierunkiem jest tutaj połączenie do
Warszawy, które rano i wieczorem obsługują
Polskie Linie Lotnicze LOT. Co istotne, loty
do Warszawy są realizowane w ramach tzw.
obowiązku użyteczności publicznej – lokalny
samorząd dofinansowuje ich funkcjonowanie,
by zapewnić istotne z biznesowego punktu
widzenia, codzienne połączenie ze światem
poprzez port w Warszawie. W praktyce oznacza to, że bilety lotnicze do Zielonej Góry
zazwyczaj kupimy w bardzo niskiej cenie.
Jak niskiej? W przypadku naszego wyjazdu
w trzeci weekend lipca można wręcz powiedzieć, że okazyjnej, gdyż za podróż w obie
strony (wylot w piątek wieczorem i powrót
w niedzielny wieczór) rezerwowaną zaledwie
z trzytygodniowym wyprzedzeniem zapłaciliśmy jedynie 115 złotych za osobę. Pisząc ten
artykuł, sprawdziłem podobne opcje podróży
na sierpień i wrzesień – dostępność biletów
w cenie poniżej 200 złotych w dwie strony
była bardzo duża. Korzystnie wyglądają także
opcje przelotu z innych polskich miast z krótką
przesiadką w Warszawie – przykładowa podróż
na trasie Kraków–Warszawa–Zielona Góra trwa
około 3 godzin i regularnie kosztuje poniżej
400 złotych (bilet w obie strony). Lotnicza
podróż w lubuskie będzie zatem atrakcyjną
ofertą nie tylko dla mieszkańców stolicy.
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Tak jak wspomniałem wcześniej, lotnisko w Babimoście jest nieco oddalone od miasta. Z tego względu początkowa koncepcja naszego „relaksacyjnego” wyjazdu zakładała wynajem samochodu po przylocie i udanie się
do jednego z kompleksów hotelowych w zacisznych rejonach województwa lubuskiego. Jednak gdy tylko sprawdziłem dostępne opcje wynajmu,
szybko zmieniłem plan – na miejscu funkcjonuje tylko jedna wypożyczalnia, a jej ceny zdecydowanie odbiegały od rozsądnego poziomu. Właśnie
dlatego postanowiliśmy, że zamiast tego wybierzemy hotel położony
w Zielonej Górze lub jej bezpośrednim sąsiedztwie – do miasta najłatwiej
dostać się zsynchronizowanym z warszawskimi lotami autobusem, a bilet
na około czterdziestominutowy przejazd kosztuje jedynie 10 złotych. Po
dotarciu na miejski dworzec autobusowy łatwo złapiemy taksówkę, która
w przyzwoitej cenie zabierze nas do wybranego hotelu.
A tych w zaledwie 150-tysięcznej Zielonej Górze nie brakuje – wstępne
poszukiwania wskazały kilkanaście atrakcyjnych opcji, z których do „finałowego etapu” wybraliśmy dwa. Pierwszym z nich był centralnie położony
hotel Ruben, drugim – nieco oddalony, położony na skraju lasu Grape Town
Hotel. Oba obiekty chwaliły się dostępnym spa, znakomitą kuchnią i wieloma
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innymi atrakcjami, oba zbierały także niezwykle
pochlebne opinie w serwisie booking.com; nasz
wybór padł na ten drugi, właśnie ze względu na
lokalizację, która wydawała się spokojniejsza.
Grape Town Hotel zrobił na nas bardzo dobre
wrażenie, ale zanim przeczytacie kolejne
zdania – dodam, że nie jest to artykuł sponsorowany ani w żaden sposób wspierany przez
jego właścicieli. Trudno jednak nie wypowiadać się o nim w pozytywnym tonie, gdyż
na miejscu spotkaliśmy się z niemal perfekcyjną obsługą, bardzo smacznym jedzeniem
przygotowywanym przez włoskiego szefa
kuchni, którego poprzedni lokal miałem okazję odwiedzać w… moim rodzinnym Lublinie,
wysokim standardem wyposażenia, w tym
rozbudowaną strefą spa (darmową dla gości)
czy kręgielnią (dodatkowo płatną). W połączeniu ze stosunkowo niewielkim obłożeniem, a także bezpośrednim sąsiedztwem
lasu, hotel ten w 100% spełnił funkcję miejsca
wypoczynku na weekendowy pobyt. Właściwie za jedyny minus można uznać poziom cen
– o ile stawka ok. 300 złotych za noc za pokój
ze śniadaniem wydaje mi się rozsądna, o tyle
ceny w restauracji, na kręgielni i w hotelowym
barze były według nas nieco zawyżone.
Pomimo to, że podczas weekendu w Zielonej
Górze nastawialiśmy się przede wszystkim
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na leniwy wypoczynek, a większość czasu spędziliśmy w hotelu i jego
bezpośredniej okolicy, to nie omieszkaliśmy zaliczyć krótkiego zwiedzania
centrum miasta. To również sprawiło na nas pozytywne wrażenie – wąskie
uliczki, bujna zieleń i urokliwe zabudowania zdecydowanie sprzyjały
spacerom w ciepły lipcowy wieczór. Jego punktem kulminacyjnym była
kolacja w znakomitym lokalu Ohy-Ahy, do którego trafiliśmy przypadkiem.
Miejsce to łączy w ciekawy sposób kuchnię włoską z wpływami międzynarodowymi, w tym azjatyckimi: na przykład w sekcji makaronów oprócz
typowego spaghetti znajdziemy także makaron ryżowy po tajsku, singapurskie noodle i wiele innych pozycji. Całość wieńczy bogata karta win
(zabrakło niestety pozycji lokalnych, ale wkrótce ma się to zmienić), które
fachowo dopasowano do zamówionych przez nas potraw. A ceny? Niewysokie – kolacja dla dwóch osób kosztowała około 100 złotych. Ohy-Ahy
z czystym sumieniem będziemy polecać.
Podsumowując, jak widać powyżej, wizytę w Zielonej Górze oceniam bardzo pozytywnie – weekendowy pobyt w Lubuskiem obfitował w liczne
rozrywki, świetną kuchnię i solidną dawkę relaksu, której zdecydowanie
potrzebowaliśmy. Jako że to właśnie odpoczynek stanowił kluczowy punkt
wyjazdu, nie udało nam się dotrzeć do polecanej zielonogórskiej palmiarni
czy innych atrakcji miasta – stwarza to dobry powód do powtórnego
odwiedzenia tego regionu, co z całą pewnością uczynimy w przyszłości.
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Seul na długi weekend
A gdyby tak wybrać się do stolicy Korei Południowej na weekend?
Jest to jak najbardziej możliwe, bo Seul dzieli od Polski tylko
10-godzinny rejs samolotem bezpośrednio z Warszawy. W końcu
Warszawa jest miastem partnerskim Seulu.
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Do Seulu trafiłem przy okazji konferencji dotyczącej przyszłości Samsunga
w dobie 5G. Sama konferencja trwała trzy dni, ale ze względu na układ lotów

byliśmy na miejscu dwa dni wcześniej, dzięki czemu mieliśmy czas na zwiedzanie i poznanie miasta.
Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to to, że Korea jest bardzo zachodnia.
Gdyby nie to, że mieszkańcy inaczej wyglądają i posługują się „dziwnym”
alfabetem, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to kolejny kraj europejski. Zdecydowanie mniej egzotyczne miejsce niż na przykład Japonia. Ruch
prawostronny, praktycznie te same produkty w sklepach co u nas. Co krok
kawiarnie i jedzenie jakby swojskie – przede wszystkim grillowana wołowina
i kurczaki oraz kiszonki. 1/3 mieszkańców Korei to… chrześcijanie, a 56% jest
ateistami. Może miałem takie szczęście, a może to była kwestia trasy, po której się przemieszczaliśmy, ale na kilka okazałych kościołów widziałem tylko
jedną małą świątynię buddyjską.
Seul, będący stolicą jednego z najbogatszych państw na świecie, wita nas
korkami, ale też uśmiechniętymi ludźmi. Aż trudno w to uwierzyć, ale jest
to jedenaste najchętniej odwiedzane miejsce przez turystów na świecie.
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W zeszłym roku Seul odwiedziło ponad 10 mln gości. Przy 10 mln mieszkańców i kolejnych 10 mln żyjących na przedmieściach najazd turystów powoduje, że czasami trudno poruszać się po ulicy. Całe szczęście w weekendy jest
luźniej.
Seul to są też duże kontrasty. Z jednej strony mamy wszystko zautomatyzowane i bardzo nowoczesne, z drugiej – ruchem na przejściach dla pieszych
sterują przeznaczone do tego osoby z lizakami w rękach. Na wspomnianych
przejściach pomontowane są specjalne parasole, żeby piesi nie musieli
stać w słońcu lub deszczu. Praktycznie całe miasto pokrywa już działająca
komercyjnie sieć 5G i wszędzie znajdziemy otwarte Wi-Fi oferujące prędkość
na poziomie naszych światłowodów, jednocześnie na ulicy nie znajdziecie
nigdzie koszy na śmieci (jest to podobno historycznie uwarunkowane ze
względu na terroryzm – od lat 50. XX w.).
Zwiedzać Seul najlepiej jest na piechotę, wspomagając się metrem i taksówkami, ewentualnie Uberem. Co ważne, w Korei Południowej ze względu
na przepisy o bezpieczeństwie narodowym nie działa Google Maps. Trzeba
posiłkować się lokalnymi serwisami, na przykład KakaoMap i KakaoMetro,
dostępnymi na iOS i Androida. Dla odmiany Google Maps działa w… Korei
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Północnej, która jest oddalona od Seulu zaledwie o około 50 km. Jeśli jest trochę więcej wolnego czasu, warto wybrać się i zobaczyć strefę
zdemilitaryzowaną.

Lotte World Tower
Lotte World Tower to najwyższy wieżowiec
w Seulu i piąty na świecie. Ma, bagatela, 555 m
wysokości i z samej góry, z tarasu widokowego
rozciąga się niesamowita panorama miasta.
W Lotte mieszczą się biura, hotele, ale też jedno
z największych centrów handlowych w Seulu.
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Gangnam
Gangnam, to nie tylko przebój z YouTube, ale przede wszystkim ekskluzywna
dzielnica handlowa miasta. Znajdziemy w niej wszystkie światowe marki,
restauracje, sklepy, itd. Obowiązkowa pozycja na liście do odwiedzenia.

Hondgae
Hongdae to z kolei centrum nocnego życia. To tutaj znajdziemy najwięcej
pubów (tak, piwo również jest bardzo popularne w Seulu), restauracji i innych
przybytków, które w wielu przypadkach są całodobowe – w końcu Koreańczycy długo pracują.

Gyeongbokgung
Gyeongbokgung jest jednym z pięciu pałaców cesarskich znajdujących się
w Seulu. Jest największym z nich i najpiękniejszym. Zbudowany został pod
koniec XIV w., ale był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany.
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Kuchnia
Kuchnia koreańska może przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią BBQ
i grill. Prawie każda restauracja ma wbudowane w stoły specjalne, okrągłe
grille, na których samodzielnie przygotowujemy sobie mięso. Do tego zupy,
„rosoły” na bazie kurczaków, które również samodzielnie doprawiamy. No
i oczywiście kimczi, czyli kiszonka. Głównie są to różnego rodzaju kapusty,
mniej lub bardziej ostre, ale też inne warzywa. Tradycyjnym alkoholem
w Korei jest soju. Jest smaczne, trochę podobne do sake, ale nie trzyma
standardu, jeśli chodzi o zawartość alkoholu. Soju są dostępne w mocy od
15–53%. To duża rozbieżność, zarówno w smaku, jak i w wyglądzie.

Targ mięsny Majang
Aby najlepiej poznać kuchnię koreańską, warto wybrać się na targ Majang.
Jest to magiczne miejsce. Wszędzie, gdzie podróżuję, szukam właśnie takich
targów. Tutaj zawsze znajdziemy najwięcej najciekawszych rzeczy. Przez
zapach, smak, wygląd i skład potraw najwięcej dowiemy się o miejscu, w którym jesteśmy. Majang jest ogromny, kolorowy i mocno zatłoczony.
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Kosmetyki
Panie zapewne to wiedzą, ale Korea, rzekomo,
produkuje najlepsze kosmetyki na świecie.
Kosmetyków używają tutaj wszyscy, oczywiście
kobiety, ale też mężczyźni – i nie mówię tylko
o dezodorantach w tym przypadku. Lecąc do
Seulu, dostałem od żony dość pokaźną listę
specyfików, które miałem jej kupić. Od maseczek, przez kremy, po serum i inne przedziwne
rzeczy. Odnoszę wrażenie, że jeszcze nigdy
w swoim dotychczasowym życiu nie zwiedziłem aż tylu sklepów z kosmetykami, co przez
te dwa dni w Seulu. Inna sprawa, że dzięki
temu jestem teraz ekspertem w tej materii… To
niesamowite, jak wyglądają Koreanki. Z jednej
strony taki mają typ urody, a z drugiej właśnie kosmetyki powodują, że Europejczyk ma
poważny problem, aby ocenić ich wiek. Równie
dobrze może to być dziewczyna dwudziestoparoletnia, jak i ponad pięćdziesięcioletnia,
dojrzała kobieta. Na ten temat powstało mnóstwo memów i większość z nich jest prawdziwych. Kobiety w Korei się nie starzeją.

Samochody
Będąc w Seulu, zwróciłem uwagę na jedną
istotną kwestię – samochody. Oczywiście jest
ich mnóstwo i oczywiście głównie koreańskich,
z drugiej strony są to takie modele, o których
istnieniu nie miałem pojęcia. Koreańczycy
lubują się w dużych samochodach z ogromnymi silnikami. Z jednej strony nie jest to
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problem zobaczyć na ulicy potwora o pojemności 5 litrów, z drugiej elektryków jest jak na lekarstwo. Większość Koreańczyków zabezpiecza samochody
przed otarciami, doklejając na krawędziach odbojniki wykonane z tworzywa
przypominającego gumo-gąbkę.
„Obce” marki to przeważnie VW, BMW, Mercedesy, Porsche i Volvo. Japońskich praktycznie nie ma. Co ciekawe, po ulicach Seulu jeździ sporo Renault,
tylko coś mi w nich nie pasowało. W końcu przyjrzałem się dokładniej. Mają
inny znaczek – Samsung Motors.
Przy tej liczbie samochodów nie było widać ani czuć smogu w mieście.

Zakwaterowanie
Przyjeżdżając do Seulu, mamy duży wybór opcji zakwaterowania. Możemy
skorzystać z AirBnB lub oczywiście hoteli. Ceny zaczynają się od 200 do
300 złotych za dobę. Jak dobrze poszukacie, to można też trafić na ciekawe
okazje, na przykład nocleg w tradycyjnym, drewnianym domu hanok.
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Ceny
Na koniec przybliżę jeszcze trochę koreańskie ceny. Generalnie są one zbliżone do tych, jakie mamy w Polsce. 1000 wonów to około 3,2 złotego, ale
większość stosuje orientacyjny przelicznik 1000 wonów = około 1 dolar. Przejazd metrem lub autobusem, w zależności od rodzaju biletu, w przeliczeniu
waha się od 3 do 8 złotych. Taxi jest stosunkowo tanie i przemieszczanie się
po centrum zamykało się zazwyczaj kwotą kilkunastu złotych. Woda kosztuje około 3 złote za butelkę, a piwo w barze około 9 złotych. Stosunkowo
drogi jest chleb – około 9 złotych za bochenek. Jedzenie na ulicy jest tanie.
Za koreański fast food zapłacimy od kilku do kilkunastu złotych. Obiad
w restauracji to wydatek od 30 do 40 złotych w górę.
Przelot kosztuje jakieś 4000–4800 złotych. Loty są bezpośrednie z Warszawy
do Seulu na lotnisko Incheon. Jak dobrze poszukamy, odpowiednio wcześniej, to koszt biletu może spaść do 2500–2800 złotych. Taniej może być, jeśli
zdecydujemy się lecieć z przesiadką – loty przez duże lotniska-huby wychodzą jeszcze korzystniej.
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Internet najlepiej kupić zaraz po wylądowaniu. Kartę prepaid dostaniemy
w kilku punktach przy wyjściu z terminala. Warto to zrobić od razu, aby ktoś
za nas go skonfigurował. Pakiet 2 GB danych w szybkim LTE na 14 dni to koszt
około 80 złotych. Można też skorzystać z oferty eSIM u globalnego operatora GigSky. Jest to najszybsza opcja, jeśli nasz telefon ma obsługę eSIM, ale
uprzedzam od razu, że miałem dużo niższy transfer niż na fizycznej karcie
lokalnego operatora – niby nie powinno tak być, a jednak miałem porównanie z drugim telefonem.
O ile koszty życia są zbliżone do tych, jakie znamy z Polski, to zarobki Koreańczyków są dużo wyższe. Widać to po ludziach, ich ubiorze, samochodach,
jakimi jeżdżą, itd. Zarobki mimo wszystko nie pozwalają jednak na swobodny
zakup mieszkania. Większość mieszkańców Seulu decyduje się wynająć,
zamiast kupić. Jest to dużo tańsze niż rata kredytu. Mieszkanie 30 m2 kosztuje około 350 tys. dolarów. Dla porównania – wynajem takiego mieszkania
to 700 dolarów miesięcznie. Jest tylko jeden haczyk – w Seulu płaci się z góry
za cały rok najmu +20% depozytu.
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Życie w ponad 40°C
w Dubaju
Kiedy żona proponuje Ci nagle wyjazd na urlop, to pozostaje jedynie
zapytać: „gdzie”. Niestety, nie mogliśmy znaleźć w tak krótkim
terminie celu podróży, który nas interesował, więc postanowiliśmy
uciec od polskich upałów w jeszcze większy gorąc, gdzie temperatura
odczuwalna oscylowała w rejonie 42–52°C.
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ZEA
Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo mocno zmieniły się w ostatniej
dekadzie. To nadal jeden wielki plac budowy, ale drapacze chmur coraz
bardziej przypominają Nowy York w nowoczesnym wydaniu, z tą różnicą,
że ich cień nie chroni nas przed upałem. Udając się w te rejony, mamy
do wyboru albo resorty poza miastem, z plażami i basenami, ale bez
infrastruktury (all inclusive tutaj się przydaje, jeśli nie jesteśmy w zasięgu
komunikacji miejskiej), albo szukanie kwatery w mieście. Bardzo duży
wybór daje Airbnb, ale hoteli tutaj nie brakuje, szczególnie tych lepszych, w których doba kosztuje często więcej niż typowy wyjazd na dwa
tygodnie. Do Dubaju jest sporo lotów bezpośrednich z Polski, z wielu
różnych miast, w tym nawet Wizzairem, każdy powinien więc znaleźć
coś dla siebie. Z Warszawy jedną z lepszych opcji może być Emirates,
który jest komfortowy, leci około 5,5 godz. i podaje świetne jedzenie
– pierwszy raz w swoim życiu jadłem na pokładzie samolotu danie, które
mi naprawdę smakowało. Takiej wołowiny i purée z batatów (z różnymi
dodatkami) nie powstydziłaby się dobra restauracja. Na deser pozostaje
kino pokładowe z dużymi ekranami dla każdego pasażera – w końcu
nadrobiłem braki w świecie Marvela.
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Meta
Zdecydowaliśmy się zatrzymać w dzielnicy DIFC (Dubai International
Financial Centre), czyli części biznesowej miasta. Brzmi to jak błąd, ale
nic bardziej mylnego. Po pierwsze, o tej porze roku Dubaj jest zdecydowanie bardziej wyludniony niż w sezonie, więc basen często mieliśmy
tylko dla siebie. Po drugie, mieszkaliśmy dosłownie obok stacji metra,
nie musieliśmy więc wynajmować samochodu. Po trzecie, taksówki były
tutaj dostępne dosłownie przez całą dobę, nawet w środku nocy. Na
deser została infrastruktura wokół hotelu, składająca się ze sklepów spożywczych oraz paru świetnych restauracji. Biorąc pod uwagę, że w cenie
pokoju mieliśmy jedynie śniadania, puszka Red Bulla w hotelu kosztowała
35 złotych, a espresso 27 złotych, to było to dosyć istotne z naszego punktu
widzenia. Nie wątpię, że jest wiele innych ciekawych lokalizacji na trasie
metra, ale kluczowa jest właśnie ta ostatnia – to najlepszy i najszybszy
sposób do szybkiego przemieszczania się po mieście.

Metro
Stacje metra oraz same pociągi są klimatyzowane, co jest bardzo ważne
w upalnym klimacie – nie powinniście się więc obawiać podróżowania nimi
nawet w ciągu dnia. Można oczywiście korzystać z biletów jednorazowych,
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ale zdecydowanie wygodniej podejść do okienka punktu informacyjnego
(znajduje się na każdej stacji) i poprosić o kartę przypominającą kredytową. Są trzy rodzaje kart – najtańsze, których nie da się doładować,
srebrne, które można doładowywać do woli, oraz złote, które pozwalają
na przejazd wagonem „złotym” (jest dwa razy droższy i dzięki temu nie ma
w nim tłumów). My zdecydowaliśmy się na dwie srebrne (wydanie karty
kosztuje 25 AED, z czego 19 AED można wykorzystać na przejazdy) i doładowywaliśmy je potem na automacie kartą (Revolutem dla precyzji), gdy
zużyliśmy środki na nich dostępne.
Podpowiem jeszcze, że metro w Dubaju posiada „wagony różowe”, przeznaczone tylko dla kobiet i dzieci. Panowie – nie wsiadajcie do nich, bo nie są
dla Was, a jeśli to Was nie przekonuje, to pamiętajcie, że kary są wysokie.

Dubai Mall
Największa galeria handlowa w Dubaju – Dubai Mall – mieści najdroższe
marki na świecie obok tych bardziej przystępnych cenowo. Obok Prady,
Diora, Chanel, Cartiera, LV, Rolexa i wielu, wielu innych, znajdziecie też
sklepy Aldo czy Crocs. Istotniejszy jednak jest jej rozmiar – jest tak duża, że
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początkowo nie potrafiliśmy się odnaleźć bez mapy. Na szczęście na terenie całości jest darmowe Wi-Fi, najlepiej więc korzystać z interaktywnej
mapy na stronie galerii.
Realnie, jadąc do Dubai Mall, przeznaczcie na to miejsce przynajmniej
cztery godziny, bo samo chodzenie w poszukiwaniu sklepów zajmuje najwięcej czasu.
Tak, jest też Apple Store i jest taniej niż w Polsce. Niestety, nie oferują
zwrotu 5% VAT przy wyjeździe z kraju.

Jedzenie
Jeśli chcecie skorzystać z restauracji w droższych lokalizacjach miasta – Dubai Mall, Dubai Marina itp. – to przygotujcie się na odpowiednio
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wyższe ceny. Osobiście polecam przeszukanie Google’a pod kątem restauracji „na mieście” (wzdłuż metra jest ich sporo), które oferują genialną
lokalną kuchnię za zdecydowanie bardziej rozsądne kwoty. Dla przykładu
libańskie restauracje Zaroob (Google Maps) lub Al Safadi (Google Maps)
proponują pyszne shawarmy, kofty i podobne dania (egipski placek zapiekany z mięsem i serem jest też świetny).
Od siebie jeszcze polecę sieć „fastfoodów” Shrimpy (Google Maps), które
mają w menu smażone panierowane krewetki – to jedno z moich ulubionych dań i polecam każdemu ich spróbowanie. Bierzcie od razu porcję 30
sztuk, bo znikają bardzo szybko.
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Co robić, jak żyć?
Zależnie od Waszego zdrowia upał powoduje, że trzeba iść na pewne kompromisy. Po pierwsze, smarujcie się filtrem UV 50. Po drugie, w ciągu dnia,
gdy świeci słońce, jeśli nie udajecie się gdzieś, gdzie jest klimatyzacja i cień
(np. Dubai Mall), to polecam spędzanie czasu na basenie lub w morzu – to
jedyny sensowny sposób, aby się schłodzić (a przy okazji można trochę
popływać). Możecie się też zainteresować sportami wodnymi (kitesurfing,
nurkowanie itp.), których Dubaj oferuje pod dostatkiem.
My obraliśmy najprostszy możliwy tryb życia – jak słońce jest na niebie, to
siedzimy w wodzie, a jak zachodzi, to idziemy zwiedzać.

Czy jest tu coś warte zobaczenia?
Atrakcji jest sporo, od wypraw na pustynię (lot balonem wydaje się najciekawszy), przez souk (targowisko) ze złotem, aż po zakupy w Dubai Mallu.
Ogólnie mogę polecić coś z następującej listy:
• wjazd na 124/125 piętro Burj Khalifa (najlepiej kwadrans przed zachodem
słońca; można też na wyższe piętra, ale różnica jest niewielka),
• Dubai Mall – jest kino, akwarium (zoo), mnóstwo sklepów i restauracji
oraz innych atrakcji,

PODRÓŻE

71

• złoty souk – na terenie starego Dubaju znajduje się złoty souk, gdzie znajdziecie złoto 24-karatowe, diamenty kosztujące więcej niż dobre Ferrari
oraz ogromny wybór biżuterii,
• wyjście na plac przed Dubai Mall, po zachodzie słońca, na „grające fontanny” (pokazy są co 30 minut),
• jeśli chcecie zabrać dzieci do parku wodnego na cały dzień, to koniecznie
wpadnijcie do Aquaventure Waterpark,
• Ski Dubai – można też pojeździć na nartach po sztucznym śniegu w Mall
of the Emirates,
• Burj Al Arab – jedyny 7-gwiazdkowy hotel na świecie, w kształcie żagla
(warto podziwiać go z plaży),
• Dubai Frame – muzeum z niesamowitym widokiem,
• wyprawa na pustynię (do wyboru kolacja, lot balonem, polowanie z sokołem, jazda quadami itp.).
Fanom fotografii natomiast polecę:
• taras widokowy na Burj Khalifa (124/125 piętro),
• restauracja Level 43 Sky Lounge w hotelu Four Points by Sheraton,
• taras w hotelu Shangri-la,
• Index Tower (trzeba dogadać się z zarządem),
• Dubai Frame,
• spacer po starym Dubaju,
• fontanny przed Dubai Mall.
Na pewno coś przegapiłem lub o czymś zapomniałem.

Na koniec
Potraktowaliśmy ten wyjazd przede wszystkim jako odpoczynek psychiczny od codziennych obowiązków i cel osiągnęliśmy. Do tego niskie
pozasezonowe ceny pozwalają rozejrzeć się za zdecydowanie bardziej
luksusowymi hotelami, które byśmy omijali szerokim łukiem w okresie
jesienno-wiosennym. Jeśli więc lubicie wodę i ograniczycie zwiedzanie do
godzin nocnych, to da się tutaj przeżyć w upałach grubo przekraczających
40°C. Niewątpliwie pomaga w tym stosunkowo niska wilgotność powietrza
(ale są dni, kiedy ta rośnie do ponad 60%, co jest uciążliwe) oraz wszechobecna klimatyzacja. Nie będę ukrywał, że szybki i bezpośredni lot również odegrał dużą rolę, zachęcając nas do tego kierunku.
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Cyfrowy minimalizm 3:
Apple Watch only?
Są wakacje, jest ciepło, nosimy bermudy, a w kieszeni ciężki
iPhone’a… Ale czy na pewno? Dzisiaj będę chciał Cię przekonać,
że w wielu sytuacjach telefon wcale nie jest potrzebny, wystarczy
Apple Watch z LTE.
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Czy idziemy w stronę #AppleWatchOnly?
To jest trzeci artykuł z cyklu „Cyfrowy minimalizm”. Pierwszy był o kompulsywnym sprawdzaniu mediów społecznościowych (marzec 2019),
drugi był o moim kompletnym „odwyku” od tychże mediów (maj 2019).
W tej części opowiem, jak Apple Watch pomaga mi odcinać się od zbędnych powiadomień i świetnie spełnia swoją funkcję szczególnie teraz
– podczas wakacji.

Apple Watch jako dumbphone
Wiele osób próbuje sobie radzić z powiadomie-

Wiele osób próbuje sobie
radzić z powiadomie-

niami i pokusami, które stwarzają smartfony, wracając do starych telefonów z klapką lub innych
wynalazków sprzed 10 lat. A wszystko po to, aby

niami i pokusami, które

telefon był tylko tym, czym był kiedyś – narzę-

stwarzają smartfony,

dziem do dzwonienia i ewentualnie wysłania

wracając do starych tele-

wiadomości.

fonów z klapką lub innych

Rozumiem taką potrzebę, ale nie przekonuje mnie

wynalazków sprzed 10 lat.

implementacja tego. Po co mi drugi telefon? Co

A wszystko po to, aby tele-

z kontaktami, synchronizacją danych, dyktowa-

fon był tylko tym, czym był
kiedyś – narzędziem do

niem wiadomości i innymi dobrodziejstwami ostatnich lat? Dlaczego mam z nich zrezygnować tylko
dlatego, że nie radzę sobie z pewną częścią tej

dzwonienia i ewentualnie

nowej technologii always on? Co więcej, po co mi

wysłania wiadomości.

dodatkowe urządzenie? Z dodatkową kartą SIM lub
w ogóle innym numerem telefonu? Z interfejsem
użytkownika z czasów epoki kamienia łupanego?
Nie, dziękuję…

Jakie proponuję rozwiązanie? Przecież jest urządzenie, które współpracuje z iPhone’em, a jednocześnie może mnie od niego trochę
odseparować…

Apple Watch jako minimalistyczny telefon
Okazuje się, że mój inteligentny zegarek jest właśnie tym, czego potrzebuję. Oto co dzieje się każdego dnia, kiedy kończę pracę.
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Odkładam telefon na ładowarkę indukcyjną i chodzę po domu z zegarkiem. Jeśli ktoś ma dla mnie ważną wiadomość lub do mnie dzwoni,
mogę odebrać na zegarku.
Dzięki zegarkowi jestem w kontakcie ze światem, mam dostęp do Siri,
mogę więc pytać ją o informacje, ale nie mam czego przeglądać! Jestem
więc wolny od pokus generowanych przez smartfony.
Pomimo to, wiele osób uważa, że to przez zegarek jest się „bardziej”
połączonym cyfrowo, czyli że niby jesteśmy jeszcze bardziej zniewoleni
przez technologię… Ale tak wcale nie musi być!

Jak ustawić Apple Watch, aby pomagał w cyfrowym minimalizmie?
Najważniejsze są powiadomienia. Ustawiłem je tak, że otrzymuję tylko
najistotniejsze – iMessage, Kalendarz, HomeKit oraz niektóre z WhatsApp, Nozbe czy Slack. Wszystkie inne powiadomienia w zegarku powyłączałem. Co więcej, dzięki nowemu zarządzaniu powiadomieniami
w iOS12, gdy tylko dostanę niechciane powiadomienie, od razu je usuwam z zegarka (i z iPhone'a przeważnie też).
Napisałem „niektóre powiadomienia” z wybranych aplikacji nieprzypadkowo. Jestem na przykład w wielu grupach na WhatsApp, ale grupy te
są wyciszone – powiadomień z nimi związanych więc nie dostaję. Grupy
sprawdzam tak jak maile – kilka razy dziennie na telefonie. I tyle. Jeśli
ktoś ma do mnie sprawę, to wiadomo, że wyśle mi wiadomość bezpośrednią. Tak samo Slack czy Nozbe pozwalają ustawić, które powiadomienia mają przychodzić, a które nie.
Tym sposobem spędzam popołudnie z dzieciakami czy żoną, w pełni poświęcając im czas. Nie oglądamy ekranów. Telefon jest odłożony. Mam na sobie

Najważniejsze są powiadomienia. Ustawiłem je tak, że
otrzymuję tylko najistotniejsze – iMessage, Kalendarz, HomeKit
oraz niektóre z WhatsApp, Nozbe czy Slack.
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zegarek, który i tak jest spięty z moimi wiadomościami czy kontaktami, nie
jestem więc odcięty od świata zupełnie, ale na tyle, żeby nie ulegać pokusom.

Polecam zegarek z LTE, bo wtedy może być jeszcze lepiej!
Coraz częściej wychodzę z domu bez iPhone'a – po prostu chcę się
przejść – po co mi telefon? Jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować,
zobaczę to na zegarku!
Dzięki LTE jestem dostępny pod tym samym numerem telefonu i do
tego pod tym samym iMessage. Nawet powiadomienia z WhatsApp
dochodzą, bo są przesyłane jako push notifications z iPhone'a z domu,
mogę więc na te wiadomości odpowiadać.

Zegarek i AirPods czy Apple Pay
Jestem w sklepie. Mam kartę Apple Pay spiętą z Apple Watch, mogę zatem
po prostu płacić za zakupy zegarkiem (wielu ludzi ciągle nie dowierza, że
wystarczy przyłożyć nadgarstek do terminala i po sprawie).
Chcę posłuchać czegoś inspirującego? Nie tylko muzyka działa prosto
z zegarka! Zarówno Overcast, jak i Audible pozwalają na przesyłanie
podcastów czy audiobooków na zegarek i wystarczy, że włożę do uszu
AirPodsy i mogę słuchać. Bez telefonu!

A może Apple Watch… Tak dla sportu?
Gdy idę biegać, to już nie muszę mocować sobie ciężkiego iPhone'a do
ramienia – po prostu biegam z zegarkiem i słuchawkami sportowymi
od firmy mPow. Apple Watch monitoruje mój bieg za pomocą Stravy
i odtwarza muzykę, podcast lub audiobooka.
Ten sam system działa podczas jazdy na rowerze oraz na siłowni i basenie (poza słuchaniem muzyki, bo Bluetooth przez wodę słabo działa).
Dzięki zegarkowi Apple Watch z LTE mam przy sobie: telefon, komunikator, odtwarzacz audio (muzyka, podcasty i książki) oraz tracker fitness.
I żadnej pokusy, aby sprawdzać media społecznościowe lub wdawać się
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w długie dyskusje przez chat, bo się po prostu
nie da albo jest to bardzo trudne.

Dzięki LTE jestem dostępny pod tym
samym numerem telefonu i do tego
pod tym samym iMessage. Nawet
powiadomienia z WhatsApp dochodzą, bo są przesyłane jako push notifications z iPhone'a z domu, mogę więc
na te wiadomości odpowiadać.

Podsumowanie, czyli
może jednak czasami
#AppleWatchOnly?
Zegarek z LTE mam już od wielu miesięcy i jestem
bardzo zadowolony z tego, w jak wielu momentach kompletnie zastępuje mi iPhone'a, zapewniając poczucie bycia w kontakcie, ale bez tego
drugiego, gorszego uczucia FOMO (Fear Of Missing Out – strach, że mnie coś omija), które sprawiało, że kompulsywnie zaglądałem do mediów
społecznościowych i ciągle coś czytałem na
telefonie.
Jestem pod wrażeniem tego, że ten zegarek już
po kilku latach na rynku dorósł do momentu,
w którym staje się samodzielnym narzędziem,
a wraz z akcesoriami takimi jak AirPodsy czy
inne słuchawki sportowe sprawia, że telefon bez
problemu można zostawić w domu.
Miłych wakacji!

iMAGAZINE NA
ANDROIDZIE!
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Nuki | Smart Lock 2.0
Nuki Smart Lock to inteligentny zamek,
który pozwala na otwieranie lub zamykanie drzwi za pomocą smartfona, bez
wyciągania klucza z kieszeni. Gdy nie
jesteś pewny, czy drzwi są zamknięte,
zawsze możesz sprawdzić ich aktualny
stan – inteligentny zamek to nie tylko
komfort, ale także bezpieczeństwo.
Drzwi nie wymagają wcześniejszych
modyfikacji, ponieważ Nuki montujemy
po wewnętrznej stronie zamka na istniejącym cylindrze. Warto sprawdzić,
czy obecna wkładka ma tzw. bezpieczne
sprzęgło, czyli możliwość włożenia kluczy
z dwóch stron jednocześnie. Jeżeli nie, to
drzwi nie będą mogły być otwierane za
pomocą fizycznego klucza.

Cena: 999 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Legrand | Łącznik Rolet
Łącznik sterowania rolet to pierwsze
urządzenie zgodne z HomeKit do popularnych rolet elektrycznych, sterowanych wcześniej z przełącznika na ścianie
(na cztery kable).
Jeżeli masz rolety elektryczne, w których kabel z silnika elektrycznego jest
podłączony do przełącznika klawiszo-

Vimar | Plana

wego naściennego, to Łącznik Netatmo
sprawdzi się idealnie.

Porozumienie, w którym Vimar dołączył do programu Friends with Hue

Rozwiązania proponowane w ramach

(uruchomionego w celu rozszerzenia

Celiane with NETATMO mogą być stoso-

ekosystemu Philips Hue), zaowocowało

wane zarówno w nowych, jak i już istnie-

nowymi przełącznikami (pilotami) Vimar,

jących instalacjach. System ma charakter

które gwarantują pełną kontrolę nad

modułowy i ewolucyjny, dzięki czemu

bezprzewodowym oświetleniem Phi-

może być dopasowany do zróżnicowa-

lips Hue i nie tylko. Dostępne w dwóch

nych potrzeb.

seriach Plana i Eikon, które dodatkowo
można personalizować, grawerując ikony
na przyciskach (na zamówienie). Vimar
Plana można umieścić wszędzie, nawet
na powierzchniach szklanych czy drewnianych. Dzieje się tak, ponieważ Plana
nie wymaga podłączenia do zasilania.
Komunikacja odbywa się drogą radiową,
a energia jest generowana podczas naciśnięcia przycisku – nie potrzeba baterii.
Idealne rozwiązanie, bez żadnej ingerencji w instalację.

Cena: 329 PLN

Do kupienia w HKCenter.store

Cena: 249 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Gardena | Sterownik Nawadniania VI
Wielokanałowy sterownik smart GARDENA wraz z bramką pozwala
kontrolować maksymalnie sześć odrębnych stref nawadniania. System
umożliwia ustawienie osobnych czasów podlewania, aby zapewnić
optymalne nawodnienie poszczególnym strefom o różnych wymogach
w tym zakresie. W połączeniu z czujnikiem smart GARDENA (do kupienia osobno) można precyzyjniej dozować nawadnianie, co zapewnia
optymalne zarządzanie wodą.

Cena: 1354 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Creative Outlier Air

– naprawdę świetny dźwięk i niska cena
Creative coraz bardziej mnie zaskakuje. Niedawno, bo przecież pod
koniec marca, wprowadził do sprzedaży swoje genialne, autorskie
rozwiązanie Super X-Fi, a teraz pojawiają się ich pierwsze, całkowicie
bezprzewodowe słuchawki – Outlier Air.

SPRZĘT

Na wstępie muszę zaznaczyć, że jestem w lekko
zszokowany tym, jakie słuchawki udało się
Creative wyprodukować. Producenta znamy
głównie ze słuchawek gamingowych. Jest,
oczywiście, linia sportowa, ale muszę z pełną
odpowiedzialnością powiedzieć, że wcześniejsze Outlier Sport grają raczej przeciętnie.
W wypadku Outlier Air mamy kompletnie przeciwny biegun i to w bardzo przystępnej cenie.

Budowa
Za jakość dźwięku w dużej mierze odpowiadają membrany gafenowe o średnicy 5,6 mm.
To sporo jak na tej wielkości produkt. Creative w Airach zastosował kodeki aptX i AAC,
co oczywiście też wpływa na jakość dźwięku.
W połączeniu z szybkim Bluetooth 5.0 otrzymujemy bardzo ciekawy sprzęt pod kątem
barwy i jakości dźwięku.

Dźwięk
Dźwięk jest czysty i bardzo wyrazisty. Niskie
tony na odpowiednim, przyjemnym, nie za
wysokim poziomie. Pamiętając, że mówimy
o słuchawkach True Wireless, które z założenia nie są audiofilskie, to muszę stwierdzić,
że są to słuchawki z najlepszym dźwiękiem,
jakie testowałem w tej kategorii produktowej.
Wręcz zbliżają się jakością dźwięku do moich
ulubionych, kablowych RHA T10i.
Wokale są wyraźne, bardzo czytelne, można
się jedynie momentami, ale nie zawsze,

84

SPRZĘT

85

przyczepić do wysokich tonów, które czasem mogą sprawiać wrażenie,
jakby były słyszane przez delikatną mgiełkę. Miałem takie odczucia, słuchając na przykład Florence and The Machine, ale już kompletnie nie było
tego podczas odsłuchu najnowszego Anderson .Paak. Może to być też
kwestia samego nagrania utworu.

Konkurencja
Creative Outlier Air są bezpośrednim konkurentem AirPodsów, Samsung
Galaxy Buds czy Jabra Elite T65, jednocześnie grają od nich zauważalnie
lepiej i dodatkowo są sporo tańsze.

IPX5
Słuchawki spełniają normę IPX5, czyli są potoodporne. Spokojnie możemy
w nich trenować na siłowni czy biegać.

Bateria
Producent deklaruje 10 godzin pracy plus dwa pełne ładowania z obudowy,
w sumie dające 30 godzin używania. Z moich testów wynika czas zbliżony,
tylko minimalnie krótszy, około 9 godzin. To bardzo dobry wynik w kontekście tego, że słuchawki mają wbudowane bateryjki o pojemności jedynie

SPRZĘT

86

60 mAh. W każdym momencie możemy słuchawki doładować z obudowy,
która jest wykonana z aluminium. Niestety, jest ona dość spora w porównaniu do wspomnianych wcześniej konkurentów, z drugiej strony jest zdecydowanie bardziej… pancerna. Ładujemy ją tylko przez złącze USB-C – szkoda, że
zabrakło indukcji. Obudowa ma bardzo wygodny, podobny do obudów od
Airpodsów czy Budsów, system mocowania słuchawek na magnes.

Rozmowy i asystenci
Słuchawki Creative mają wsparcie dla asystentów głosowych, zarówno Siri,
jak i Google Assistant. Każda ze słuchawek może oczywiście pracować niezależnie, pojedynczo, jako zestaw słuchawkowy. Rozmowy przez Outlier Air są
zaskakująco dobrej jakości. Mikrofony dobrze wycinają tło i nie zniekształcają.

Kilka minusów – nie można mieć wszystkiego
Zacznę może od aplikacji, której brakuje. Aplikacji do sterowania słuchawkami,
takiej jak ma np. Jabra czy Budsy na Androidzie. W dużej mierze też zapewne
przez to, że, choć jest wbudowany Bluetooth 5.0, nie mamy możliwości parowania równoległego z dwoma urządzeniami jednocześnie. Bardzo ciężko działają wbudowane w słuchawki przyciski i szkoda, że nie ma opcji zgłaśniania
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w samych słuchawkach. Ostatnią kwestią niezrozu-

Creative Outlier Air
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusy:
cena
świetna jakość dźwięku
duża głośność
dobre odcięcie od otoczenia
bardzo wygodne i stosunkowo 		
małe słuchawki
dobry czas pracy na bateriach
Minusy:
pomimo BT 5.0 nie ma opcji jed
noczesnego parowania z dwoma
urządzeniami
brak aplikacji do sterowania
brak ładowania indukcyjnego 		
obudowy
spora obudowa
ciężko działają przyciski
nie rozumiem, dlaczego każda ze
słuchawek widoczna jest w syste
mie jako osobne urządzenie BT

Cena: 349 PLN

miałą dla mnie jest fakt, że Outlier Air są widoczne
w systemie jako dwa niezależne urządzenia. Pierwszy
raz widzę takie rozwiązanie.

Podsumowanie
Choć nie są to słuchawki bez wad, to cena, bateria,
a przede wszystkim jakość dźwięku, jaki generują,
absolutnie rekompensują wspomniane braki. Zdecydowanie warto jest je kupić, jeśli zastanawiacie się
nad słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi,
a nie chcecie wydać fortuny. Jeśli poważnie myślicie
o sporcie, to za 40 złotych więcej jest dostępna wersja Sports, różniąca się tylko wykończeniem obudowy, pomarańczowymi wstawkami i dołączonym
mankietem, czyli frotką z kieszonką na słuchawki.
Jeśli natomiast jakość dźwięku generowana przez
Air jest dla Was niewystarczająca, to za 429 złotych
można dostać specjalną wersję Gold, z wbudowanym systemem Super X-Fi i większą baterią. Dla każdego coś się znajdzie. Polecam.
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ZAGG iFrogz
Przerzucenie się ze słuchawek przewodowych na Bluetooth
diametralnie poprawia komfort słuchania. ZAGG opracował kilka
konstrukcji dla tych osób, które do tej pory korzystały z pchełek
dostarczanych przez producenta i mają dość kabli.
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free rein 2
Portfolio marki iFrogz obfituje w niedrogie, ale niezłej jakości słuchawki.
Model free rein 2 to podstawowa konstrukcja, dodatkowo wyposażona
we wkładki douszne, które zapobiegają wypadaniu ich z uszu przy
dynamicznych ruchach. To dobrze sprawdzona i prosta konstrukcja:
dwie słuchawki dokanałowe połączono kablem, na którym znalazł się
pilot do sterowania (pilot ma wbudowaną baterię). W komplecie prócz
słuchawek dostajemy kabel do ładowania, trzy komplety gumowych
końcówek oraz jedną parę „skrzydełek”. Brakuje mi choćby jednego
dodatkowego kompletu w mniejszym rozmiarze, bo te, które dostajemy,
są dość długie i nie każdemu mogą pasować. Pilot
na kablu ma trzy przyciski, odpowiednio do regulacji głośności i przełączania utworów (a także do

Nakładki dokanałowe są
mało elastyczne, a tym

włączania i parowania), znalazł się na nim także
mikrofon oraz port micro USB. Kabel prowadzimy
za szyją, a tym samym pilot znajduje się poza zasię-

samym nie układają się ide-

giem wzroku, wypukłe przyciski pozwalają jednak

alnie w małżowinie ucha.

używać go bezwzrokowo.
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Dopasowanie free rein 2 do ucha było dla mnie lekko
kłopotliwe, nakładki dokanałowe są bowiem mało

free rein 2

elastyczne, a tym samym nie układają się idealnie

•
•
•
•

dobrać odpowiedni rozmiar, natomiast odsłuch wciąż

Design: 3/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 2/6

Plusy:
• długi czas pracy na baterii
Minusy:
• kiepskie brzmienie - mało 		
wygodne
Cena: około 90 PLN

w małżowinie ucha. Ostatecznie jednak udało mi się
był odrobinę uciążliwy. Wynikało to z hałaśliwego
kabla, który dawał o sobie znać przy mocniejszych
otarciach o ubranie. Brzmienie free rein 2 odpowiada
ich cenie – dynamika jest kiepska, a charakterystyka
bardzo płaska. Zaskakujące jest to, że ZAGG nie podbił niskich tonów, jak to się robi w wielu tanich konstrukcjach. Traktuję to mimo wszystko jako wadę, bo
niskich tonów brakuje nawet tam, gdzie powinny być
wyraźnie słyszalne. Na pochwałę zasługuje natomiast
niezły czas pracy na baterii (ponad pięć godzin, jeśli
słuchamy z umiarkowaną głośnością), a także to, że
słuchawki się przyciągają, można je więc zawiesić na
szyi bez obaw, że z niej spadną.
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sound hub xd2
Słuchawki sound hub xd2 są produktem z wyższej półki cenowej niż free
rein 2. Różnią się zarówno konstrukcją, jak i brzmieniem, choć i tu nie ma
rewelacji. Mają symetryczną konstrukcję, przewody obu słuchawek są tej
samej długości i wychodzą z kontrolera, będącego jednocześnie pilotem
sterowania. Mają obudowę pokrytą gumą, a port micro USB znajduje
się pod zaślepką. Przyciski mają bardzo dobrze wyczuwalny skok, obudowa sprawia zresztą solidne wrażenie. Psują je sztywne przewody oraz
(ponownie) kiepskie nakładki dokanałowe. Pilota trzeba zaczepić do
ubrania, inaczej pod wpływem jego ciężaru słuchawki wypadają z uszu.
Konstrukcja została wyposażona w magnetyczny klips, który radzi sobie
z koszulkami, ale już niekoniecznie z kurtką czy grubą bluzą. Może posłużyć też do zaczepienia zwiniętych na pilocie słuchawek.

Nie byłem w stanie znaleźć żadnego utworu, który brzmi na
nich choćby znośnie.
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Model xd2 reklamowany jest jako ten
o lepszym brzmieniu, uzyskiwanym
dzięki zastosowaniu podwójnych przetworników neodymowych. Jak to się ma
do dźwięku? Właściwie nijak, bo detali
może i trochę słychać, ale wszystko jest
zagłuszane przez sztuczny, zdecydowanie przesadzony i nieprzyjemny bas
oraz wtórujący mu trzeszczący środek.
Nie byłem w stanie znaleźć żadnego
utworu, który brzmi na nich choćby
znośnie, dopiero znaczne zmniejszenie basu w ustawieniach korekcji
dźwięku iPhone’a sprawiło, że dało się
ich używać (aczkolwiek wszystkie testy
przeprowadzam zawsze na płaskim
ustawieniu korektora). Są za to bardzo
głośne i działają długo na jednym ładowaniu (osiem godzin deklarowane przez
producenta jest jak najbardziej realne).

sound hub 		
xd2			
•
•
•
•

Design: 3,5/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 2/6

Plusy:
• wygodny pilot
Minusy:
• fatalne brzmienie
Cena: około 170 PLN
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sound hub sync
Ostatnie z testowanych słuchawek to właściwie dwa urządzenia w jednym.
Konstrukcja sound hub sync jest niemal identyczna, jak model xd2 – centralnym elementem jest również pilot. Tym razem ma jednak wymienną,
gumową osłonę, a w komplecie dostajemy aż trzy takie osłony. Ponadto ma
gniazdo mini Jack, do którego są wpięte słuchawki. Oznacza to, że może
posłużyć też do odtwarzania muzyki bezprzewodowo z dowolnego, podłączonego przez to gniazdo urządzenia. W sound hub sync zastosowano
nie tylko gumowe wkładki dokanałowe, ale też dodatkowe „skrzydełka” do
stabilizowania ich w małżowinie ucha. Są zdecydowanie bardziej elastyczne
niż w modelu free rein 2, ponadto kształt litery „U” sprawia, że o wiele
lepiej się dopasowują. Pilot ma też odrobinę mocniejszy magnes w klipsie,
a tym samym pewniej trzyma się ubrania.
Jak się pewnie spodziewacie, brzmienie sound hub sync nie powala.
Dźwięk jest bardzo płaski, choć dużo bardziej znośny niż w xd2, bas nie
dominuje (prawdę mówiąc, prawie go nie ma), środek i góra są nawet
dość szczegółowe, ale kompletnie nie czuć ani przestrzeni, ani też nie
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słychać dynamiki brzmienia. Nie jest też aż tak
głośno, jak w xd2, ale nie znaczy to, że są za
ciche – mieszczą się w standardowych granicach
poziomu głośności. Ze wszystkich testowanych
modeli to właśnie sound hub sync wypada najlepiej pod względem jakości brzmienia – po

sound hub 		
sync		
•
•
•
•

Design: 3/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 2/6

Plusy:
• możliwość podłączenia dowol		
nego wyjścia dźwięku
• dobrze trzymają się w uszach

umiejętnym ustawieniu korektora da się z nich
korzystać na co dzień.

Podsumowanie
ZAGG musi się jeszcze wiele nauczyć, jeśli zamierza
konkurować z czymś więcej niż dołączonymi do
smartfona pchełkami. Testowane modele uwalniają od kabla łączącego słuchawki z telefonem,
ale nie wnoszą wiele więcej. Chlubnym wyjątkiem jest sound hub sync, który pełni też funkcję
adaptera Bluetooth. Nieczęsto spotyka się takie

Minusy:
• kiepskie brzmienie

rozwiązanie, a wciąż uważam je za użyteczne. Pod

Cena: około 160 PLN

rzej wypada xd2, który miał radzić sobie najlepiej.

względem brzmienia wszystkie zawodzą, a najgoBy zdecydować się na nie, kable musiałyby mi
naprawdę mocno dać się we znaki.
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Polar Vantage M z OH1
- sisu w praktyce
Od jakiegoś już czasu sentymentem darzę fińskie podejście do życia.
Określenie „być sisu” jest nawet od jakiegoś czasu wyznacznikiem drogi,
jaką podążam. Postanowiłem iść krok dalej i przynajmniej na jakiś czas
zastąpić amerykański zegarek sportowy jego fińskim odpowiednikiem.
Poprosiłem polskiego dystrybutora o możliwość przetestowania zegarka
Polar Vantage M z dodatkowym czujnikiem OH1.
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Zegarek niestety otrzymałem w wersji testowej, bez opakowania fabrycznego i nie jestem w stanie stwierdzić, co ono zawiera. Jednak to, co na
pewno musi być w takim zestawie, to kabel do ładowania. Niestety, bardzo
dziwny. Wygląda jak mała tacka, na którą nakładamy zegarek. Nie podoba
mi się takie rozwiązanie, bo magnes nie jest zbyt mocny i trzeba uważać przy ładowaniu, by się nie rozłączył. Zegarek po naładowaniu i kilku
treningach oraz włączonym ciągłym monitorowaniu tętna wytrzymywał
około tygodnia. Według specyfikacji – 30 godzin w cyklu treningowym.
Zegarek, którego używałem, był w kolorze czerwonym. Są też czarne, zielone i białe. Duża tarcza płaska z przodu jest otoczona srebrnym pierścieniem. Srebrne są także przyciski – trzy po prawej stronie i dwa po lewej.
Zegarek ma na spodzie czujnik monitorujący tętno. W tym samym miejscu
są piny do ładowarki. Wygląda to ciekawie, choć jest niewidoczne przy
używaniu. Pasek jest wykonany z jakiegoś rodzaju silikonu, który w dotyku
przypomina welur. Jest bardzo przyjemny i dobrze się go nosi. Paski są
wymienne, ale przy kopercie, która ma taki sam kolor, trudno wybrać inny,
który dobrze się komponuje. Jest to standard 22 mm. Zegarek jest oczywiście wodoodporny (WR30). Wszystko wykonane wzorowo.
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Tarcza jest większa niż wyświetlacz. Na
pasywnej części tarczy umieszczono dodatkową podziałkę minutową, która ładnie komponuje się z tarczą analogową zegarka. Ekran
oczywiście – i to jest zaleta – nie jest dotykowy. Został wykonany tak, by nawet w pełnym słońcu był nadal czytelny i wyraźny.
Szkiełko z laminowanego szkła akrylowego
z utwardzoną powierzchnią. Rozmiar to 1,2”
i rozdzielczość 240 × 240 pikseli. Kolory jak
na taki wyświetlacz są nawet mało wyblakłe.
Za sam wyświetlacz duży plus.
Wszystko powyżej to jednak tylko zegarek.
Najważniejsze jest oprogramowanie i funkcje sportowe. Menu zegarka jest ascetyczne.
Jestem przekonany, iż tworzył go jakiś Fin
z twarzą jak Kimi Raikkonen, bez cienia
jakiejkolwiek emocji. Nie znajdziemy w tym
zegarku tysiąca różnych ustawień. Są podstawowe, a i tak lepiej je ustawiać w systemie
Polar Flow w telefonie.
Zegarek przez kilka dni się nas uczy. Zbiera
dane, by ustalić prawidłowo nasze parametry wydolnościowe. Jeśli trenujemy
w celu osiągnięcia konkretnego wyniku,
musimy wiedzieć, jak znaleźć równowagę
pomiędzy rodzajami treningu i odpoczynku. Polar pokazuje, jak nasz organizm
reaguje na aktywność. W moim przypadku
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w większości miałem na wyświetlaczu komunikat o przeciążeniu treningowym. Niestety, taki już jestem.
Zegarek ma 20 profili sportowych. W systemie Polar Flow można dodać inne,
wybór jest ogromny, bo ponad 130 dyscyplin. Można określić indywidualne
strefy tętna, prędkości czy mocy. Można personalizować ekran aktywności
pod siebie. Zegarek bardzo szybko łapie sygnał satelitarny. Testowałem go,
biegając, pływając i jeżdżąc na rowerze. Wszystkie parametry miałem zawsze
widoczne podczas aktywności. Najbardziej zdziwiła mnie analiza stylu,
w jakim pływam. Dokładnie wiedziałem, ile płynąłem stylem dowolnym,
a ile klasycznym. Polar analizuje także nasz sen i aktywność w ciągu dnia.
Wspomaga również spalanie kalorii na podstawie informacji o nas.

Polar obsługuje oczywiście powiadomienia z telefonu, jednak to nie jest
coś, czym może się chwalić. Nie działa to idealnie. Powiadomienia są na
ekranie, ale ich wyświetlanie nie jest zbyt czytelne.
Platforma Polar Flow to bardzo mocna strona systemu. Jest bardzo czytelna i ładnie wizualnie są przedstawione wszystkie analizy i parametry
treningów. Dane można synchronizować z Endomondo, Stravą czy TreiningPeaks. Słabą stroną jest import treningów zarejestrowanych w innych
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systemach czy urządzeniach. Nie ma takiej możliwości, co niejako ogranicza nas do zakupu np. komputerka rowerowego również od Polara.
Osobnym tematem jest czujnik tętna OH1. To innowacyjny optyczny czujnik,
który łączy w sobie wszechstronność, wygodę i łatwość obsługi. Można go
używać jako samodzielne urządzenie treningowe albo sparować z różnymi
aplikacjami fitness, zegarkami sportowymi i smartwatchami, dzięki transmisji Bluetooth i ANT+. Tu muszę się przyznać do czegoś. Pierwszy raz tak się
stało, że po kilku treningach na basenie i rowerze zakupiłem sobie taki czujnik. Nigdy nie kupiłem testowanych rzeczy. To jest pierwszy taki przypadek.
OH1, który sam kupiłem, nawet ten bez „plusa”, otrzymał aktualizację i ma
ANT+ i Bluetooth.
Czym jest OH1? Jest on, tak mi się wydaje, modułem pomiaru tętna wyjętym z zegarka i wsadzonym do obudowy. Dostał trochę pamięci na dane
i akumulatorek. Może pracować w trybie zwykłego sensora lub niezależnie,
zbierając dane. Dane te potem może wczytać do systemu Polar Beat. Do
zakupu przekonało mnie montowanie czujnika. Przy pływaniu mamy specjalny klips do przyczepienia do okularków pływackich. Dane pobierane są
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ze skroni. Podczas treningów rowerowych mamy specjalną opaskę zakładaną na przedramię. I to dla mnie jest rewelacja. Mam astmę wysiłkową
i dodatkowy ucisk na klatkę piersiową przy standardowych czujnikach jest
u mnie niewskazany. Przy rozwiązaniu Polara mam sprawę rozwiązaną idealnie. Jakość pomiaru jest porównywalna do innych systemów. Można go
również parować z innymi systemami, nie tylko Polara. Do tego wodoodporność do 30 m. Czas na jednym ładowaniu to według producenta do 12
godzin, choć u mnie jest to raczej 8–10 godzin.
Polar Vantage M polecam każdemu, komu zależy na rzetelnej analizie
i zapisie treningów. Można, jeśli chcemy, używać go tylko do monitorowania naszej aktywności. Wygląda świetnie i tak samo działa. Szczególnie dobrym rozwiązaniem będzie dla osób, które mają jakieś urządzenie
Polara, np. licznik rowerowy. Dobrym pomysłem jest zacząć od tego
zegarka, bo cena jest genialna do oferowanych możliwości, a nie mamy
historii treningów w innych systemach i dopiero budujemy historię aktywności. Jedyne minusy to trochę ascetyczne menu oraz brak możliwości
importu treningów. Czujnik OH1 jest świetnym rozwiązaniem i polecam go
każdemu, kto używa obecnie czujnika na klatkę piersiową.
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Mophie Juice Pack Air
– dla kilku godzin więcej
Telefony mają coraz doskonalsze wszystko, z wyjątkiem baterii.
Akumulatory również stają się coraz lepsze, ale przeciętny czas pracy
smartfona od lat jest podobny. Juice Pack Air dla iPhone’a X również
oferuje to, co zwykle, tyle że dorobił się też nowej funkcji.
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Etui z bateriami Mophie były jednymi z pierwszych, które pojawiły się na
rynku i wciąż nie sposób znaleźć bardziej rozpoznawalnej marki tego typu
urządzeń. Obudowa z wbudowaną baterią co prawda pogrubia smartfon,
ale jest zdecydowanie poręczniejsza niż osobny powerbank podłączany
kablem. Nowy Juice Pack Air przeznaczony do iPhone’a X pojawił się na
rynku rok po premierze tego modelu, gdy ten wyszedł już z produkcji.
Standardowo już jest podłączany do telefonu przez Lightning, a ładowany
z portu microUSB. Zasłania spód urządzenia, ale zarówno głośnik, jak
i mikrofon na dolnej krawędzi działają dobrze dzięki otworom w obudowie
(odnoszę wrażenie, że jest nawet lepiej, bo dźwięk skierowany jest w stronę
użytkownika). Bocznych przycisków używa się równie wygodnie, co bez
obudowy; Juice Pack ma własne, przenoszące idealnie skok tych oryginalnych. Trochę trudniej sięgnąć do przełącznika wyciszenia, ale da się go bez
większego problemu używać.

Zastosowany w obudowie port microUSB służy nie tylko do
ładowania, ale pozwala też na przesyłanie danych.
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Telefon z obudową staje się zauważalnie
grubszy i cięższy (aż o 76 g, co czuć szczególnie w kieszeni), ale dobrze leży w dłoni,
bo obudowa jest zaokrąglona i ma matową
powierzchnię. Prócz dodatkowej energii Juice
Pack zapewnia też ochronę i to zarówno
tyłu i boków, jak i frontu urządzenia. Narożniki obudowy wystają lekko ponad ekran,
zabezpieczając go przed rysami w przypadku
położenia go na blacie wyświetlaczem w dół.
Krawędzie mają natomiast niższy profil, dzięki
czemu wykonywanie gestów jest niemal tak
łatwe, jak bez obudowy. Zastosowany w obudowie port microUSB służy nie tylko do ładowania, ale pozwala też na przesyłanie danych
(do podłączenia do komputera czy CarPlay
trzeba więc po prostu użyć innego kabla).
Istotną wadą wielu obudów (nie tylko tych
z akumulatorami) jest ograniczanie możliwości ładowania bezprzewodowego. Wystarczy,
że etui jest grube, by ładowarka indukcyjna
nie mogła zasilić urządzenia. Juice Packa to
nie dotyczy, bo obsługuje ładowanie indukcyjne w standardzie Qi. Dzięki temu ładuję
telefon w dokładnie ten sam sposób, co bez
niego (czyli kładąc go na ładowarce). Podobnie jak w poprzednich modelach, tak i tu
po podłączeniu do zasilania ładowany jest
najpierw akumulator smartfona, a dopiero
później ten w Juice Packu. To również bardzo
dobre rozwiązanie – gdy muszę zdjąć telefon
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z ładowarki i nie naładuje się w pełni, zostawiam etui w domu, bo będzie
tylko dodatkowym ciężarem. Stan naładowania akumulatora wskazywany
jest przez cztery diody z tyłu obudowy, zaświecają się po krótkim wciśnięciu przycisku obok. Długie przytrzymanie go rozpoczyna lub wstrzymuje
ładowanie.
Akumulator iPhone’a X ma pojemność 2716 mAh, natomiast ogniwo Juice
Packa Air – 1720 mAh (czyli 63% pojemności akumulatora smartfona). Telefon staram się podłączać do ładowania wtedy, gdy jego bateria ma 20%
ładunku (ładowanie jest najwydajniejsze w przedziale od około 20% do
80% pojemności baterii). Juice Packa włączałem za każdym razem przy
20% i podczas ładowania nie używałem telefonu (miał włączone Wi-Fi,
Bluetooth i znajdował się w tym samym miejscu, więc nie tracił energii na
wyszukiwanie sieci komórkowej). Wyniki okazały się bardzo powtarzalne:
w ciągu 1 h 10 min Juice Pack Air rozładowywał się
całkowicie, ładując iPhone’a od 20% do 64% ładunku
akumulatora. Teoretycznie więc sprawność ładowa-

Juice Packa obsługuje
ładowanie indukcyjne
w standardzie Qi.

nia to 70%, a pozostała energia ucieka w wyniku strat
podczas jej przesyłu (biorąc pod uwagę to, że 44%
pojemności akumulatora iPhone’a X to 1214 mAh, co
z kolei stanowi 70% pojemności baterii Juice Packa).
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Wystarcza to na 4–5 dodatkowych godzin rozmów,

Mophie Juice 			
Pack Air		
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

pracy z mailem i notatkami (czyli tego, co zazwyczaj robię na telefonie) – zazwyczaj bateria i tak
wystarcza mi do końca dnia, ale podczas bardzo
intensywnych dni ta dodatkowa bateria sprawia,
że nie muszę zawracać sobie głowy ładowarką.
Z drugiej strony, nie jest to tak dużo, co w podobnych urządzeniach, nie ma mowy o dodatkowym

Plusy:
• ładowanie indukcyjne
• nie utrudnia obsługi telefonu

dniu pracy.

Minusy:
• ciężki
• zauważalnie pogrubia telefon

Pack Air nie jest odkrywczym urządzeniem, robi

Cena: 400 PLN

Nie potrzebuję go na co dzień, ale wolę mieć go

Mophie nie zawiodło mnie po raz kolejny. Juice
dokładnie to, czego oczekuję, nie zmuszając mnie
jednocześnie do zmieniania żadnych nawyków.
przy sobie, bo gwarantuje mi, że będę mógł korzystać z telefonu znacznie intensywniej niż zwykle.
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GoalZero Sherpa 100AC
Elektronika jest coraz bardziej zaawansowana, procesory coraz
szybsze, telefony coraz lepsze, tylko te baterie… Technologia stojąca za
bateriami w ciągu ostatnich kilku lat zrobiła duży postęp, jednak nie
tak ogromny, jak reszta komponentów naszego sprzętu.
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Dużo mocy obliczeniowej wymaga dużej mocy baterii. Producenci komputerów, smartfonów muszą iść na kompromis – wielkość, waga urządzenia
– czas pracy na baterii. Jeżeli intensywnie pracujemy w terenie, ratujemy
się powerbankami – dla mnie to must have, w związku z częstymi podróżami i koniecznością używania komputera. Jak tylko w polskiej dystrybucji
pojawiła się więc GoalZero Sherpa 100AC, musiałem ją przetestować
Dzisiaj w zakresie doładowywania elektroniki mamy modele małe, kieszonkowe – do szybkiego zasilenia telefonu czy tabletu. Powerbanki dla
komputerów natomiast do niedawna były rzadkością – kilkanaście lat
temu miałem zewnętrzną baterię Philipsa z zestawem standardowych wtyczek do popularnych modeli i mojemu służbowemu IBM dało się wydłużyć
życie o jakieś 20 min – zysk raczej niewielki. Od kilku lat używam GoalZero
Sherpa 50 z inwerterem 230 V, umożliwiającym podłączenie standardowego zasilacza 230 V. W sam raz do naładowania baterii od lustrzanki czy
MBP 13”. Jak tylko pojawiała się w polskiej dystrybucji nowa Sherpa, musiałem ją przetestować.
Sherpa 100AC z dwoma portami dwukierunkowymi portami USB-C
Power Delivery mogącymi dostarczyć moc 60 W, dwoma portami
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USB-A ładującymi maksymalnie 12 W, portem, a właściwie gniazdkiem, AC
230 V do 100 W oraz ładowaniem indukcyjnym w standardzie Qi to gigant
w swojej klasie. To bardzo dużo możliwości i mocy jak na jedno urządzenie.
Pojemność 25600 mAh/94,7 W wymaga miejsca, Sherpa 100AC nie jest więc
kieszonkowa. Jej wymiary 19 × 2,45 × 14,4 cm i waga 898 g jednak zaskakują
i sprawiają, że będzie trudno znaleźć dla niej miejsce w plecaku.
Pierwsze, co podłączyłem, to oczywiście MBP 15” i9, komputer bardzo prądożerny, przy naładowanej baterii komputera do 100% i podłączeniu powerbanku GoalZero MPB wskazywał, że jest nadal ładowany z zasilacza, w System
Information pojawiła się informacja o podłączonym zasilaczu o mocy 60 W.
Powerbank dostarczał prąd przez 2 godz. 30 min, zanim komputer przełączył
się na własną baterię. W tym czasie używałem go standardowo, bez dużych
obciążeń – poczta, www (dwie przeglądarki i dużo zakładek), Word, Preview,
trochę Photoshopa. Podłączenie wyładowanego do 10% MBP do naładowanego na 100% powerbanku dało czas ładowania komputera do 70% 1
godz. 30 min, na tyle wystarczyło energii w powerbanku. Komputer podczas
ładowania był cały czas używany. Czasy podtrzymania zasilania/ładowania
zgadzają się z niewielką różnicą z tym, co możemy odczytać z wyświetlacza
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OLED, w który Sherpa jest wyposażony. Podaje nam on procent naładowania
akumulatorów, przybliżony czas do rozładowania oraz moc, jaka jest w danej
chwili dostarczana do urządzenia i pobierana z niego, możemy też wyświetlić
parametry poboru mocy dla każdego portu. Przycisk z symbolem przypominającym Wi-Fi włącza pole ładowania indukcyjnego.
Komputerem rozładowałem powerbank, trzeba go więc naładować. W zestawie znajdujemy ładowarkę sieciową, która pasuje też do innych produktów
z serii Sherpa. Wspomniałem wcześniej, że porty USB-C są dwukierunkowe,
możemy za ich pomocą ładować powerbank np. ładowarką od MBP, nie
trzeba wozić ze sobą dwóch ładowarek. Nie musimy się też martwić o ładowanie pojedynczo urządzeń. Łączenie łańcuchowe daje nam możliwość
ładowania MBP i Sherpy równocześnie. Potrzebny jest do tego tylko drugi
kabel USB-C <–> ładowarka do gniazdka: kabel USB-C od ładowarki podłączamy do pierwszego portu USB-C w Sherpie, do drugiego następny kabel
i ten następnie do komputera; ładowarka ładuje więc powerbank, który
z kolei ładuje komputer. Przepływ energii jest zarządzany przez procesor
w GoalZero. W zależności od obciążenia komputera pobierał on więcej lub
mniej mocy, niż dostarczał zasilacz do powerbanku. Takie ładowanie oczywiście trwa trochę dłużej, ale w terenie mamy jeden zasilacz mniej w bagażu.
Jak już jesteśmy przy kablach, to w zestawie otrzymujemy krótkie
kable USB-C<–>USB-C, USB-A<–>micro USB, USB-A<–>Lighting i dłuższy
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USB-A<–>USB-C. W bokach powerbanku są specjalne „kieszonki”, pozwalające na wygodne schowanie dwóch kabelków, których najczęściej
używamy.
Ładowanie sieciowe do pełna bez dodatkowego obciążenia zajmuje około
trzech godzin. Sherpę można również ładować panelami słonecznymi
GoalZero – mam do starszej wersji panel Nomad 13”. Według producenta
powinien on naładować powerbank w czasie 15–30 godzin w zależności od
nasłonecznienia. Korzystałem z tego rozwiązania na wyjazdach z Sherpą
50, która się ładowała 8–14 godzin w polskich letnich warunkach – czyli
dwa słonecznie dni, przy o połowę mniejszej pojemności, wyliczenia producenta wydają się więc realne, co nie zawsze się
zdarza. Tym razem brak czasu nie pozwolił nawet
na weekendowy wypad w głuszę. Testy odbywały

Ładowanie sieciowe do
pełna bez dodatkowego
obciążenia zajmuje około
trzech godzin. Sherpę
można również ładować
panelami słonecznymi GoalZero – mam do starszej
wersji panel Nomad 13”.

się zatem w warunkach miejskich, podmiejskich
i podróżnych na trasie Kraków–Warszawa.
Sherpa 100AC zgodnie z nazwą i tym, co już napisałem, ma standardowe europejskie gniazdko 230 V
(są modele z amerykańskim i brytyjskim). Pozwala to
podłączyć prawie każdy zasilacz. Ograniczeniem jest
maksymalny pobór mocy, do 100 W. Podłączyłem
ładowarkę do baterii od lustrzanki. Po naładowaniu
dwóch wskaźnik napełnienia spadł do 85%. Biorąc
pod uwagę, że baterie do DSLR mi na długo wystarczają, planując ładować je tylko za pomocą Sherpy,
mogę jechać na trzy miesiące w nicość bez prądu.
Sprzęt GoalZero jest popularny wśród podróżujących

fotografów, jak się można domyślić. Ładowanie baterii do aparatu, GoPro…
Phi! To robią wszyscy. Podczas wypadu za miasto Sherpa sprawdziła się
jako zasilanie do niecodziennego urządzenia – laktatora. Dwa użycia po
20 minut zużyły około 20% baterii. Ładowanie iPada Pro 10,5” zużywa więcej
zasobów, bo około 30%, iPhone 7+ natomiast od 20% do pełna zjadł 20%.
GoalZero Sherpa 100AC nie jest powerbankiem dla każdego, choćby dlatego, że nie jest powerbankiem do codziennego noszenia w torbie. Jest
sprzętem dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do zasilania, tam,
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gdzie nie można się podłączyć do sieci elektrycznej, czyli dla podróżników,
dla geeka na spływie kajakowym czy wyprawie rowerowej, dla geek-mamy
z laktatorem na wypadzie za miasto, wtedy, kiedy potrzebujemy zasilania,
które nas nie zawiedzie, a pozwoli naładować baterię w aparacie kilkukrotnie, ładując równocześnie naszego iPhone’a i nawigację satelitarną. Nie
będziemy go używać codziennie, co zatem z żywotnością akumulatorów?
Producent deklaruje 500 cykli do 80% pojemności i ładowanie co 3–6 miesięcy. Poprzedniego modelu używam od około czterech lat, kilka razy
w roku. Nie wiem, ile akumulatory mają cykli, ale na pewno pojemność nie
spadła poniżej 80%. Nowa wersja z nowymi ogniwami i procesorem z pewnością będzie wydajnie służyła dłużej. Jako ostatnią rekomendację dodam,
że Aleksander Doba, który przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, podczas
wypraw korzysta ze sprzętu zasilającego GoalZero. Jeżeli potrzebujecie
pewnego źródła zasilania na kilka–kilkanaście ładowań Waszego sprzętu, to
jest to urządzenie dla Was.
Sherpa 100AC nie jest niestety tanim, urządzeniem; w promocji kosztuje
1799 złotych (normalnie 2570 złotych), ale dodatkowo dla czytelników iMagazine dystrybutor GoalZero przygotował specjalną promocję, z kodem: imagazine otrzymają 20% rabatu i darmową wysyłkę w sklepie goalzero24.pl.
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Aten UH7230
Jedno z podstawowych praw ekonomii mówi, że konkurencja
wpływa korzystnie na rozwój rynku. W wyniku tego ogólnego prawa
łącze Thunderbolt 3 zostaje zauważone przez coraz większą liczbę
producentów sprzętu, nawet tych, dla których rynek drobnych
akcesoriów był tylko dodatkiem do działalności.
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Firma Aten, producent szerzej znany profesjonalistom związanym ze sprzętem KVM i instalacji audio-video, także wszedł na ten rynek, a dzięki temu
ja otrzymałem na testy hub TB3, Aten UH7230.
Aten UH7230 jest stacjonarnym hubem Thunderbolt
3 z zestawem portów:

Na co dzień pracuję
z dużymi plikami video,
które kopiuję z nośników
zewnętrznych, wgrywam
na dyski sieciowe etc. Nie
zauważyłem podczas pracy z podłączonym UH7230
żadnych problemów
z wydajnością,...

•

2 × USB 3.1 (typu A),

•

1 × USB-C,

•

1 × Eth 1GB,

•

2 × Thunderbolt 3,

•

1 × DisplayPort,

•

1 × audio in,

•

1 × audio out,

•

1 x zasilanie.

Jeden z portów Thunderbolt 3 obsługuje standard
Power Delivery do 85 W, dzięki czemu nie musimy
korzystać z zasilacza do komputera. Bez problemu
zasila MBP 15” i9, nawet podczas intensywnego
renderingu video. Jeden kabel i mamy cały zestaw
standardowych portów oraz zasilanie. Na co dzień
pracuję z dużymi plikami video, które kopiuję z nośników zewnętrznych,
wgrywam na dyski sieciowe etc. Nie zauważyłem podczas pracy z podłączonym UH7230 żadnych problemów z wydajnością, nawet jeżeli równocześnie zgrywałem materiał video z karty XQD podłączonej czytnikiem
USB 3.1 i kopiowałem materiał z dysku na NAS, a w tle komputer korzystał
z macierzy DAS Thundebolt 3.
Hub Aten wylądował u mnie na biurku i w pracy zastąpił garść przejściówek. Dzięki niemu też uwolniłem się od codziennego noszenia wielu
przejściówek i zasilacza do MBP. Na wszelki wypadek mam w plecaku
z komputerem przejściówkę Apple USB-C<–>HDMI, USB-A, USB-C, a zasilacz leży w domu. Komputer wytrzymuje kilka godzin na baterii, a w pracy
mam hub z zasilaniem i resztą potrzebnych portów. Przydałby się może
jeszcze jeden port USB-A, ale sieć załatwia większość potrzeb przesyłania
plików, pendrive’y prawie odeszły do historii. Ideałem zaś byłoby, gdyby
hub oferował dwa porty DisplayPort, bo podłączenie drugiego monitora
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musiałem rozwiązać kablem USB-C<–>DisplayPort. Z USB-C w Aten nie
korzystam, podłączony do niego MBP ma 3 wolne porty Thunderbolt 3.
Powoli chyba się zbliżamy do sytuacji, w której niedużą (tak, wiem, MBP 15’’
do najmniejszych nie należy), mocną jednostkę centralną możemy nosić
wygodnie ze sobą, a w pracy lub w domu wpinamy do stacji dokującej
rozszerzającej możliwości i integrującej z miejscowym środowiskiem. Oczywiście w marzeniach mamy połączenie bezprzewodowe, które niestety
jeszcze w wielu przypadkach jest za wolne i zbyt kapryśne, szczególnie do
zastosowań profesjonalnych. Myślę, że huby integrujące bezprzewodowo
nasze komputery ze środowiskiem domowym zobaczymy już za chwilę.
Póki to nie nastąpi, wpięcie jednego kabla do MBP umożliwia wykorzystanie wielu peryferii i integrację z siecią firmową. Zresztą w wielu biurach ze
względu na wydajność i politykę bezpieczeństwa dostęp do zasobów jest
możliwy tylko po kablu.
Hub, a właściwie stacja dokująca, jest dostępna m.in. w www.x-com.pl,

www.proline.pl, www.sentic.pl, w cenie około 1740 złotych.
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ZAGG Invisible Shield glass+
visionguard & glass+ privacy
Wśród sposobów na zabezpieczenie ekranu urządzenia szkło jest
obecnie najlepszym wyborem. Ma właściwości najbardziej zbliżone
do wyświetlacza smartfona, daje też najlepszą ochronę. To jednak nie
wszystko, bo prócz zabezpieczenia przed zarysowaniami i pęknięciami
może chronić też naszą prywatność i wzrok.
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Szkła ochronne występują w wielu wariantach, od najprostszych, zapewniających jedynie podstawową ochronę przed rysami, po takie, które
idealnie pasują do frontu urządzenia i są właściwie niezauważalne, a do
tego są dużo twardsze niż ekran telefonu. Nowe modele Invisible Shield
od ZAGG pełnią też dodatkowe funkcje: glass+ visionguard ma filtr ograniczający światło niebieskie, glass+ privacy ogranicza natomiast czytelność
wyświetlacza dla osób postronnych. Oba szkła mają wiele cech wspólnych:
powłokę oleofobową, możliwość kilkukrotnego odklejenia i przyklejenia
do ekranu, a także ten sam stopień zabezpieczenia przed rysami i uderzeniami. W zestawie z każdym z nich znajduje się ściereczka nasączona
alkoholem, druga, sucha, do usuwania smug, a także naklejka do zbierania
drobin kurzu przed przyklejeniem. Akcesoria te świetnie się sprawdzają
i są wysokiej jakości, udało się mi idealnie usunąć wszelkie zabrudzenia
z obu ekranów przed instalacją szkieł.
Proces naklejania jest dość trudny, zarówno na iPadzie, jak i na mniejszym
smartfonie, ale w każdym przypadku są ku temu inne powody. Ekran
tabletu jest duży i precyzyjne wycelowanie szkłem jest skomplikowane,
zwłaszcza że trzeba trafić niewielkim wycięciem na aparat i projektor
podczerwieni. Dzięki uchwytom po obu stronach szkła udało się mi to już
za pierwszym podejściem, nie zostawiając pod nim żadnych zabrudzeń
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ani pęcherzyków powietrza. iPhone okazał
się dużo większym wyzwaniem, bo szkło
ma szerokość wyświetlacza, nawet drobne
przesunięcie od razu rzuca się więc w oczy.
Dopiero za trzecim razem trafiłem idealnie
i było to okupione delikatnym śladem nieprzylegającego kleju w jednym z narożników
(nie zniknął niestety, muszę do niego przywyknąć). Miałem okazję naklejać na telefony
i tablety wiele szkieł i przyznaję, że glass+
w obu wydaniach należy do tych, które instaluje się łatwo (nie licząc zbyt małej szerokości
na iPhone'a).

Glass+ w obu wydaniach należy do
tych, które instaluje się łatwo.

Szkło glass+ visionguard na iPada, oprócz
ochrony przed uszkodzeniami wyświetlacza,
zabezpiecza też wzrok. Ma zintegrowany filtr
światła niebieskiego, nazwany EyeSafe, a tym
samym działa podobnie do Night Shift w iOS,
tyle że nie zażółca obrazu. Filtr ten ma na
celu zmniejszenie zmęczenia wzroku oraz
utrzymanie prawidłowego cyklu dobowego
człowieka. Zimne światło ma bowiem temperaturę zbliżoną do temperatury barwowej
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światła słonecznego, obecnego za dnia. Wystawianie się na ekspozycję na
chłodne światło wieczorem powoduje ograniczenie produkcji melatoniny,
a tym samym utrudnia zasypianie. Brak efektu zżółkniętego ekranu sugeruje, że filtr nie jest bardzo mocny, w połączeniu z TrueTone daje natomiast
obraz w naturalnej kolorystyce. Używam iPada niemal każdego wieczoru
i o ile przy krótkich sesjach nie odczułem zauważalnej różnicy, to już podczas kilkugodzinnej pracy miałem wrażenie, że faktycznie nie jestem aż
tak zmęczony. Szkło wpływa nie tylko na wzrok, ale też na komfort obsługi
urządzenia. Pokrywa cały wyświetlacz, ale już nie cały front; wokół niego
zostaje wąska, nieosłonięta ramka, wyglądająca mało estetycznie. Szkło
brudzi się trochę bardziej niż ekran iPada i odbija zauważalnie więcej światła (stąd też konieczne jest podniesienie jasności ekranu dla uzyskania
tej samej czytelności). W internecie widziałem też sporo opinii odnośnie

Z perspektywy użytkownika ekran jest ciemniejszy, trzeba
więc zwiększyć podświetlenie, ale już nie mniej czytelny.
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do znacznego zmniejszenia czułości ekranu, ale sam jej nie doświadczyłem w takim stopniu. Owszem, wrażliwość na dotyk i gesty jest mniejsza, ale tylko minimalnie. Na plus należy zaliczyć łatwe czyszczenie oraz
powierzchnię dającą palcom odpowiedni poślizg.
Na smartfonie testowałem glass+ privacy, ograniczające czytelność ekranu
osobom postronnym. Wspominałem już, że jest zbyt wąskie, bo ledwo
zakrywa obszar wyświetlacza, co ma niekorzystny wpływ na estetykę (na
krawędziach ekran prześwituje, gdy patrzymy na niego pod kątem) oraz
komfort (zahaczamy o nie palcem przy wykonywaniu gestów). Nie koliduje
za to z żadnym etui. Podobnie jak w przypadku visionguard, tak i tu czułość
ekranu jest minimalnie mniejsza niż bez szkła, za to poślizg palca i brudzenie się są na podobnym poziomie. Szkło ma wpływ na działanie 3D Touch,
które wymaga trochę więcej siły (warto zmniejszyć wymagany nacisk
w ustawieniach, by osiągnąć podobny efekt co bez osłony). Wyróżnikiem
glass+ privacy jest zaciemnianie ekranu i choć to nie jest aż tak mocne, jak
w podobnych produktach, to jest zrobione zdecydowanie mniej inwazyjnie. Ekran jest zaciemniany jedynie wtedy, gdy patrzymy na niego z boku,
gdy znajduje się w pozycji pionowej. Po obróceniu go o 90° treść jest
widoczna pod każdym kątem. Osoby siedzące obok nas nie zobaczą, co
czytamy, bo obraz nie tylko robi się ciemniejszy, ale i lekko się rozmywa.
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Sam zauważyłem, że z perspektywy użytkownika
ekran jest ciemniejszy, trzeba więc zwiększyć

glass+ visionguard dla
iPada Pro 11"
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

Plusy:
• ogranicza zmęczenie wzroku
• łatwe w czyszczeniu

podświetlenie, ale już nie mniej czytelny. Nie ma
żadnych pasków ani innych kształtów na ekranie,
kolory też nie są przekłamane. O ile z każdym tego
typu szkłem nie wytrzymywałem długo, to glass+
privacy noszę już od kilku tygodni i nie zamierzam
się go pozbywać, bo w niczym mi nie przeszkadza.
Szkło na ekran to jedyna forma jego ochrony,
która mi odpowiada, głównie przez podobień-

Minusy:
• odbija sporo światła

stwo do niezabezpieczonego wyświetlacza. Oba

Cena: około 70 EUR

komfort używania. Ich dodatkowe właściwości nie

testowane szkła łączy bardzo wysoka jakość oraz
wpływają negatywnie na sposób, w jaki przyzwyczajeni jesteśmy do korzystania z urządzeń, które
chronią – dokładnie tego oczekiwałem.

glass+ privacy dla
iPhone'a X
•
•
•
•

Design: 3/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

Plusy:
• przyciemnienie nie wpływa na 		
komfort
Minusy:
• zbyt mała powierzchnia szkła
Cena: około 35 EUR
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Matias Wireless Aluminum
Tenkeyless Keyboard
Klawiatury od Apple ostatnio nie grzeszą niezawodnością, niemniej
jednak jeśli działają, to pisze się na nich świetnie. Nie dziwię się, że inni
producenci się na nich wzorują – nowa klawiatura Matias na pierwszy
rzut oka wygląda zresztą tak, jakby była produkowana przez Apple.
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Klawiatura zaprojektowana przez Matias wygląda jak Magic Keyboard
z polem numerycznym, tyle że w wersji Tenkeyless tego bloku nie ma.
Dostajemy za to klawisze Home, End, PageUp, PageDown i Delete, a także
pełnowymiarowe strzałki i przycisk Fn przeniesiony z lewego dolnego rogu
do tej dodatkowej przestrzeni. Klawiatura wygląda też inaczej z profilu, nie
jest jednolitym klinem, choć sprawia równie solidne wrażenie. Front zrobiono
z aluminium, spód z plastiku, a całość doskonale spasowano i postawiono
na gumowych podkładkach. Konstrukcja jest ciężka, podczas pracy nie ma
mowy o żadnym przesuwaniu się po blacie. Wireless Aluminum Tenkeyless
ma wbudowany akumulator wystarczający na bliżej nieokreślony czas (nie
udało się mi jej przez miesiąc rozładować). Producent deklaruje nawet rok
pracy – wydaje się to prawdopodobne, zwłaszcza dlatego, że klawiatura nie
ma podświetlenia. Do ładowania służy microUSB – uważam to za lepsze
rozwiązanie niż Lightning, ale ideałem byłoby USB-C, które systematycznie
wypiera inne standardy.
Układ klawiatury wygląda na pierwszy rzut oka tak samo, jak w Magic Keyboard, jednak już po chwili pisania czuć drobne, ale znaczące różnice. Klawisze
funkcyjne są o połowę niższe niż pozostałe (w Magic Keyboard wszystkie
mają taką samą wysokość). Ponadto dolny rząd przycisków ma inne szerokości: lewy Command nie kończy się tam, gdzie położony wyżej „X”, jest lekko
przesunięty w prawo. To akurat drobiazg, bo przesunięcie jest niewielkie,
dużo trudniej przywyknąć do różnic na prawo od spacji. Ta kończy się około
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pół centymetra za przerwą pomiędzy powyższymi „<” oraz „>”, Command jest
wydłużony, a tym samym Option zaczyna się właściwe pod przyciskiem Shift,
a nie „?”. Oznacza to, że z przyzwyczajenia wciskam nie Option, a Command,
co wprowadza niesamowity bałagan (wyobraźcie sobie choćby kombinację
Cmd+Z wciśniętą wtedy, gdy chcecie napisać „ź”). Klawisze funkcyjne również
są przesunięte względem rzędu numerycznych, choć ta różnica nie jest już
tak uciążliwa. Pozytywem jest natomiast blok kursorów, który sprawdza się
znacznie lepiej niż ten z MacBooków. Trzeba się też przyzwyczaić do lokalizacji przycisku Fn, jeśli nie pracowało się wcześniej na większej klawiaturze,
ale to również jest łatwe do opanowania. Oprócz standardowych przycisków
mamy też trzy dodatkowe, pozwalające przełączać się pomiędzy maksymalnie trzema urządzeniami sparowanymi przez Bluetooth. Przełączanie jest całkiem szybkie, potrzeba na nie około dwóch sekund.
Piszę intensywnie, zarówno na MacBooku, jak i na iPadzie Pro. To głównie
z nimi testowałem klawiaturę, choć sparowałem ją też z iPhone'em. Praca
na MacBooku była najwygodniejsza, choć męczyłem się z jej układem, natomiast na iPadzie okazała się nieużywalna. Po sparowaniu zachowywała się
dokładnie tak, jak każda inna klawiatura bezprzewodowa, ale rozłączała się
z tabletem po około 35 sekundach. W edytorze tekstu wyświetlała się od razu
klawiatura ekranowa, a po wciśnięciu na Matiasie jakiegokolwiek przycisku
powtórne parowanie następowało dopiero po dwóch sekundach. Oznaczało
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to ni mniej, ni więcej tyle, że chwilowe zastanowie-

Matias Wireless
Aluminum Tenkeyless
Keyboard

nie nad tekstem skutkowało wymuszoną przerwą

•
•
•
•

w przypadku MacBooka, tu urządzenie zachowuje

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 3/6

Plusy:
• bardzo dobra jakość wykonania
Minusy:
• rozłączanie z iPadem po około 		
minucie bezczynności
• drobne, ale istotne różnice 		
w układzie klawiszy
Cena: około 400 PLN

i wybiciem z rytmu, nie wspominając już o korzystaniu z aplikacji wymagających klawiatury jedynie
sporadycznie. Problem ten nie występuje natomiast
się prawidłowo. Nie jest to jednak moja ulubiona
klawiatura – klawisze są głośne i lekko chybotliwe,
ponadto trzeba je mocniej wciskać, bo zdarza się,
że pomimo odczuwalnego skoku znak nie zostanie
wprowadzony. Jest to absolutnie nieakceptowalne
w tak drogiej klawiaturze.
Nie potrafię znaleźć zastosowania dla Wireless Aluminum Tenkeyless. Wygląda świetnie i właściwie
na tym jej zalety się kończą. Możliwość sparowania
z trzema urządzeniami traci na znaczeniu, bo tylko
z MacBookiem utrzymuje połącznie. Pisanie wymaga
przyzwyczajenia się nie tylko do układu, ale też do
zmniejszonej czułości klawiszy. To zdecydowanie
zbyt wiele kompromisów jak na urządzenie, które
nie powinno zwracać na siebie w ogóle uwagi.
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8K w domowym zaciszu
kino się chowa.
Samsung Q950R – recenzja
Już we wrześniu minie rok od premiery pierwszych telewizorów 8K
od Samsunga i właściwie pierwszych telewizorów 8K w ogóle na
rynku. Od tego czasu niewiele się w tej kwestii zmieniło, ale Samsung
ma już drugą generację swoich ekranów. Teraz są jeszcze lepsze,
przystępniejsze. Zachwycają jednak wciąż tym samym – jakością
obrazu i tu wcale nie chodzi o 8K.
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Jedni powiedzą: po co telewizor 4K, skoro jest tylko jeden kanał telewizyjny w 4K. Inni pobiegną do sklepu, aby nabyć telewizor 8K. Tych
pierwszych nie rozumiem, wszak treści 4K jest pełno, po prostu klasyczna
telewizja przestała być nośnikiem innowacji. Tych drugich rozumiem i to
jeszcze jak. Samsung Q900R, a teraz Samsung Q950R to moi ulubieńcy,
zdecydowanie jedne z najciekawszych i najlepszych telewizorów na rynku,
jakie pojawiły się jesienią 2018 i wiosną 2019 roku. Rywala doczekały się
zresztą dopiero teraz w postaci Sony ZG9 – który zapowiada się bajecznie,
ale też ma kosmiczną cenę. To zresztą nie dziwi, ekran jest dostępny tylko
w formatach 85 i 98 cali. W przypadku Samsunga Q950R wybór jest szerszy i mamy dostęp do ekranu 65, 75, 82 i 98 cali. Pojawienie się wariantu
82-calowego kosztem 85-calowego też nie jest przypadkowe. Tak „wycięty”
panel LCD jest obecnie bardziej ekonomiczny. Dlatego też ceny Samsungowych telewizorów 8K kształtują się następująco – 18 500, 28 999, 38 900,
i ekstremalne 249 999 złotych. Wszystko to ceny spore jak na telewizor,
ale też dużo niższe niż w przypadku debiutu telewizorów 4K. Co więcej,
82-calowiec kosztuje połowę kwoty 85-calowca konkurencji. Samsung więc
nie tylko wprowadził na rynek telewizory 8K, ale stara się uczynić z nich
jak najbardziej dostępny produkt.
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Po co to 8K? Obecnie i jeszcze przez wiele lat masowego dostępu do treści
8K się nie doczekamy. Jeśli jakimś cudem nad Wisłą zobaczymy olimpiadę
w Tokio w 8K, to będę bardzo zaskoczony. Po co więc telewizor bez treści?
Po pierwsze dlatego, że ktoś musi zacząć, bez sprzętu w domach wprowadzanie materiałów nie ma zupełnie sensu. Sprzęt musi się upowszechniać,
aby nadawcom opłacała się inwestycja w 8K. Po drugie z telewizorami 8K
jest jak z wyświetlaczem Retina w sprzęcie Apple. Chodzi o to, aby nie było
widać pojedynczych pikseli. 8K jest adresowane do dużych telewizorów. Te
65 cali to absolutne minimum, a moim zdaniem optymalnym wyborem są
warianty 75- i 82-calowe, a gdy pieniędzy mamy w bród i zasilamy co miesiąc kilka fundacji charytatywnych sporą sumką, to możemy też pozwolić
sobie na taki luksus jak wariant 98-calowy czy wybór ekranu The Wall, by
mieć najnowocześniejszą salę kinową w powiecie i to w dodatku prywatną.
8K jest stworzone pod duże ekrany, po to, aby tam dostarczyć szczegółowy,
wyrazisty obraz, tak jak 4K robi to dziś już nawet na smartfonach. Siadamy
blisko olbrzymiego ekranu i cieszymy się fenomenalną jakością.
Skąd tę jakość brać? Tu przychodzi z pomocą sztuczna inteligencja. Tak,
hasło AI w ostatnich dwóch latach stało się mocno wyświechtane, odmieniane przez działy marketingu na wszelkie możliwe sposoby. Jeśli jednak
korzystacie z aparatu chociażby w iPhonie XS czy funkcji przeszukiwania
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zdjęć w becie iOS 13, to dobrze wiecie, że często nie są to czcze słowa.
Tak samo jest w przypadku Samsunga Q950R i uspcalingu do 8K. Oparty
jest on o uczenie maszynowe i odpowiednie algorytmy, które zostały
nauczone poprawiania treści. Co ważne, telewizor „nie uczy się” z tego, co
widzi na naszym ekranie, a jest od razu „nauczony”. Jednocześnie Samsung
zastrzega, że przy aktualizacji oprogramowania w przyszłości procesor
może działać jeszcze skuteczniej. Efekt? Najlepszy telewizor do oglądania zwykłej telewizji – ta wreszcie na 65-calowym ekranie wygląda przyjemnie, a miejscami fenomenalnie. Q950R poprawia SD, HD, 4K, ale nie
oszukujmy się, im lepszy sygnał źródłowy, tym lepsze są efekty. Dlatego
filmy z Netfliksa czy z płyt Blu-ray wyglądają na nim zjawiskowo, a treści
z UHD Blu-ray to uczta dla oczu. Uczta nieosiągalna dla większości ekranów
na rynku za sprawą jasności powyżej 1500 nitów i równie dużej ogólnej
jasności ekranu. To telewizor, który cieszy oczy w dzień, a także w nocy.
Zaawansowane tylne strefowe podświetlanie robi swoje, dając czerń i kontrast, z którym rzadko kiedy można spotkać się w ekranach LCD i który
może konkurować z tym, co widzimy w ekranach OLED. Jednak te nigdy
nie dostarczą nam takiej jasności i w SDR i HDR. Jedyną konstrukcyjną,
ale jakże istotną zmianą pomiędzy Q900R a Q950R jest wprowadzenie
powłoki poprawiającej kąty widzenia. Dzięki temu teraz obraz nawet gdy
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siedzimy pod kątem nie traci tak bardzo na swoich walorach, jak w przypadku typowych ekranów z matrycą VA.
Dla mnie Q950R to prawdziwy crème de la crème, jeśli chodzi o obraz
w obecnych na rynku telewizorach. Nie wdając się właściwie w technikalia, to, co widzimy na ekranie, niezależnie od źródła, jest świetne. To
telewizor zaawansowany technologicznie, ale różnice widzi każdy, gdy
ogląda to, co lubi.
Q950R nie oferuje dobrej jakości dźwięku. Tutaj Samsung jasno stawia na
soundbary, promując duet soundbar + telewizor, a nawet wprowadzając
zbliżone oznaczenia soundbarów i telewizorów. Osobiście stawiam na
pełne kino domowe i myślę, że gdy decydujemy się na takiej klasy telewizor, to właśnie albo jesteśmy posiadaczami odpowiedniego zestawu, albo
wkrótce się nimi staniemy.
Unikalną cechą ekranów QLED Samsunga, w tym oczywiście Q950R, jest
tryb Ambient. Jego najnowsza odsłona jest zrobiona lepiej niż w 2018 roku.
Telewizor jako kameleon to był ciekawy koncept, który w określonych
warunkach się sprawdzał, jednak nie zawsze było to równie efektowne, jak
na marketingowych materiałach producenta. Za drugim razem Samsung
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wzbogacił galerię trybu Ambient o liczne dodatkowe motywy, więcej opcji
dostosowania obrazu i to bezpośrednio z telewizora, aplikacja mobilna tylko
to ułatwia, ale nie jest wymagana. W ten sposób telewizor rzeczywiście przestaje być czarną plamą, gdy jest wyłączony, a staje się atrakcyjnym elementem wnętrza. Dla mnie jako estety lubującego się w designie to naprawdę
świetna rzecz. To kolejny punkt, dla którego Q950R to telewizor uniwersalny.
Rywalizacja na polu Smart TV ostatnimi czasy nieco się wyrównała. Owszem,
Samsung wciąż plusuje interfejsem oraz dostępem do największej bazy
aplikacji, ale konkurencja sporo nadrobiła. Na Android TV i WebOS są już te
aplikacje, które muszą być. Atutem Samsunga, szczególnie dla czytelników
iMagazine, czyli w dużej mierze posiadaczy iPhone’ów, jest wsparcie dla AirPlay 2, a także posiadanie wbudowanej aplikacji TV App (Apple TV). Dostęp
do tanich filmów w 4K nigdy nie był łatwiejszy, bez konieczności kupowania
zewnętrznej przystawki. Minimalistyczny metalowy pilot i jeden przewód to
dopełnienie tej funkcjonalności.
Telewizory Samsunga przez lata uznawałem za najbardziej kompletne i uniwersalne. Samsung Q950R jest tego potwierdzeniem. Obraz, funkcje Smart
TV, wygląd/praktyczność to wszystko jest spójną całością na najwyższym
poziomie. Q950R jest ekranem dla najbardziej wymagających, a jednocześnie chcących rozwiązań uniwersalnych. Niezależnie czy będzie to kanał
telewizyjny, film w HD na Netfliksie, czy płyta UHD Blu-ray, zawsze otrzymamy wysoką jakość i obraz, który cieszy oczy.

SPRZĘT

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

131

Czy istnieje uniwersalny telewizor,
który spodoba się fanom kina i gier?
Sprawdzamy Philips Performance.
Telewizory już dawno przestały służyć wyłącznie do oglądania
tradycyjnych kanałów. Wymagamy od nich więcej: aby sprawdzały się
podczas grania w gry, oglądania sportu czy filmowych seansów z filmami
z VOD lub Blu-ray. Nie wszystkie ekrany spiszą się w tych sytuacjach tak
samo dobrze. Philips, tworząc tegoroczną serię Performance, postawił
sobie za cel, aby tak było. W dodatku w przystępnej cenie.
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Performance to linia, o której na iMagazine
sporo piszemy już od stycznia. Wtedy po
raz pierwszy w Amsterdamie zobaczyliśmy
tę serię. W jej skład na naszym rynku wchodzą ekrany o przekątnych 43, 50, 55, 58, 65,
70 i 75 cali. W nazwie telewizora znajdziemy
oznaczenia PUS7304, PUS7334 lub PUS7354.
Dużym pozytywem jest cena tego sprzętu
– wariant 43-calowy to aktualnie koszt
2499 złotych, model 50-calowy kosztuje
2899 złotych, a 55-calowy 3399 złotych. Nie
jest to dużo, jeśli spojrzymy na możliwości.
Szczegóły techniczne serii Performance, które
są warte przypomnienia, to procesor P5 opracowany z myślą o flagowych telewizorach
Philipsa. Odpowiada on za przetwarzanie
obrazu w pięciu jego kluczowych obszarach:
ostrość, realistyczne oddanie barw, kontrast,
płynność ruchu i źródło obrazu. Telewizor
jest wyposażony w Android TV w najnowszej
dostępnej wersji 9.0 (Android TV Pie) oraz
Google Assistant (ten w telewizorach w pełni
po polsku powinien przemówić jesienią),
w pilocie znajdziemy klawiaturę QWERTY do
jeszcze wygodniejszego przeglądania treści
z zasobów sieciowych. Seria Performance
wspiera wszystkie popularne formaty HDR,
czyli HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HGL. Nie
ma konieczności dokonywania wyborów – to
pierwszy telewizor tak przystępny cenowo,
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który obsługuje wszystkie rynkowe formaty. Mamy też wsparcie dla
dźwięku Dolby Atmos. Nie zabrakło również znaku rozpoznawczego marki
Philips, jakim jest technologia Ambilight – kolorowe diody oświetlające
przestrzeń za telewizorem znajdują się z trzech stron. Sama jakość wykończenia i zastosowanych materiałów sugeruje, że mamy do czynienia z telewizorem, który spokojnie mógłby być znacznie droższy. Dlaczego jednak
seria Performance jest uniwersalna?

Sprawdzony telewizor dla graczy
Fani gamingu to coraz ważniejsza grupa nabywców telewizorów, która
kupuje duży ekran typowo pod to zastosowanie. W przypadku serii Performance nie ma obaw o input lag, czyli opóźnienie tak przeszkadzające
w rozgrywkach sieciowych. Według szczegółowych testów ekspertów
z HDTVPolska wynosi ono 18 ms. To wartość praktycznie nie do wychwycenia. Do tego oczywiście mamy bezproblemowe wsparcie 4K z HDR,
zarówno przy treściach z komputera, jak i konsol Xbox One i PS4.
Gracze odkryją też na nowo rozgrywkę, dzięki wspomnianej technologii
Ambilight. Dynamicznie zmieniająca się i dopasowana do wyświetlanych
treści poświata wokół ekranu nie tylko sprawia, że obraz wydaje się większy, ale daje też odpowiedni klimat. Mroczniejsze fragmenty rozgrywki
będą bardziej dramatyczne. Podobnie jest zresztą podczas oglądania transmisji sportowych.
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Idealny wybór dla fanów sportu
Wnikliwi wiedzą, że seria Performance ma 60 Hz
matrycę, podczas gdy fanom sportu zwykle rekomenduje się 120 Hz. Jednak takie matryce występują tylko
w droższych modelach. To oznacza, że za 55-calowy
telewizor często trzeba zapłacić 4–5 tysięcy złotych
lub więcej. Na szczęście Philips Performance to wspomniany procesor P5 i lata doświadczeń producenta
w dziedzinie płynności obrazu. W zdecydowanej
większości przypadków nie odczujemy faktu, że jest
to matryca 60 Hz. Nie ma mowy o smugach piłki
podczas meczu piłkarskiego czy finału Wimbledonu.
Podobnie jest zresztą podczas walk bokserskich,
gier i filmów akcji – płynność ruchu jest na poziomie
przewyższającym większość ekranów podobnej klasy.
Tutaj Philips wyznacza obecnie standardy.

Zaawansowane technologie dla
miłośników kina
Oczywiście głównym wyróżnikiem jest kompatybilność sprzętu ze wszystkimi nowymi standardami
technologicznymi. Uruchomienie filmu z płyty UHD
4K Blu-ray nie stanowi dla serii Performance żadnego
problemu. Choć telewizor nie odznacza się bardzo
wysoką jasnością, to dzięki HDR10+ i Dolby Vision
jesteśmy w stanie wykrzesać z filmów to, co najlepsze i poczuć nową jakość. Dla osób zmieniających
telewizor z pięcio- czy dziesięcioletniego ekranu to
będzie niesamowita różnica, skok jakościowy. Do tego
dochodzi bogactwo aplikacji Android TV, czyli dostęp
do tysięcy filmów i seriali Netflix, Rakuten TV, Amazon Video Prime, Ipla, Player.pl, HBO GO. Wszystko, co
potrzebne, znajdziemy bezpośrednio na telewizorze
bez podłączania innych urządzeń. A jeśli mamy zgromadzone filmy na dyskach zewnętrznych czy sieciowych, w Android TV nie brakuje aplikacji odtwarzaczy
multimedialnych, które poradzą sobie praktycznie
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z każdym formatem. Dopełnieniem dla obrazu jest dźwięk Dolby Atmos.
Co prawda PUS7304 to nie OLED903 z głośnikami Bowers & Wilkins, ale
wciąż głośniki jak na tej klasy telewizor są przyzwoite. Jeśli szczególnie
zależy nam na brzmieniu, warto wybrać dodatkowy soundbar, który
pozwoli w pełni cieszyć się dźwiękiem przestrzennym.
Philips stworzył serię, która się wyróżnia, jest wszechstronna i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Najfajniejsze jest to, że zaawansowane technologie w dobrym wydaniu nigdy nie były tak przystępne cenowo. Dolby
Atmos, Dolby Vision i HDR10+ w jednym ekranie, Ambilight i najnowszy
Android 9.0 z wydajnym procesorem. Całość w przyjemnym opakowaniu,
jakim jest minimalistyczna linia i elegancka obudowa. Seria Performance
sprawdzi się zarówno podczas wieczornych filmowych seansów, jak i spotkań ze znajomymi na wspólne kibicowanie oraz wielogodzinnych rozgrywek sieciowych w ulubione gry.
Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV.
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Thule Chariot Cross
Jak pisałem ostatnio, z samochodem rozstałem się jakiś czas temu, a pogoda
i rozkopany Kraków zachęcają do przesiadki na rower. Na dwóch kółkach
pojechać do pracy czy załatwić sprawy w centrum, ale także na końcu Nowej
Huty, to żaden problem. Poprawiająca się infrastruktura rowerowa sprzyja.
Sprawa się komplikuje, jak mamy dziecko, a nawet małe dziecko. Sprawę
można rozwiązać dzięki przyczepce do roweru – Thule Chariot Cross.
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Na pewno spotkaliście w mieście czy na ścieżkach rowerowych przyczepki dla dzieci ciągnięte przez większy rower. Nie są może tak popularne, jak siodełka na bagażnik lub kierownicę, ale są obecne. Dzięki
firmie Thule trafił do mnie model przyczepki Chariot Cross z dodatkowym wyposażeniem dla bardzo małych dzieci – hamak dla dzieci
w wieku 1–6 miesięcy i zagłówek dla 6–18 miesięcy. Czy to bezpieczne dla
takiego malucha? A z czego na co dzień korzystamy, wychodząc z domu
z niemowlakiem? Z wózka dziecięcego na spacerze, w komunikacji miejskiej, z nosidełka i fotelika mocowanego w samochodzie. Przyczepka
Thule jest niczym innym jak wózkiem dziecięcym z możliwością zamiany
w przyczepkę rowerową, ale nie tylko. Posiada wszystkie niezbędne elementy zapewniające bezpieczeństwo: pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, wygodne i bezpieczne siedzisko dla dziecka (dla dzieci powyżej
6 miesiąca życia), regulowane zawieszenie, elementy odblaskowe i oświetlenie. Tak jest, są to cytaty z opisu producenta, ale zupełnie nie odbiegają od rzeczywistości.
Egzemplarz testowy składałem z dużą uwagą, oglądając każdy element
kilka razy. Wszystko wykonane jest bardzo starannie z wysokiej jakości
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materiałów, jak w innych produktach Thule, z których miałem okazję
wcześniej korzystać. Każdy element składany – zatrzask, zawias – ma
wskaźnik informujący, czy został poprawnie zamontowany – jeżeli widzisz
czerwone, to nie jedziesz, zielone – jedziesz, jak na skrzyżowaniu. Część
strategiczna – dyszel łączący przyczepkę z rowerem – ma dodatkowe
zabezpieczenia w postaci pasków z karabińczykami do przewleczenia
w oznaczonych miejscach – na wypadek, gdyby główne mocowanie
puściło, przyczepka się nie odłączy, a my będziemy mielić czas na zatrzymanie się .
Przyczepka ma albo cztery kółka, albo dwa. Jest tak dlatego, że jako
wózek jeździ na czterech kółkach, a jako przyczepka – na dwóch. Proste.
Przy czym tylne są duże – bardzo duże jak na wózek (20 cali), a przednie
całkiem normalne, choć nikną przy tych tylnych. Pierwsze złożenie zrobiłem w konfiguracji z przednimi małymi kołami, czyli w wersji wózek. Wyjście testowe bez dziecka, z torbą w środku (pewnie cięższą niż dziecko)
wykazało, że prowadzi się go bardzo wygodnie, jedynie na płytkach,
którymi są wyłożone korytarze u mnie w bloku, kółka lekko się ślizgały
i złapanie kierunku wymagało nabrania wprawy. Jak na dość duży wózek
(60 cm szerokości, 100 cm długości, 90 cm wysokości) jest on zwrotny
i lekko się prowadzi – to chyba zasługa tych dużych tylnych kół.
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Niestety, próbną jazdę rowerową w wersji przyczepka
musiałem odłożyć. Wózek w standardzie ma mocowanie do koła z tradycyjną piastą rowerową na szybkozłączkę. Mój mieszczuch ma śruby i piastę planetarną
Shimano, wymagało to zamówienia dodatkowego
adaptera. W weekend testowałem więc wersję spacerową z dzieckiem, z powodzeniem. Wózek okazał się
wygodniejszy i bardziej komfortowy dla malucha niż
nasz normalny – znowu duże koła robią robotę.
Nadszedł dzień testów z rowerem, znowu na początek
bez dziecka. Z przyczepką do roweru nie jeździłem
bardzo dawno, a jak już, to były jakieś proste konstrukcje do wożenia towarów. Rower i wózek mieszczą się razem do windy (a nie mam małego roweru),
oczywiście niepołączone. Zaczepienie przyczepki
jest wyjątkowo proste, wprowadzamy w zaczep kulę,
którą jest zakończony dyszel, i zakładamy blokadę
oraz pamiętamy o dodatkowych zabezpieczeniach
paskami. Znowu torba cięższa od dziecka do środka
i jedziemy. Wagi przyczepki na płaskim nie odczuwam,
pod lekką górkę wiem, że mam lekko ciężej z tyłu.
Przyczepka jest oczywiście szersza od roweru, w moim
przypadku trochę szersza niż kierownica typu jaskółka.
Dwa koła o rozstawie około 63 cm niby nie wymagają
większej uwagi, ale należy o nich pamiętać podczas
jazdy i wymijać dziury i przeszkody. Te, które ominiemy rowerem, niekoniecznie ominiemy przyczepką
i możemy wjechać w dziurę lub nie zmieścić się np.
obok krawężnika. Opanowanie roweru z takim dodatkiem wymaga trochę wprawy. Przejechałem już sporo
kilometrów rowerem i jeżdżę dość sprawnie, ale kilka
kółek wokół osiedla dla wyczucia, szczególnie długości połączonych pojazdów i zakrętów, było konieczne.
Ostrzejsze wchodzenie w zakręty czy gwałtowne
hamowanie podobnie, jeżeli, oczywiście, robimy to
z wyczuciem i rozsądkiem – nie przeprowadzałem
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testów zderzeniowych i ekstremalnych. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, że rower można przechylić
gwałtownie na bok, a wręcz położyć i to nie wpływa
na stabilność przyczepki – nie przewraca się. Kontrolowane przewracanie na bok roweru, również jej nie
przewróciło. Po dokładnym obejrzeniu dyszla okazało
się, że kula mocująca na jego końcu z krótkim przegubem jest wykonana z twardej gumy, która przy
mocnych przechyleniach zachowuje się elastycznie.
Nie zauważyłem tego podczas montażu. To świetne
rozwiązanie, które ostrożnych rodziców może zachęcić
do wyboru przyczepki.
Powrót do domu i montowanie hamaka dla maluchów – tylko takim maluchem, mieszczącym się
w hamaczku przeznaczonym dla dzieci 1–6 miesięcy

dysponujemy do testów. Hamak jest bardzo dobrze
wykonany – jak cały wózek/przyczepka – wyściełany
miękkim materiałem z systemem oddychającym
podobnym do tego, jaki znajdziemy w lepszych plecakach. Boki w kształcie walców są powleczone materiałem podobnym do polaru – zabezpieczają małego
pasażera przed przesunięciem się i chronią głowę;
taki sam wałek jest na dole do podparcia nóg. Hamak
montuje się na regulowanych paskach w sześciu
punktach, wykorzystując m.in. pasy bezpieczeństwa
dla większych dzieci znajdujące się już w przyczepce.
Taki sposób montażu wewnątrz wózka zapewnia
bezpieczeństwo i dodatkową amortyzację. Dziecko
kładziemy w środku i zapinamy w pasy bezpieczeństwa podobne do tych, które są w nosidełkach samochodowych. Nie wiem, ile razy obejrzałem wózek,
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hamak i każdy zatrzask, zanim wsadziłem tam małego pasażera. Jedziemy
w komplecie na wyjazd testowy na Bulwary Wiślane.
Zamiana wózka w przyczepkę wymaga, jak już wspomniałem, zamontowania dyszla i zdemontowania przednich kółek – nie są wykorzystywane
podczas jazdy z rowerem. Dyszel wkładamy w otwór montażowy, blokujemy zatrzaskiem, zabezpieczamy paskiem i zaczepiamy do roweru,
znowu blokada i zabezpieczenie paskiem. Teraz trzeba zdemontować, tj.
przełożyć przednie kółka. Wymaga to trochę siły, jeżeli nasz pasażer jest
już w przyczepce, bo jej przód trzeba podnieść kilkanaście centymetrów
do góry, żeby zdemontować koło. Z małym, jeszcze lekkim dzieckiem nie
stanowi to problemu, nie wiem, jak będzie za 10 kg. Wtedy pasażer będzie
mógł jednak poczekać chwilę z boku, zanim zmontujemy pojazd.
Gdy wszystko jest gotowe, sprawdzam, czy plecak z akcesoriami dziecięcymi na tzw. wszelki wypadek został spakowany i jest torbie bagażowej
przyczepki. Jedziemy! Stop! Nie jedziemy! Chorągiewka, tak, chorągiewka,
taka mała, czerwona na długim patyku. Patyk składamy z dwóch części
i montujemy obok złożonego uchwytu do prowadzenia, kiedy przyczepka
pełni funkcję wózka. Po co? Dla bezpieczeństwa; przyczepka jest niska
i dla jadących z przeciwka będziemy ją zasłaniali sobą i rowerem, na
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którym jedziemy. Ma informować i ostrzegać, że ciągniemy przyczepkę
z bardzo cennym ładunkiem i że razem jesteśmy dłuższym pojazdem niż
przeciętny rower. Tym razem wszystko mamy, jedziemy.
Pasażer w momencie wkładania go do Thule Chariot Cross był średnio
zadowolony – chyba nie z tego powodu, tylko całościowo, ze świata, a po
kilkunastu metrach jazdy po prostu zasnął. Chyba jak większość dzieci
lubi jeżdżenie, bez względu na środek transportu. Znający Kraków wiedzą, że DDR na Bulwarach Wiślanych jest w większości w stanie średnim,
trochę pofałdowanego asfaltu, zdarzają się inne nierówności i dziury.
Jazda z małymi wybojami nie zrobiła na pasażerze przyczepki wrażenia – zna już wyboje krakowskich chodników ze spacerów w zwykłym
wózku. Droga na lody na Bulwarach przespana, w powrotnej – rozglądał
się uważnie, co umożliwiają szybki po bokach. To jest fajna sprawa dla
takiego malucha, zwykle skazanego na oglądanie nieba z tzw. głębokiego
wózka (gondoli). Wyprawa na Kazimierz na obiad ze znajomymi z Trójmiasta również się udała. Przy okazji przetestowaliśmy akcję odwrotną do
montażu pod domem – odpinanie wózka od roweru. Zdejmujemy w tym
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celu dyszel, przekładamy przednie koła i mamy wózek spacerowy. Rower
zostaje przy stojaku, a my do ogródka. Pokonanie kilku schodów wymaga
wprawy, ale jest łatwiejsze niż zwykłym wózkiem, dzięki dużym tylnym
kołom. Wózek wciągamy delikatnie, a nie wnosimy.
W ogóle poruszanie się z Thule Chariot Cross wymaga wprawy – „tradycyjny” wózek też tego wymaga. Po opanowaniu jest wygodne i łatwe,
musimy jedynie pamiętać o szerokości wózka, bo w sklepach czy restauracjach czasem bywa ciasno. Jadąc rowerem, też musimy pamiętać
o pasażerze z tyłu i nie szaleć. Rower z przyczepką wzbudza pozytywne
zainteresowanie wśród rowerzystów i pieszych. Samochody na mało
ruchliwych ulicach z wyznaczonym ruchem rowerowym, bo na takie
odważyliśmy się na początek wjechać, wymijają rower z przyczepką
z ponadprzepisową odległością 1,5 m, co jest niestety rzadkością, jeżeli
jedzie się samym rowerem.
Do Thule Chariot Cross oprócz akcesoriów dla małych dzieci są dostępne
inne dodatki, m.in zamieniające go w wózek do biegania (dwa małe kółka
z przodu zastępuje jedno duże) czy zestaw do biegów narciarskich (koła
zamieniamy na płozy, a wózek przypinamy specjalnymi pasami, by go za
sobą ciągnąć – przypominam, że Thule to szwedzka firma). Są też w ofercie oczywiście ocieplacze, śpiwory dla małych pasażerów oraz np. dodatkowy bagażnik. Dla nas właśnie to bogactwo dodatków było atutem tego
wózka: jako przyczepka rowerowa dla taty, a wózek do biegania i uprawiania nordic walking dla mamy. Bardzo fajne są takie „normalne” rzeczy
spotykane przy wózku. Mam na myśli siatkę zasuwaną na dwa zamki po
bokach, dzięki której dzieciak nie nałyka się much w czasie jazdy oraz
zasłonkę przeciwsłoneczną, także zakładaną na przód, przesuwaną góra–
dół, w zależności od tego, jak akurat świeci słonce. W wersji wózkowej
bardzo nam przypasowała możliwość regulacji wysokości rączki wózka
– średniego wzrostu mama bez żadnych problemów może ją dostosować
do swojego wzrostu, a wysoki tata nie będzie musiał się schylać, by pchać
dziecko. Przetestowaliśmy też pakowność wózka: koc piknikowy, plecak z akcesoriami dla dziecka, zakupy na obiad, spora paczka odebrana
z paczkomatu – przyczepka wszystko pomieściła i jej pojemność wydaje
się niezmierzona.
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Thule Chariot Cross jest dobrym rozwiązaniem dla aktywnych rodziców. Małe dziecko
w domu nie ogranicza aktywności, maluch
może uczestniczyć razem z nami w wycieczkach rowerowych, bieganiu czy po prostu na
spacerze. Co najważniejsze, zamiast trzech
wózków mamy jeden i to na kilka lat, bo maksymalne obciążenie według producenta to 35
kg. Wtedy raczej przyda się na dłuższe trasy
rowerem, bo maluch już nie będzie maluchem
i samodzielnie będzie jeździł na swoim rowerze, chyba że się zmęczy. Dużą zaletą wózka/
przyczepki jest też jego kompaktowość: jest
nieco większy niż tradycyjny wózek spacerowy,
ale w łatwy sposób składany i świetnie daje się
przechować. Po złożeniu nie będzie zajmował
dużo miejsca (87 × 65 × 37,5 cm), kiedy go nie
używamy i zmieści się gdzieś za szafą na zimę
– chyba że wybieramy się na narty, gdy tylko
zmienimy koła na płozy. Cena jest zbliżona do
markowego wózka dziecięcego, w zależności
od wersji kształtuje się od około 3500 złotych
do 6500 złotych, wyższe modele są wyposażone w hamulce tarczowe – dla szybkich
biegaczy – i w część dodatkowych akcesoriów
(np. zdejmowane boczne szybki – świetne rozwiązanie na upalne dni). Nie jest to może najtańsza opcja, ale jakość wykonania gwarantuje
trwałość i co najważniejsze – bezpieczeństwo
małego pasażera.
To my jedziemy dalej.
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Urban Arrow
– miejska strzała
Zapowiadałem jakiś czas temu test roweru smart. To Urban Arrow Family
– rower cargo ze wspomaganiem elektrycznym. E-Bike, o tym wszyscy
już słyszeli, może być różny: miejski, górski, droższy, tańszy, ale cargo ? Po
prostu rower towarowy albo, jak w tym przypadku, osobowo-towarowy.
Są rowery cargo i rowery cargo – Urban Arrow należy do tych drugich.
Stosując porównanie motoryzacyjne , w zależności od wersji wyposażenia
zaliczyłbym go do klasy E lub F.
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od względem wyposażenia mój testowy
model miał wspomaganie elektryczne – silnik Bosch Active Plus o mocy 250 W i bezstopniową przerzutkę w piaście NuVinci 380
oraz hamulce rolkowe Shimano. Miałem
okazję też jeździć na modelu wyższym z silnikiem Bosch Performance 250 W z hydraulicznymi hamulcami Shimano Deore XT. To
sam silnik, a tutaj liczą się dodatki i szczegóły
– w obu modelach takie same.
Zaczynając od początku, czyli od koła,
a raczej kół. Tylne 26”, przednie 20” z oponami
Schwalbe BigBen – najgrubsze miejskie opony,
dające dość niskie opory toczenia, zapewniające komfort jazdy i pozwalające na wygodne
przewiezienie ok. 100 kg ładunku. Wynika
z tego, że skoro rower waży 47 kg, a maksymalna dopuszczalna masa wraz z jadącym
wynosi 250 kg, od wagi rowerzysty zależy
maksymalny ciężar przewożonego ładunku.
Koła mamy, dalej napęd. Analogowa część
to przerzutka. NuVici 380 jest bezstopniowa,
tzn. nie ma z góry zdefiniowanych przełożeń,
jak w tradycyjnych napędach z kasetą czy
planetarnych Nexusach od Shimano. Zakres
regulacji jest płynny, ustawiany obrotową
manetką przy kierownicy, siłę przełożenia
wskazuje mały rowerek jadący pod górkę lub
po płaskim. Zmiana przełożenia zmienia kąt
nachylenia „górki” od stromego – tzw. miękki
bieg do podjazdów – po zupełnie płaski – tzw.
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twardy, kiedy jedziemy po płaskim lub z górki i chcemy się rozpędzić, co
tym kolosem trzeba robić ostrożnie. Zakres 380° jest wystarczający, nawet
jeżeli nie mamy wspomagania elektrycznego, a tutaj takie jest. Bez większego
problemu wjechałem w Krakowie na ul. Krzemionki, czyli na tzw. Wzgórze Krzemowe (według Google przewyższenie 40 m na odcinku kilometra,
z zakrętami i dość stromym podjazdem), z dodatkowym obciążeniem jakichś
30 kg. Na zwykłym rowerze miejskim bez wspomagania po tym podjeździe
mam zadyszkę, na Urban Arrow nie zauważyłem górki, na którą wjeżdżałem.
Klamki hamulców są metalowe, ale z gumową okładziną – szczegół, na który
uwagę zwrócimy, jak złapie nas deszcz lub po prostu będziemy mieli mokre
ręce – nie będą się ślizgały na mokrej klamce. Takich małych udogodnień
jest tu kilka: rączka pod siodełkiem do przytrzymania czy przesunięcia tyłu
roweru, blokada O-Lock na elastomerowych łącznikach, dzięki czemu nie
musimy przesuwać roweru, jeżeli szprycha będzie przeszkadzała zamknąć
rygiel, tylko lekko przechylić O-Locka. Łączenie skrzyni z przednim kołem
również jest na elastomerowej podkładce pochłaniającej drgania. Testowany
przeze model Family został wyposażony w skrzynię wykonaną z pianki,
oczywiście elementy nośne i podłoga są metalowe. Podstawowym przeznaczeniem tego modelu jest przewożenie dzieci. W skrzyni znajduje się więc
tapicerowana ławeczka dla dwójki dzieci, można zamontować drugą dla
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trzeciego dziecka. W zestawie wyposażenia dodatkowego
są również elementy umożliwiające montaż fotelika lub
nosidełka samochodowego, osłony przeciwdeszczowe
i wiele innych.
Oczywiście taki rodzaj skrzyni przeszkadza w wożeniu
towarów, należy jednak pamiętać, że pianka jest miękka
dla komfortu pasażerów i ostrymi krawędziami przewożonych przedmiotów można ją uszkodzić. Jeżeli nie
będziemy wozić twardych, ostrych ładunków luzem,
to nie będzie problemu. Podczas testów do przewożenia wykorzystywałem składany rower, z braku dziecka
w pobliżu.
Urban Arrow jest długi jak strzała, ma prawie 2,7 m, ale
jak na taką długość jest bardzo zwrotny, trzeba jednak
się przyzwyczaić, że zachowuje się podczas jazdy inaczej. Nie zakręcimy nim gwałtownie, nie zatrzymamy się
też w miejscu – masa roweru plus ciężar w skrzyni robią
swoje, a prawa fizyki są bezlitosne. Dla osób, które wcześniej nie jeździły rowerami cargo, zalecam jazdę testową
w bezpiecznym miejscu. Więcej siły wymaga też samo
ruszenie, napęd z silnikiem Active Plus reaguje z lekkim
opóźnieniem na rozpoczęcie pedałowania, przy modelu
Performance ten problem nie występuje. Miejską Strzałę
lepiej się prowadzi przy prędkości powyżej 10 km/h,
wtedy dosłownie zaczynamy sunąć po ulicy jak niewielki
statek; przy niższej prędkości utrzymanie stabilnego
toru jazdy wymaga wprawy i trochę więcej siły w rękach.
Różnica w hamulcach pomiędzy modelami Active
– hamulce rolkowe – a Performance – hamulce tarczowe
hydrauliczne – jest odczuwalna dość znacznie. Rolkowe
powszechnie stosowane w holenderskich rowerach miejskich są łagodniejsze i oczywiście zatrzymują rower na
czas – współczesne modele Shimano mają system działający podobnie jak ABS w samochodach – zapobiega on
blokowaniu się koła przy gwałtownym hamowaniu. Ich
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dużą zaletą jest w zasadzie bezobsługowość i odporność na warunki atmosferyczne, jedynie raz na sezon można dolać oleju. Tarczowe Deore w modelu
Performance są znacznie mocniejsze, ostre hamowanie może skończyć się
nieprzyjemnie, na pewno nas zatrzymają szybciej, ale wymagają większej
uwagi serwisowej – wymiana klocków, odpowietrzanie, etc. Nadal jednak nie
zachowają się tak jak te same tarczowe w zwykłym rowerze, masa do zatrzymania jest większa.
Najważniejsza część e-roweru – silnik. Miałem okazję już jeździć rowerami
ze wspomaganiem elektrycznym, można spotkać trzy rodzaje. Silnik montowany w przednim kole – najtańsze rozwiązanie i równocześnie najsłabiej
wspomagające. Silnik montowany w tylnym kole – dające lepsze efekty
niż przedni napęd – i silnik montowany centralnie w ramie razem z korbą
suportu – najskuteczniejsze i równocześnie najdroższe. We wszystkich
modelach Urban Arrow jest stosowany silnik centralny. Mamy do dyspozycji
cztery tryby wspomagania: Eco, Tour, Sport, Turbo. Zgodnie z nazwami im
wyższy tryb, tym większe wspomaganie. Model z silnikiem Active moim zdaniem jest absolutnie wystarczający, jeżeli nie mieszkamy w pagórkowatym
mieście i nie musimy codzienne pod górę wjeżdżać z trójką dzieci w skrzyni.
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Model Performance ma nominalnie identyczną moc
250 W, jednak system wspomagania reaguje szybciej
niż w Active, w momencie ruszania, silnik uruchamia się
wcześniej. Jest to przydatne, jeżeli chcemy szybko ruszyć
np. na skrzyżowaniu, a nie mamy odpowiednio dużo
mocy w nogach. Podczas jazdy z silnikiem Performance
miałem wrażenie, że wszystkie tryby wspomagania są też
pół działki mocniejsze niż w Active – Eco w Performance
dawało niewiele mniejsze wspomaganie niż Tour w Active.
Oba silniki mają ciekawą funkcję Walk Assist – wciśnięcie
specjalnego przycisku na manetce i trzymanie guzika +
sprawia, że rower sam jedzie z prędkością około 5 km/h
– przydatne podczas prowadzenia, szczególnie z ładunkiem. Standardowo rowery są wyposażone w baterię 400

Wh, w zależności od wybranego trybu wspomagania,
terenu, obciążenia prądu wystarcza na 60–80 km. Producent oferuje możliwość zamontowania dwóch baterii.
Oba modele są ciekawą alternatywą dla transportu
dzieci i zakupów, chociaż nie tylko. Można też przewozić dzieci i drzewa. Rower cargo wymaga przynajmniej średniej infrastruktury rowerowej w mieście,
na wysoki krawężnik nim nie wskoczymy, ale za to
ominiemy większość korków, będziemy ekologiczni,
zadbamy o kondycję, bo wspomaganie elektryczne
jednak wymaga pedałowania – sam rower nie pojedzie.
Cargo powoli stają się coraz popularniejsze w Polsce,
ale na ulicy wywołują pozytywne zaciekawienie, co to
za dziwny rower. Przynajmniej dwa razy podczas każdej
jazdy byłem zaczepiany przez przechodniów i innych
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rowerzystów. Kierowcy wyprzedzają z ponadprzepisową odległością 1,5 m,
bo 2,7 m długości i 70 cm szerokości budzi szacunek na drodze.
Kłopoty z rowerem cargo są dwa. Pierwszy to parkowanie w mieście
– wymaga wprawy z dopięciem się do stojaka czy latarni. Drugi – przechowywanie roweru. 2,7 m jest nieskładalne – do windy się nie mieści, do piwnicy zniesiemy w dwie osoby, o ile mamy dużą piwnicę. Miejsce garażowe czy
wiata by się przydały. Trzymanie cały rok pod chmurką jest możliwe , jeżeli
mamy jakieś bezpieczne miejsce i będziemy zakładać pokrowiec.
Family Urban Arrow nie należy niestety do najtańszych rowerów. Model
Active kosztuje około 20 000 złotych, model Performance – 24 000 złotych.
Ceny trochę szokujące, ale jeżeli zwykły rower ze wspomaganiem elektrycznym kosztuje połowę z tego, a ich trochę się już widzi na ulicach, to cena
przestaje być szokująca. Oczywiście są tańsze rowery cargo, tak jak wśród
samochodów, cena jest kompromisem i brakiem pewnych bajerów. Czy są
nam potrzebne, to inna sprawa.
Z dość dużym żalem rozstawiałem się z Miejską Strzałą po okresie testowym.
Cena i brak miejsca na stałe przechowywanie przeważyły, ale idea roweru
cargo i jego praktyczność jak najbardziej do mnie przemawiają. Czekam na
dostępność mniejszego, krótszego – 2,3 m mieści się do windy – tańszego
kuzyna. Jak się pojawi, na pewno podzielę się wrażeniami.
Rowery dostępne na towarowe.pl
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Porsche 718 Cayman GT4
Wjechał. Bokiem. Slajdem pokonał pierwszą część szykany, złożył
się w drugą, otarł się tylną oponą o pobocze, pokonał drugi zakręt,
a potem odkręcił przepustnicę i pognał przed siebie. Zostawił
po sobie jedynie pamięć żółtego lakieru oraz delikatne wibracje
w powietrzu, wywołane ryczącym układem wydechowym. To było
nowe GT4.
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Dzień rozpoczął się pięknym wschodem słońca, ale im bliżej wieczora
i prezentacji najnowszej i najmocniejszej odmiany 718-tki, tym więcej
chmur zbierało się, aby obserwować wieczorne wyczyny razem z nami.
W końcu niebo przeszył głęboki szloch. Zaczęło padać.

Lepiej być nie mogło!
Punktualnie o godzinie 9:00 wieczorem siedzieliśmy już na trybunach
na Torze Poznań, czekając na wybicie godziny zero, czyli 9:11 (21:11 niestety nie brzmi tak dobrze – to zdecydowana wada zegara 24-godzinnego), a o 7:18 (19:18) niestety było jeszcze za jasno na to, co Porsche
zaplanowało. To, co wydarzyło się o 11 minut później, już wiecie.

Wjechał… bokiem…
718 Cayman GT4 jest kwintesencją samochodu stworzonego dla kierowcy, który oczekuje braku kompromisów (w granicach rozsądku) na
torze i na ulicy. „Doskonale irracjonalny” – tak podsumował go dział
marketingu Porsche. Rzadko zgadzam się z przekazem działów PR, bo
świat nie jest na tyle prosty, aby ująć coś w paru słowach, ale w tym
przypadku muszę się zgodzić.
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Cayman GT4 jest bratem nowego Boxster Spydera i po raz pierwszy
dzielą oni w zasadzie wszystkie podzespoły między sobą, z pominięciem dachu oraz ogromnego tylnego skrzydła (Spyder ma zamiast niego
automatycznie wysuwający się przy 120 km/h zintegrowany spojler).
4-litrowego wolnossącego boxera o mocy 420 KM i momencie obrotowym, wynoszącym 420 Nm, bazującego na silniku 911-tki, wciśnięto za
tylne siedzenia. Sprzężono go z manualną skrzynią biegów, a moc jest
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przekazywana na tylne koła. 4,4 sekundy później
licznik GT4 wskazuje 100 km/h, a rozpędzanie
kończy dopiero na 304 km/h, chociaż bardziej
imponuje mi fakt, że obroty silnika kończą się na
8000 obr./min.
To tylko suche fakty, a sekretem tego samochodu jest jego aerodynamika.
Specjalnie ukształtowana podłoga i tłumik prowadzą powietrze do tylnego funkcjonalnego
dyfuzora, który wraz z kurtynami powietrznymi
na przednim zderzaku i tylnym skrzydłem
zwiększają docisk tylnej osi o 50% względem
poprzednika, gdzie za 30% tego docisku odpowiada ten pierwszy element. Nie można też
zapomnieć o przedniej osi, wyciągniętej z 911
GT3, oraz tylnej osi zaprojektowanej specjalnie
dla tego samochodu, razem z aktywnym zawieszeniem PASM, systemem odpowiedzialnym
za rozdział momentu obrotowego na tylnych
kołach PTV i mechaniczną blokadą tylnego
mechanizmu różnicowego. GT4 kocha zakręty,
zarówno na torze, jak i poza nim.
Żyjemy w czasach, w których producenci samochodów montują w nich mnóstwo gadżetów
i elektroniki, które ułatwiają i uprzyjemniają nam
czas spędzony w samochodzie, ale często odbierają to, co dla wielu jest kluczowe – przyjemność
z jazdy. Zaczynają też testować modele autonomiczne, będące już w stanie pokonywać długie
dystanse bez pomocy kierowcy i tylko kwestią
czasu jest moment, w którym w salonie samochodowym będziemy mogli wybrać auto, które
nie ma kierownicy.
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Na szczęście są na świecie jeszcze ludzie, którzy mają możliwość zaoferowania entuzjastom odpowiednie doświadczenia. Pierwotne. Pełne.
Emocjonujące. Gwałtowne. Należy do nich ekipa Porsche. Zrezygnowała
ona z automatycznej lub zautomatyzowanej skrzyni biegów. Pominęła
turbosprężarkę. Dodała w pełni regulowane zawieszenie, które użytkownik może idealnie dostosować do swoich potrzeb i oczekiwań. Zachowała niską wagę samochodu. Poprawiła czas pokonania Północnej Pętli
o ponad 10 sekund (względem GT4 poprzedniej generacji).
Stworzyła prawdopodobnie jeden z najlepiej prowadzących się samochodów na świecie.

Ambitny zespół.
Niezawodne narzędzie.
Nozbe

r p
8

4

i

13
\
Ć
U Ć
24

-

13:07

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
ì
ì
é

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

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)
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Marketing
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Firma

15

Wyjazd do Berlina
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Remont mieszkania
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Zakupy
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Koncept Layoutu
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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
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

+

é

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

PROGRAMY
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Gry i programy
warte zainteresowania

Unshaky
Unshaky to program, który nigdy nie
powinien powstać, ale oto jesteśmy
w świecie, w którym potrzebujemy aplikacji naprawiającej działanie klawiatur
Maców wyposażonych w mechanizm
motylkowy, czyli w MacBookach, MacBookach Air (od 2018) i MacBookach Pro
(od 2016). Działanie programu jest bardzo proste – próbuje on wykryć, kiedy
naciśnięcie jakiegoś klawisza zostanie
zarejestrowane dwukrotnie w bardzo
krótkim odstępie czasu (domyślnie
40 ms) i jeśli takowe podwójne naciśnięcie wykryje, to przepuszcza tylko
jedno z nich, dzięki czemu na ekranie
nie zobaczymy powtarzających się literek, najczęściej „ee”. Instrukcja konfiguracji Unshaky znajduje się tutaj.

Cena: Za darmo
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WaterMinder
Nasz klimat się zmienia, co dobitnie pokazuje
tegoroczne lato – jest gorąco i nietrudno się
odwodnić. Niezależnie więc, czy przebywacie
w 30-stopniowych upałach w Polsce, czy wyjechaliście w bardziej egzotyczne rejony świata,
czy kupujecie wodę mineralną, czy korzystacie z „kranówy”, to warto zadbać o to, aby
być odpowiednio nawodnionym. Niektórym
(tak, mnie) zdarza się o takich „błahostkach”
zapominać, ale po co o tym pamiętać, skoro
jest do tego odpowiednia aplikacja? WaterMinder dla iOS umożliwia nam śledzenie, ile
wody pochłaniamy, prezentując codzienne
cele graficznie. Wspiera też najnowsze funkcje iOS-a, w tym m.in. Siri Shortcuts, możemy
więc nawet zapisywać, ile wypiliśmy głosowo.
Dodatkowo ma aplikację dla Apple Watcha,
widget dla Centrum Powiadomień, synchronizuje się z HealthKit i więcej.

Cena: 23,99 PLN
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Pięć gestów przydatnych
w iPadOS 13
Z racji dużego ekranu na iPadzie doskonale sprawdzają się gesty
umożliwiające wykonywanie określonych akcji.

Do tej pory do dyspozycji mieliśmy ich jednak niewiele, bo z globalnych
są w zasadzie tylko trzy:
• gest zsunięcia pięciu palców ku środkowi ekranu wychodzi z aktualnej
aplikacji do ekranu głównego,
• gest przesunięcia czterech palców ku górze otwiera widok otwartych
aplikacji,
• gest przesunięcia czterema palcami w lewo lub prawo przenosi między
ostatnio używanymi aplikacjami.
Do tego dochodzi jeszcze manipulacja tekstem za pomocą dwóch palców. W iPadOS 13 dojdzie kilka nowych gestów, które mogą usprawnić
naszą pracę jeszcze bardziej. Oto one

1. Kopiowanie
Aby wykonać gest kopiowania, należy zaznaczyć
jakiś tekst, po czym zsunąć trzy palce ku środkowi ekranu. Jeśli dobrze
wykonamy tę czynność,
u góry powinien pojawić
się napis Kopiuj.
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2. Wycinanie
Gest wycinania jest bardzo podobny do kopiowania, gdyż polega na
wykonaniu tej samej
czynności, czyli zsunięcia trzech palców
ku środkowi, ale tym
razem dwa razy. Jeśli
wszystko dobrze zrobimy,
tekst powinien zniknąć,
a u góry pokaże się napis
Wytnij.

3. Wklejanie
Skoro kopiowanie
i wycinanie wymagało
wykonania ruchu trzema
palcami ku środkowi, to
odwrotna akcja logicznie wymaga ruchu
w odwrotną stronę
– trzema palcami na
zewnątrz. Spowoduje to
wklejenie tekstu oraz
pojawienie się u góry
napisu Wklej.
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4. Cofanie
Aby cofnąć ostatnią akcję,
można skorzystać z gestu
przesunięcia trzech palców w lewą stronę. U góry
powinien się pojawić
napis Cofnij.

5. Przywracanie
Analogicznie, żeby przywrócić ostatnią akcję,
przesuwamy trzema
palcami w prawo. Pojawi
się wtedy napis u góry
- Przywróć.

6. Bonus – menu
A jeśli zdarzy się Wam
zapomnieć powyższe
gesty, to zawsze można
skorzystać z ostatniego,
który pokaże przyciski
do wykonania każdej
z powyższych czynności. Aby wywołać menu,
należy dotknąć i przytrzymać trzy palce na
ekranie na krótką chwilę.
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Utopia
Już 360 lat p.n.e. Platon w swoim dialogu „Państwo” zastanawiał się, jak
powinno funkcjonować społeczeństwo i rządzące nim mechanizmy.
Prawie 2500 lat później nie przybliżyliśmy się do Utopii o krok. Można
odnieść wrażenie, że właśnie znaleźliśmy się w punkcie krytycznym
i postanowiliśmy zawrócić. Skąd wiem? Z porannej prasówki.

M
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Mam rutynę, a nawet dwie. Rutyny są modne, zwłaszcza na YouTubie. Moja
co prawda różni się od nich znacznie, bo influencerka ma ciężkie życie. Po
pierwsze – musi z rana na twarz nałożyć całą masę produktów, wypić herbatę z ulubionego kubka (mój się stłukł ostatnio w ramach nieszczęśliwego
wypadku, polegającego na kopnięciu stołka) wciągnąć owsiankę na wodzie
i pójść na siłownię. Ja nie muszę, więc w dni wolne od pracy po prostu
wstaję, ogarniam się jakoś i wychodzę z kubkiem kawy do ogrodu, gdzie,
uzupełniając poziom kofeiny we krwi, obserwuję, jak trawa rośnie, jak pnie
się w górę słonecznik i jak wróble nad stawikiem polują na małe, senne
jeszcze muszki. Następnie wyciągam telefon i w okolicznościach przyrody
sprawdzam, co dzieje się na świecie. W dni pracujące zazwyczaj siadamy
w pracy przed telewizorem (bo to taka angielska tradycja) i oglądamy
BBC. Nie wypada nie oglądać, bo obrazimy wszystkich współpracowników.
Formą ucieczki może być zaproponowanie wszystkim zebranym porannej
herbaty z mlekiem i donoszenie kubeczków pojedynczo, co kupuje nam
trochę czasu i odwraca uwagę od naszej niegrzecznej, polskiej natury.
Wróćmy jednak do okoliczności przyrody (w których się właśnie znajduję)
z kubkiem kawy i MacBookiem na ogrodowym stoliku. Nie jest jeszcze
specjalnie gorąco, wiatr od morza przyjemnie chłodzi, a ja układam w głowie tytuły przeczytanych właśnie artykułów. Czytanie prasy jest stresujące
i przez długi czas unikałam tego procederu jak ognia. Od chwili, kiedy
zauważyłam, że po porannej porcji newsów wzrasta mi poziom hormonów
i przestaję się czuć dobrze na świecie. Obecne czytanie jest formą eksperymentu, przeprowadzanego na samej sobie. Myślę, że minęłam się z życiowym powołaniem, powinnam była zostać filozofem albo naukowcem, bo
lubię obserwować, jak czynniki zewnętrzne, prawdziwe lub nie, zmieniają
percepcję jednostki. Niestety, w szczenięcych czasach pozostanie na
uczelni w charakterze pracownika naukowego wydawało mi się piekielnie nudne. Pójście w świat i naprawianie całego zła było o wiele bardziej
ponętne i atrakcyjne. No cóż – nie ja jedyna, nie ja ostania. W tamtych czasach byłam przekonana, że wszystko idzie ku lepszemu. Że jako ludzkość
i społeczeństwo dawno już ustaliliśmy wartości kardynalne i naszym jedynym celem jest wprowadzenie ich w życie tak, abyśmy, krok po kroku, zbliżali się do wymarzonej Utopii. Bo skoro wiemy już, skoro ustaliliśmy raz na
zawsze, że głupota nie jest cnotą, wojna nie jest dobra, ludzie są różni, ale
równi, to nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć to wiadomości i ruszać
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do przodu. Tymczasem, czytając wiadomości z naszego światłego i wysoko
rozwiniętego świata, dowiaduję się, że głównym powodem wyboru premiera Wielkiej Brytanii był unijny śledź, który tak naprawdę nie był unijny,
ale zwykły, brytyjski i do tego wysyłany pocztą. Konieczność dołączania
do niego pojemnika z lodem wynika z wszechobecnego strachu krajów
wysoko rozwiniętych przed mikrobami, zarazkami i innymi niewidzialnymi
niebezpieczeństwami. Jeśli skoncentrujemy się na śledziu, będziemy rozpatrywać śledzia i jego komfort osobisty w bąbelkowej kopercie. Co jednak
ma śledź do bycia premierem państwa? Czy tylko mnie takie przedstawienia w cywilizowanym, wyedukowanym świecie wydają się nie na miejscu?

Bo skoro wiemy już, skoro ustaliliśmy raz na zawsze, że głupota
nie jest cnotą, wojna nie jest
dobra, ludzie są różni, ale równi,
to nie pozostaje nam nic innego,
jak przyjąć to wiadomości
i ruszać do przodu.

Jeśli chodzi o edukację, to również mam poważne wątpliwości. Czytam
bowiem, że wiceprezydent Gdyni pojechał na Madagaskar, zrobił zdjęcie
afrykańskich dzieci pluskających się w mulistej wodzie oraz wrzucił je na
Facebooka z podpisem twierdzącym, że murzyńskie dzieci rodzą się białe,
a ciemny kolor nabierają przez takie właśnie kąpiele. Nie wiedzieć czemu,
publiczność bardziej oburzyło użycie słowa „murzyńskie” niż absurdalność stwierdzenia o zmianie koloru skóry poprzez błotne kąpiele. Czytając powyższe, jestem nieco skonfundowana, bo musi to być człowiek
dorosły przecież. Czyżby zatem chodził do innej szkoły niż ja, uczył się
innej biologii, geografii i chemii? Za użycie słowa „murzyn” pan wiceminister przeprosił, za kontrowersyjną teorię naukową – już nie. Nieźle, jak na
świat, który ustalił raz na zawsze, że głupota nie jest cnotą.
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W takim razie jeszcze trochę o Afrykańczykach. Poniżej mam artykuł
o tym, że pary Afrykańczyków nie wpuścili do klubu ze względu na kolor
skóry. Zaniepokojony czytelnik prosi gazetę, żeby się tym zajęła. Po raz
kolejny nie do końca rozumiem sytuację. Za moich szkolnych czasów
dzieci uczyły się wierszyka Jana Tuwima, zatytułowanego „Murzynek
Bambo”. Skutkiem tej nauki wszystkie dzieci chciały, żeby w szkole
był jakiś Afrykańczyk, z którym można byłoby się bawić, bo to „fajny
koleżka” i psoci tak samo, jak każdy z nas. Po fali ostracyzmu wobec
niepoprawnego politycznie określenia użytego w wierszyku nie uczy się
już, że, jak śpiewała Majka Jeżowska: „Wszystkie dzieci nasze są”. Do tego,
zwraca się uwagę opinii publicznej na różnice kulturowe i rasowe, co
powoduje zaognianie się antagonistycznych reakcji społecznych. Bo jeśli
się ciągle o czymś mówi, to znaczy, że temat jest kontrowersyjny. A kontrowersyjne kwestie wymagają stanięcia po którejś ze stron, bo toczy się
walka. Tyle, jeśli chodzi o świat, w którym ludzie są różni, ale równi.
Chociaż może to jeszcze nie koniec, bo dalej czytam, że jedna z gazet
dorzucała gratis naklejki „Strefa wolna od LGBT”, przyczyniając się tym
samym, pospołu z oficjelami kościelnymi, do wybuchów agresji w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej. Z ciekawości zapytam:
Czy kogoś naprawdę interesuje, kto z kim i co robi? Pytam, bo mnie
wcale. Skoro już ustaliliśmy jak powyżej, że ludzie są różni, ale równi, to
o co ten cały cyrk? Po przyjęciu tego faktu do wiadomości nie powinna
istnieć konieczność organizowania marszów i wieców, każdy powinien
się interesować swoim własnym łóżkiem, zamiast zaglądać do cudzego.
Zwłaszcza że tworzy to passus zaburzający świadomość seksualną

Z ciekawości zapytam: Czy kogoś naprawdę interesuje, kto z kim
i co robi? Pytam, bo mnie wcale. Skoro już ustaliliśmy jak powyżej,
że ludzie są różni, ale równi, to o co ten cały cyrk? Po przyjęciu
tego faktu do wiadomości nie powinna istnieć konieczność organizowania marszów i wieców, każdy powinien się interesować swoim własnym łóżkiem, zamiast zaglądać do cudzego. Zwłaszcza że
tworzy to passus zaburzający świadomość seksualną młodzieży.
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młodzieży. Od dawien dawna wiadomo, że młodzi ludzie, szukający
swojej tożsamości, identyfikują się z subkulturami, często im bardziej
kontrowersyjnymi, tym lepiej. Sprawianie wrażenia, że bycie osobą
o odmiennej orientacji jest kontrowersyjne, powoduje, że młodzież
nieposiadająca takich skłonności mimo wszystko przyłącza się do nich
w sposób aktywny (czyli seksualny), tylko po to, żeby zaspokoić swoją
potrzebę czucia się wyjątkowym. Zaburza to nie tylko ich rozwój, ale
czyni jeszcze trudniejszą sytuację tych, którzy naprawdę należą do grup
LGBT+. Czy nie byłoby prościej, gdybyśmy po prostu przeszli do porządku dziennego nad faktem, że
odmienne orientacje seksualne nie są jednostką

Nie żyjemy w Sparcie, nie
zrzucamy ze skały starych
i chromych. Ustaliliśmy to
już lata temu, czemu więc
musimy nadal o to walczyć?
Przecież to jawna sprzecz-

chorobową, nikogo nie trzeba zmieniać, leczyć ani
naprawiać? Jesteśmy różni, ale równi, a interesować
się trzeba sobą, a nie tym, kto kogo trzyma za rękę.
Jeden z krzyczących nagłówków mniej.
Tylko jeden, bo poniżej kolejna informacja o niesprawiedliwości społecznej. Rząd zmienia zasady
przyznawania 500+ osobom niepełnosprawnym.

ność z etyką, która została

Jedną z moralnych zasad społeczeństwa jest

przyjęta i uwewnętrzniona

to, że wszyscy, wspólnie i solidarnie, ponosimy

oraz zapisana i uznana
jako wartości oświeconego
społeczeństwa.

odpowiedzialność za opiekę nad słabszymi i chorymi. Nie żyjemy w Sparcie, nie zrzucamy ze skały
starych i chromych. Ustaliliśmy to już lata temu,
czemu więc musimy nadal o to walczyć? Przecież
to jawna sprzeczność z etyką, która została przyjęta i uwewnętrzniona oraz zapisana i uznana jako
wartości oświeconego społeczeństwa. Dlaczego
więc nie realizujemy tych założeń, skoro decyzja

została już podjęta, a zasady ustalone? Nie rozsądzamy przecież teraz,
czy będziemy się opiekować słabymi i chromymi. Zgodziliśmy się na to
już dawno. Wykonać, nie gadać! Między tymi, jakże optymistycznymi wiadomościami, przeplatają się nagłówki informujące, że Korea ostrzegawczo
pogroziła rakietą Rosji, nadchodzi katastrofa klimatyczna, a Chińczycy
szpiegują na potęgę. Do tego każda religia czuje się atakowana przez sam
fakt istnienia innych, podczas gdy ustaliliśmy, że istnieje wolność wyznania. Jak ktoś chce się obrazić, twierdząc, że następuje upadek obyczajów
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i koniec religii, polecam zapoznanie się z „Ogrodem rozkoszy ziemskich”
Hieronima Boscha, a zwłaszcza z trzecią jego częścią: „Piekłem muzykantów”. Uważna analiza pośle wszystkich do piekła.
I gdzie ta Utopia, Panie Platon?
Czytając moją poranną prasówkę, zastanawiam się poważnie, czy w szkole
czegoś opacznie nie zrozumiałam. Bo fakt, że żadna z tych rzeczy nie
powinna mieć miejsca, nie budzi we mnie najmniejszych wątpliwości.
Zmieniają się tytuły, ale sedno pozostaje takie samo. Nie wiem, czy słusznie, ale problem upatruję w założeniu, przedstawionym przez Chada Walsha, który, analizując różnorakie modele utopijne, zaznaczył, że ludzie nie
mogą odczuwać znużenia szczęściem. Za szczęście powszechnie uznaje się
dobrobyt, spokój, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość swobodnej
realizacji swoich upodobań i przekonań. Ilekroć zbliżamy się do tej granicy,
ludzkość zaczyna wykazywać niepokój i odgrzebywać problemy, które
nauka, filozofia, religia oraz świecka etyka rozwiązały już dawno. Tylko po
to, żeby nie osiągnąć utopijnego spokoju. 2500 lat po Platonie.
Siedzę więc z moją kawą, w ogrodzie. Trawa rośnie, słonecznik pnie się do
góry. Niebo jest niebieskie, za ogrodzeniem wędrują ludzie. Codzienne
życie, codzienne sprawy. Odrywając wzrok od ekranu i rozglądając się
dookoła, nie widzę ani nie doświadczam tego, co opisują media. Filozoficznie zadaję więc pytanie, czy to wszystko aby prawda? Po lekturze czuję,
że uprzednio spokojny i leniwy poranek nie jest już taki spokojny, a przestrzeń za ogrodzeniem staje się strefą ideologicznej wojny.
Może więc lepiej nie czytać, nie słuchać, nie oglądać? A może po prostu
rozwiązaniem jest przestać oceniać, ważyć i mierzyć, zacząć po prostu być?
Posiedzę więc ze swoją trawą, słonecznikiem i stadem wróbli i poczekam,
aż mi przejdzie.
Do kolejnej prasówki.
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Nic do ukrycia
Wpadł mi ostatnio w ręce biuletyn właścicieli klasycznych modeli
samochodu Fiat. Lata pięćdziesiąte, na okładce Bestia z Turynu
z 1910 roku. W środku zestaw informacji na temat klubowych imprez
i dane techniczne samochodów. Na końcu pełna lista członków klubu,
wraz z nazwiskami, adresami i numerami telefonu, jeśli takowy był
dostępny. Poczułam się nieswojo.

O
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Od dłuższego czasu zastanawiam się nad skasowaniem kont mediów społecznościowych. I tak używam ich sporadycznie. To dla mnie trochę nowość
– ta potrzeba usunięcia – bo od wielu lat używałam metod komunikacji niebezpośredniej i uważałam, że tak będzie zawsze.
Mówiąc „wiele lat”, mam na myśli dziesięciolecia, w których czasie świat zmienił się nie do poznania. Poczynając od CB-radia, gdzie słuchać mógł nas każdy
z anteną i nadajnikiem, przez wczesne komunikatory – ICQ, IRC, AIM – fora
internetowe, grupy dyskusyjne, na społecznościówkach kończąc. Zawsze miałam świadomość, że w tego typu kontaktach prywatność jest w najlepszym
przypadku względna, żeby nie powiedzieć: żadna. To założenie towarzyszyło
nam od początku. Jak większość młodych ludzi w tamtych czasach uważałam,
że nie mam nic do ukrycia. Na komputerze nie miałam hasła, nie martwiłam
się hakerami. Wkurzyłam się raz, kiedy redakcyjny kolega (siema, Paweł!),
znajdujący się na drugim krańcu Polski, zostawił mi na dysku notkę w stylu
„Tu byłem”. Uznałam to za naruszenie zaufania, bo przecież zaufanie jest takie
ideologicznie poprawne i im więcej wolno, tym mniej wypada.
Jednak rozwój technologii pokazał nam, że to, co mamy do ukrycia, to wcale
nie nasze prywatne dane i numery kont (choć oczywiście je chronimy najbardziej), ale coś zupełnie innego. Nasze jednostkowe dane mogą zostać
wykorzystane, równie jednostkowo, przez organizacje przestępcze. Mimo to
w świetle prawa nasze dane zbiorowe, stanowiące walutę cenniejszą niż Bitcoin, są wykorzystywane przez światowe korporacje – przechowywane, przetwarzane i analizowane w sposób masowy i zdepersonalizowany. Czy szkodzi
to nam w jakikolwiek sposób? I tak, i nie.
Samo posiadanie i analizowanie danych w celu świadczenia lepszej jakości
usług jest zasadne i niewinne. Bądźmy jednak poważni – od kiedy jakiekolwiek działania firmy służą świadczeniu lepszej jakości usług, poza samą
deklaracją, że tak właśnie jest? Dane te są owszem – analizowane i przetwarzane, są jednak również udostępniane innym podmiotom, przechowywane w miejscach, z których mogą wyciec do organizacji przestępczych i,
co najważniejsze, nie ograniczają się wyłącznie do danych ogólnych, takich
jak wiek, lokalizacja i preferencje zakupowe. To również nasze prywatne rozmowy, zdjęcia psa i dzieci, dokładna lokalizacja w określonych porach dnia,
a nawet to, co jemy w najbliższym barze.
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Przykłady tego mamy na co dzień – odwiedzamy jakieś miejsce, a Facebook
natychmiast proponuje nam zaprzyjaźnienie się z ludźmi, którzy również tam
bywają. Na przykład z listonoszem, który przynosi nam do domu pocztę. My
jesteśmy zlokalizowani, listonosz jest zlokalizowany, znajdujemy się w tym
samym miejscu i odwiedza nas wielokrotnie. Lekka przesada, prawda? O ile
zupełnie nie przeszkadza mi to, że Amazon, na podstawie analizy moich
nawyków zakupowych, przypomina mi, że trzeba kupić karmę dla psa, o tyle
nie rozumiem, dlaczego tę informację miałby posiadać Facebook. To samo
z Instagramem. Teoretycznie nigdy nie pozwoliłam żadnemu z powyższych
serwisów na wyszukiwanie znajomych na podstawie książki adresowej, bo
taką mam zasadę. Nagle pojawiają mi się sugestie znajomych z zamierzchłej przeszłości, o których wiem, że
znajdują się w moich kontaktach, ale nie utrzymuję

Dane te są owszem – analizowane i przetwarzane, są jednak również
udostępniane innym podmiotom, przechowywane
w miejscach, z których
mogą wyciec do organizacji przestępczych
i, co najważniejsze, nie
ograniczają się wyłącznie
do danych ogólnych, takich
jak wiek, lokalizacja 		
i preferencje zakupowe.
To również nasze prywatne rozmowy, zdjęcia
psa i dzieci, dokładna lokalizacja w określonych porach dnia, a nawet to, co
jemy w najbliższym barze.

z nimi żadnej interakcji od 15 lat. Nie przebywamy
w tych samych miejscach, nie rozmawiamy ze sobą,
nie śledzimy wzajemnie kont społecznościowych.
Skąd więc taka wiedza na temat moich znajomych?
Oczywiście, odpowiedź jest prosta – Instagram należy
do Facebooka, a Facebook wysysa każdą najdrobniejszą informację z telefonu użytkownika. Tylko tyle i aż
tyle. Żadna to nowość, bo wiemy o tym od dawna,
ale z czasem człowiekowi się przelewa. Za bezpłatne
serwisy płacimy naszą prywatnością i to w sposób,
którego nie powstydziłaby się dobrze zorganizowana
mafia. Bo nawet jeśli my zrezygnujemy z aplikacji na
telefonie, to nie znaczy, że zrobią to też nasi znajomi
i rodzina. A wtedy każda osoba wchodząca do naszego
ogródka i robiąca zdjęcie nam lub otoczeniu lokalizuje
nas równie pewnie, jak nasz własny telefon. Rozpoznawanie twarzy to powszechna funkcja serwisów
społecznościowych.
Śledzi nas zatem nas nie tylko nasz telefon, ale również telefony znajomych i rodziny. Śledzi nas miejskie
CCTV, śledzi nas przeglądarka internetowa. Śledzi
każda odwiedzona strona, każdy serwis, do którego
się logujemy. Wszystkie te dane w nieodpowiednich
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rękach są metodą kontroli, jeśli nie działalności przestępczej. Mamy więc
wybór – pogodzić się i neutralizować szkody albo nie używać. Tylko jak nie
używać, a zachować kontakt z dalszymi znajomymi i rodziną? Nie ze wszystkimi jesteśmy blisko na tyle, by dzwonić do siebie raz w tygodniu czy raz na
miesiąc. Posty pojawiające się w feedzie dają nam znak, że są, żyją i mają się
dobrze. To samo z naszej strony daje im wewnętrzny spokój i poczucie „kontaktu”, który nie jest co prawda bezpośredni, ale jakiś, czyli lepszy niż żaden.
Mamy więc wybrać prywatne ułatwienie czy przyjąć do wiadomości zbiorową odpowiedzialność, która mówi, że może i nie mamy nic do ukrycia,
ale nasze globalne dane, nasze zachowania, upodobania i nawyki dostarczają korporacjom informacji, których posiadać nie powinny. Bo informacja
w dzisiejszym świecie to władza – nad grupami, nad społeczeństwami i,
patetycznie mówiąc, nad światem. Dzięki niej można wpływać nie tylko na
preferencje zakupowe pojedynczych użytkowników, ale również na wyniki
wyborów, nastroje społeczne, powodować konflikty czy szerzyć nienawiść
do wybranych grup politycznych, etnicznych lub wyznaniowych. Wystarczy
odpowiednim filtrem zwiększyć częstotliwość pojawiania się określonych
treści, zgodnie ze zanalizowanym wcześniej modelem zachowań. Takie małe
nic, a jednak. Żeby dostać wizę do Stanów, należy ujawnić szczegóły kont
społecznościowych, pocztowych i numerów telefonów, a tym samym dane
dotyczące nie tylko nas samych, ale również znajomych, rodziny i współpracowników, łącznie z tym, gdzie przebywają i co robią. Czy to nie za wiele
władzy w rękach władzy? Zbyt wiele władzy, jak pokazuje historia, zawsze
prowadzi do nadużyć. Bez względu na to, czy erę mamy cyfrową, czy nie.
Patrzę więc na ten biuletyn, z wydrukowanymi danymi osobistymi członków
klubu, leżący na moim stoliku w 70 lat po jego wydaniu. Zazdroszczę im tej
swobody, dzięki której nie musieli się zastanawiać, czy podawanie swojego
nazwiska, adresu i telefonu jest bezpieczne i w jaki sposób zostanie użyte
w przyszłości. Kiedy wprowadzano ACTA, na spotkaniu z blogerami Donald
Tusk przekonywał, że dla dobra i bezpieczeństwa społecznego każdy musi
zrezygnować z części swojej prywatności. Nie zrezygnowaliśmy z niej dla
wyimaginowanych wartości społecznych, zrezygnowaliśmy z niej po to, by
nabijać kasę korporacjom, żyjącym ze sprzedawania naszych danych tym,
którzy zapłacą za nie najwięcej. Wszystko jedno, czy to reklamodawca, sprzedawca czy agencja rządowa. Dlatego szanuję Apple’a za to, że odmówiło

FELIETONY

175

Żeby dostać wizę do Stanów, należy ujawnić szczegóły kont
społecznościowych, pocztowych i numerów telefonów, a tym
samym dane dotyczące nie tylko nas samych, ale również znajomych, rodziny i współpracowników, łącznie z tym, gdzie przebywają i co robią. Czy to nie za wiele władzy w rękach władzy?

odblokowania telefonu na żądanie służb specjalnych USA. Uleganie takim
roszczeniom spowodowałoby niebezpieczny precedens, który, prędzej czy
później, zostałby wykorzystany przeciwko każdemu zwykłemu obywatelowi
na świecie. Zapytajcie Orwella.
Na koniec mała ciekawostka. Dawno temu, jeszcze w Polsce, reklamowałam
zbyt wysoki rachunek za telefon komórkowy. Wykazywał on dużą liczbę wiadomości wysyłanych pod zupełnie mi nieznane numery. W biurze operatora
powiedziano mi, że wiadomości nie można zweryfikować, ponieważ takie
dane nie są przechowywane, więc nie można zgłosić reklamacji. Tymczasem,
od lat prasa donosi, że po wielu miesiącach służby uzyskały od operatora
nie tylko numery telefonów, ale również treść wysyłanych informacji. To są
czy nie są przechowywane? I do czego są używane, jeśli są niedostępne dla
klienta, który chce złożyć reklamację, a są dostępne dla służb, które, z założenia, powinny interesować się nimi dużo rzadziej niż klient?
W mojej głowie nad sieciami społecznościowymi ciąży ciężka, burzowa
chmura. W sumie nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko drogi na skróty
i technologiczne lenistwo. Jeśli będę chciała się z kimś skontaktować, to
sobie poradzę, bo dorosłam z internetem w żyłach. A jak ktoś będzie chciał
odezwać się do mnie – może napisać maila. Albo zadzwonić.
Jeszcze nie zdecydowałam, co zrobię, ale podejrzewam, że któregoś dnia
zamknę oczy i skasuję internet.
W ramach osobistej odpowiedzialności społecznej.
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FOMO, JOMO i co jeszcze?
Czyli co, znowu o tym samym u Kołacza? I tak, i nie. Bo widzisz, do
szewskiej pasji doprowadzają mnie w ostatnim czasie coraz to nowsze
próby wyjaśniania sobie nawzajem tego, że czasami po prostu warto
żyć. Brzmi irracjonalnie? Dziś chcę Ci opowiedzieć o trzech sytuacjach,
które uświadomiły mi, że ta irracjonalność – o zgrozo – zaczyna być
codziennością.

A
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FOMO, JOMO, nie wiadomo
Efekt FOMO jest znany od dobrych kilku lat. Termin został ukuty na
fali rosnącej popularności urządzeń mobilnych, które to coraz silniej
wymuszały życie „na wczoraj”. Natychmiastowość dotknęła nas okrutnie
i wielu przepadło w gąszczu społecznościowych platform, komunikatorów czy rozszerzonej rzeczywistości. Bez nich ludzie odczuwają strach
porównywalny z tym, który dotyka ich po stracie bliskiej osoby lub stałego dochodu (różne źródła różnie sprawę definiują). To właśnie efekt
FOMO, który jest niczym innym jak brakiem umiejętności zdrowego
odpuszczania. „Nie nadążam sprawdzać tych wszystkich powiadomień!”
– wyłącz. Koniec, kropka.
Świeżynką na tym polu jest JOMO (joy of missing out) – utożsamiane
z odczuwaniem radości pomijania, odpuszczania. I wszystko się mi
w tym przypadku zgadza, oprócz tego, że potrzebowaliśmy po raz
kolejny przypisać akronim do prostego pojęcia, aby czasem nie było za
łatwe. Zbyt łatwo dostępne dla wszystkich. Bo przecież wszelkie „-OMO”
dotyczą uprzywilejowanych, wtajemniczonych członków grup specjalnie wybranych przez los, bogów, trenerów i licho wie kogo jeszcze. I tu
temat się wykłada, bo widzicie, wkrótce nam liter w alfabecie zabraknie.

To właśnie efekt FOMO, który jest niczym innym jak brakiem
umiejętności zdrowego odpuszczania. „Nie nadążam sprawdzać tych wszystkich powiadomień!” – wyłącz. Koniec, kropka.

FOMO i JOMO (zwłaszcza ten pierwszy) to terminy nazywające wprost
pewną grupę osób, które w ten czy inny sposób radzą lub nie radzą
sobie z codziennością. Strach przed byciem odpiętym od sieci już
dawno został klinicznie obarczony wieloma trudnymi nazwami, których
nie zamierzam tu przytaczać, ale które wprost pokazują, że człowiek
jest w stanie popaść w chorobę psychiczną z tych właśnie powodów.
I tego nie da się zakwestionować. Takie czasy. Dokładnie tak samo jest
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w przypadku JOMO, bo przecież odpuścić można zdrowo i niezdrowo.
Niezdrowo jest wtedy, gdy przesiąknięty nowomową motywacyjną trzydziestolatek rzuca wszelkie źródła dochodu (a.k.a. etaty), w myśl: „Rób to,
co kochasz!” – manna spadnie z nieba, koniecznie na Bali.

Czerwone słoneczko
Pamiętacie Gadu-Gadu? Rzadko kiedy zdarzało się, aby ktoś miał ustawiony status „Niedostępny” bez żadnego opisu. Już częściej spotykałem
„Zaraz Wracam” – które mogło znaczyć to samo, co poprzedni przykład,
ale wyglądało łagodniej. Dlaczego to przywołuję? Bo widzicie, nie jestem
w stanie pojąć sytuacji, w której ktoś ogłasza siebie – wprost, publicznie

– „Jestem zarobiony” wychodzi
powoli z mody na rzecz: „Dbam
o higienę związku”. Lub: „Muszę
naładować akumulatory. Odcinam się. Zrozum. Napiszę w wolniejszym czasie”.

– znawcą talentów i trenerem wszelakiej maści metodyk, po czym
w sobotnie popołudnie pisze do ludzi maila, w którym pada: „Poszedłem spać o trzy minuty za późno. Wstałem o cztery za wcześnie. Nie
zrobiłem rutyny wieczornej. Zabrakło czasu na ciszę i myślenie”. Z tym
ostatnim to się nawet zgodzę. Resztę pozostawię bez dłuższego komentarza, bo jest zbędny.
Inny przykład to spotkanie. Zwykłe, proste, dotyczące dwójki ludzi
pracujących w tym samym mieście. Dawniej najlepszych kumpli. Dziś
trudno znaleźć czas na wyjście i zamienienie kilku zdań. „Jestem zarobiony” wychodzi powoli z mody na rzecz: „Dbam o higienę związku”.
Lub: „Muszę naładować akumulatory. Odcinam się. Zrozum. Napiszę
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w wolniejszym czasie”. I tak sobie myślę, że nas wszystkich powoli
dotyka jakaś magiczna przypadłość, powodująca permanentne rozregulowanie wahadła: Przepracowanie – urlop. Imprezy – medytacja w buddyjskiej wspólnocie. FOMO – JOMO. Bycie dusigroszem – życie ponad
stan z kredytem. Bycie przyjacielem – bycie... I tak w kółko, jakbyśmy
sobie za cel brali męczeństwo z wyboru. Powód się znajdzie.
W tym roku coraz bardziej widzę to, że próbując po prostu najpierw żyć,
a zatem być dla siebie tak samo, jak dla innych, bo obok nich przecież
żyję – nie pasuję do tego pędu. I będziesz miał rację, Drogi Czytelniku,
kiedy wypomnisz mi teraz wszystkie moje felietony, w których sam pisałem o produktywności, jakby była mantrą, powtarzaną w rytm zamykanych zadań w tym czy innym programie. I wiesz co? To była ciekawa
droga. Ciekawe doświadczenie, którego teraz nie mam potrzeby nazywać. Po prostu jest. Wiem, co z niego wyciągnąłem, co odrzuciłem, a co
zostało. I jest coś niesamowitego w tym, kiedy przestajesz robić światu
psychoanalizę. Dopisywać teorię absolutnie do wszystkiego. Budzisz
się – widzisz taką pogodę, jaka akurat jest i mówisz sam do siebie: Co
dalej? Jakoś tak czuję, że wówczas po prostu trafiam na nią czy na niego,
siadamy, gadamy cały wieczór. Idę, próbuję, zadaję pytania sobie i im.
Wchodzę w interakcję ze światem. Z pobliskim piekarzem, kumplem,
klientem, przypadkowo spotkanym człowiekiem, który miał taką starą
walizkę, całą w naklejkach z różnych krajów, którą zawsze chciałem
zobaczyć na żywo. Nie musimy mieć teorii na wszystko i znać teorii
wszystkiego. Bądźmy.

W tym roku coraz bardziej widzę to, że próbując po prostu najpierw żyć, a zatem być dla siebie tak samo, jak dla innych, bo
obok nich przecież żyję – nie pasuję do tego pędu. I będziesz
miał rację, Drogi Czytelniku, kiedy wypomnisz mi teraz wszystkie moje felietony, w których sam pisałem o produktywności,
jakby była mantrą, powtarzaną w rytm zamykanych zadań
w tym czy innym programie. I wiesz co? To była ciekawa droga.
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Małomiasteczkowy
Idealnie przystrzyżony rząd begonii, które zdobią maleńki skwer, ktoś
nazwał rondem. Ktoś inny wpadł na pomysł, żeby w ogóle to rondo
zbudować, bo piętnaście samochodów w kolejce między siódmą
a dziewiątą to już korek. Ba, nawet zator. Licho wie.

Z
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Za rondem, wąską uliczką biegnącą w kierunku siedemnastowiecznego,
kwadratowego rynku, pnie się w górę fasada szyldów: szewcy, zegarmistrze,
salon jakieś nowej marki ReyBon, kumulacja potrzeb w kolejności: kredyty
pod zastaw, lombard, komornik sądowy, radca prawny, prawnik, kamieniarz. Pomiędzy pasmanteria, osiem piekarni, w tym dwie tej samej sieci,
których drzwi dzieli jakieś pięćdziesiąt metrów, zoologiczny, ginekolog,
przychodnia, biblioteka miejska. Fasada zabytkowej kamienicy niemrawo
przebija się w miejscach, gdzie deszcz i rdza zrobiły swoje. Jakby chciała
krzyknąć: „To ja! Tu jestem!”.
Na rynku była niegdyś taka lodziarnia. Serwowano w niej nie tylko wyśmienite lody, ale i gofry. Był ogródek – taki z prawdziwym pasem zieleni, dwa
sfatygowane parasole. Dziś lody z proszku kręci maszyna z Chin, pas zieleni
się rozrósł i wyrównał – tracąc jednocześnie wszystkie pierwiastki Natury,
która go tam kiedyś zostawiła. Zbudowany z kwadratowych płatów sztucznej trawy niby-ogródek wita gości niby-piwem w niby-rodzinnym zakątku
spotkań pod starym jak sąsiadujący ratusz dębem.

Zatrzymany czas
Myślisz, że masz tajemną wiedzę na temat tego, że stara, dobra Prowincjonalna nadal istnieje, otwiera się o jedenastej, a zamyka – cytując kartę:
„Gdy to już nie ma sensu”. Dywany, które kiedyś Cyganie sprowadzili ponoć
z samej Persji, zachowane w idealnym stanie dębowe kredensy i krzesła,
herbata z goździkami i cynamonem, której smaku się nie zapomina, bo
przecież to smak pierwszego pocałunku.
W centrum pobliskiego parku miejskiego, w którego środku śpiewa „Spóźniony słowik” – mała, prowadzona od ponad dwudziestu lat, kawiarenka
– głośnik nuci tę samą melodię Johna Coltrane’a,
przy której pisałem młodzieńczą poezję. Wzruszam
się, a jednocześnie zadaję sobie w głowie pytanie: po
co Słowikowi pizza?

Za rogiem zapewne ktoś
inny przybije wówczas
nowy szyld: „Dawcy
pamięci. Tanio!”.

Mięsko z kija
Mieścina, w której mieszka niespełna sto tysięcy
mieszkańców ma pięć galerii handlowych, siedemnaście oddziałów popularnej drogerii, jakiś tuzin
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banków, ani jednej dobrej restauracji i kawiarni serwującej pijalną kawę, ale
też pięć autentycznych miejsc, do których chciałoby się móc teleportować
w dowolnym momencie. Takich, których włodarze nie wypłynęli myślami
w rejony wielkomiejskiej dżungli, ale zostali tam, gdzie im dobrze.
Za czasów studiów te okresowe powroty w rodzinne strony smakowały
inaczej. Nie chodzi już nawet o tzw. słoiki – i tak byście zapytali – ale o perspektywę. I teraz pozwólcie, że zawężę: perspektywę wspomnień, które po
kolei ktoś zakleja kolejną reklamą, szyldem czy migoczącym neonem. Nie
o spojrzenie nadętego buca z Krakowa czy Warszawy. Pajacyka z zadartym
do góry nosem, który to widział świat długi i szeroki. Bo nawet jeśli widział,
to wraca, bo chce zobaczyć tamten stolik, przy którym stał stary gramofon, albo wypić ten – i żaden inny – truskawkowy koktajl w barze mlecznym na rogu Sobieskiego i Lwowskiej.
Te powroty są teraz rzadsze. Stały się intensywniejsze, bo choć byśmy
chcieli, nie wiem jak mocno, nie zatrzymamy wpływu ekonomii na wygląd
mniejszych miejscowości. Tak, jakby one wszystkie się umówiły, że będą
za wszelką cenę aspirowały do bycia kolejnym Krakowem, Warszawą czy
Wrocławiem. Po co? Lokalne przysmaki, zamiast pozostać pyszne w swojej
prostocie, stają się niejadalnymi potworkami, do których ktoś przykleił
metkę „Ristorante”. A przecież nie do Rzymu przyjechałem. Zastanawiam
się, co my – wielkomiejscy uciekinierzy – możemy z tym zrobić?
Po ostatnich wizytach w miejscach, które za czasów dzieciństwa nazywałem domem, ulubionym kierunkiem niedzielnej wyprawy czy rodzinnym
kawałkiem na Ziemi, wiem, że ich fizyczna forma zaniknie. „Mięsko z kija”,
kolejne bibeloty „po 4 złote” przykryją z czasem to wszystko. Jakby ktoś
przecenił małomiasteczkowość do zera. Uznał ją za niepotrzebną. Boję się
jeszcze o jedno – że kiedyś damy sobie sami przyzwolenie na to, by przecenić nasze wspomnienia. Za rogiem zapewne ktoś inny przybije wówczas
nowy szyld: „Dawcy pamięci. Tanio!”.

Wraca, bo chce zobaczyć tamten stolik, przy którym stał stary
gramofon, albo wypić ten – i żaden inny – truskawkowy koktajl
w barze mlecznym na rogu Sobieskiego i Lwowskiej.
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Jedna chwila
i wszystko się zmienia
W moim przypadku tą chwilą był trudny zjazd na trasie maratonu
MTB. Przeceniłem swoje możliwości. Mam tak często. Po chwili leżałem
wraz z rowerem. Podniosłem się szybko i pojechałem dalej. Ramię
bolało i miałem wrażenie, że ból jest coraz mocniejszy. Prześwietlenie
po tygodniu od feralnego upadku rozwiało wątpliwości. Złamanie
wielołamowe w okolicy guzka większego. Nie mogę podnieść ręki.

T
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Trenowałem od początku grudnia, by w tym roku ukończyć zawody triatlonowe. Uczyłem się pływania i jazdy na rowerze szosowym. Trenowałem
właściwie każdego dnia. Wszystko w swoim życiu prywatnym podporządkowałem jednemu celowi – ukończyć triatlon. Jednak, jak to często u mnie
bywa, życie zweryfikowało mój cel.
Ręka boli okrutnie. Na początku optymizm mnie nie opuszczał, ale po
kilku dniach, gdy ból nie pozwolił mi sięgnąć do schowka w samochodzie,
popłynęły łzy. Łzy bezsilności i bezradności. Poczułem się przegrany. Przegrałem ze sobą. Jednak, im więcej czasu mija, tym bardziej moje spojrzenie
na to wszystko się zmienia.
Po pierwsze. Moje dążenie do realizacji założonych celów. Wszystko, czemu
się poświęcam, musi mieć jakąś metę. Od wielu lat tak żyję i nie wyobrażam
sobie innego scenariusza. Nie wiem, jak można żyć z dnia na dzień. Nijak ma
się to do filozofii mindfulness. Cele muszą być w życiu, by nasze działania
miały sens. Ja jednak chyba zbyt wysoko i zbyt optymistycznie zawieszałem
sobie poprzeczkę. Może powinienem zaczynać od małych kroczków i celem
pierwszym powinno być: nauczyć się pływać, nauczyć się jeździć na rowerze czasowym itd. A dopiero jak zbiorę wszystkie składowe, powinienem
wyznaczyć cel, jakim jest ukończenie zawodów triatlonowych.

Cele muszą być w życiu, by nasze działania miały sens. Ja jednak chyba zbyt wysoko i zbyt optymistycznie zawieszałem sobie
poprzeczkę. Może powinienem zaczynać od małych kroczków
i celem pierwszym powinno być: nauczyć się pływać, nauczyć się
jeździć na rowerze czasowym itd. A dopiero jak zbiorę wszystkie
składowe, powinienem wyznaczyć cel, jakim jest ukończenie
zawodów triatlonowych.

Po drugie. Znaleźć pozytywy w tym, co się stało. Raczej nie rozpatrywać
wszystkiego jako porażki. Zobaczyć, ile dobrego w trakcie drogi do celu
udało się osiągnąć. Jak dobrze się czuję mimo moich 47 lat. Gdy robię
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analizę składu ciała i wieku metabolicznego, jestem o 7 lat młodszy niż
moja metryka. To ogromny plus.
Po trzecie. Być SISU. To jest właśnie test, czy się nim jest. Czy dajemy sobie
radę z przeszkodami i przeciwnościami losu? Jak można być SISU, jeśli
wszystko przychodzi nam łatwo.
Po czwarte. Organizm. Starzeję się. Jednak to tylko moje ciało, a nie ja sam.
Przeciwdziałam upływowi czasu. Staram się spowolnić ten proces. Prawidłowym odżywianiem się oraz aktywnością fizyczną,
mam nadzieję, że mi się to uda.

Co mówi mi ta sytuacja?
Że jestem tylko człowiekiem. Mam jednak słabości
i swoje wady. Nie wszystko

Teraz rehabilitacja i wracam do treningów. Zresztą,
cały czas to robię z wyłączeniem pływania, które na
razie jest poza moim zasięgiem.
Co mówi mi ta sytuacja? Że jestem tylko czło-

też przychodzi prosto
i łatwo. Dzięki temu osiągnięcie tego, czego pragnę,
będzie lepiej smakowało
i będzie cenniejsze.

Po piąte. Jeszcze ciągle mogę wszystko, żyję przecież.

wiekiem. Mam jednak słabości i swoje wady. Nie
wszystko też przychodzi prosto i łatwo. Dzięki temu
osiągnięcie tego, czego pragnę, będzie lepiej smakowało i będzie cenniejsze.
Jest jeszcze jeden aspekt, który cały czas rozważam.
Osiąganie wyników. Każdemu startującemu nagle
włącza się rywalizacja. W wielu przypadkach jest to
niezdrowa rywalizacja. Jesteśmy amatorami. Żyjemy

i trenujemy jak amatorzy. Za to chcemy osiągać wyniki jak zawodowcy
lub mieć progres jak zawodowcy. To jest błędna droga. W wielu przypadkach powinniśmy walczyć tylko ze sobą. Ja sam wiem, że nie pokonam
nigdy maratonu poniżej 3 godzin, trenując i żyjąc tak, jak teraz. Musiałbym
przestać pracować i zatrudnić trenera. Dla mnie ważniejsze jest, by wystartować i ukończyć. Kończyłem biegi zimowe na 10 km z ogromnymi podbiegami na ostatnim miejscu, będąc bardzo szczęśliwym. Tego właśnie sobie
i każdemu życzę. By wszystko, czego chcemy, można było zrobić z uśmiechem na ustach i szczęściem w sercu.
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bitcoin – „waluta”,
która nie chce umrzeć…
Jak feniks z popiołów, bitcoin po raz kolejny zdaje się odradzać
i wraca na usta wszystkich osób związanych ze światem finansów,
indywidualnych inwestorów, jak i anarchistów.

21
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21 czerwca 2019 był historycznym momentem dla bitcoina. Tego dnia jego
kurs ponownie wzrósł ponad psychologiczną barierę 10 000 dolarów, dając
tym samym jasny sygnał, że trwający prawie półtora roku „okres niedźwiedzia” (spadków ceny) definitywnie się zakończył.
Poprzednim dniem, gdy bitcoin pokonał tzw. barierę 10k, był 29 listopada
2017. Wówczas, w ciągu niespełna miesiąca bitcoin wzrósł z 10 000 do pra-

wie 20 000 dolarów. Przy czym nastąpiło to po wzroście z niespełna 430
dolarów (tak, słownie: czterysta trzydzieści dolarów) do 10 000 dolarów,
który to zaszedł na przestrzeni całego 2017 roku.

Tak szybki i gigantyczny wzrost ceny nie mógł trwać w nieskończoność,
a trend musiał się w końcu odwrócić. Wiele osób w świecie kryptowalut
ostrzegało, że korekta, jaka po tym przyjdzie, będzie długa i bolesna, i tak
właśnie było.
Przez prawie półtora roku kurs bitcoina systematycznie i bezlitośnie spadał coraz mocniej i mocniej, aż w końcu osiągnął swoje „dno” na poziomie
między 3100–4000 dolarów. Patrząc wstecz, był to najlepszy moment na
kupowanie, „ale to już było…” (jak mówią słowa pewnej znanej piosenki).
Prawdziwe pytanie to: co dalej?
Czy to jest czas, by sprzedawać, aby zminimalizować straty lub wyjść
na zero (o ile jesteś jedną z osób, które zaczęły inwestować na końcu
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2017 roku) lub zainkasować prawie trzykrotny zwrot z inwestycji (o ile inwestowałeś w bitcoina na początku 2019 roku)? Czy może jest to najlepszy
czas na inwestowanie? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym
artykule.

Lekcja historii
Rok 2018 był zdecydowanie rokiem niedźwiedzia, a sam bitcoin stracił
dokładnie 84% swojej wartości. W tym czasie większość ludzi zdążyła już
„wylać pomyje” na cały rynek kryptowalut, bitcoin po raz kolejny (już
ponad 360. raz – źródło: https://99bitcoins.com/bitcoin-obituaries/) został
ogłoszony martwym i… nastała cisza.
Owszem, osoby, które aktywnie handlują na tym rynku, czyli zarówno tzw.
zawodowi gracze, jak i kryptoentuzjaści dalej aktywnie działały, a sama
technologia nie zniknęła magicznie (jak zapewne chciałoby wielu). Niemniej z punktu widzenia niedzielnego inwestora nie działo się nic. Nawet
media przestały się interesować branżą, a sam kurs bitcoina i innych kryptowalut wyglądał tak:

Cały ten proces był bardzo potrzebny (choć pewnie bolesny dla niektórych), pomógł bowiem pozbyć się wielu szemranych projektów, które faktycznie umarły śmiercią naturalną, gdy skończyły się „darmowe pieniądze”
niedzielnych inwestorów czy grup typu pump & dump. Krajobraz się oczyścił i dał świetne podwaliny pod nowy „rynek byka”.
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Patrząc na mój ulubiony wykres, czyli „Psychologię cyklów rynku” powiedziałbym, że jesteśmy obecnie w fazie Disbelief, czyli starego dobrego niedowierzania. Tak więc stary cykl, który rozpoczął się w 2017 roku, dobiegł
oficjalnie końca i czas zacząć zabawę od nowa.
Już na starcie widać, że „będzie ciekawie”. 9 lipca 2019 upadła bowiem
Polska Giełda BitMarket, na której dokonano kradzieży środków klientów. Obecnie platforma przestała funkcjonować, a inwestorzy nie otrzymują informacji o tym, jak odzyskać środki.
Takich sytuacji w ostatnich kilku latach było niestety całkiem sporo i to
nie tylko na naszym krajowym podwórku. Najsłynniejszym przypadkiem
upadku giełdy kryptowalutowej jest wciąż Mt. Gox (będąca niegdyś największą światową giełdą kryptowalutową). Mt. Gox w podobnie tragiczny
i nagły sposób zakończyła swoją działalność w roku 2011.
Giełdy (nie tylko kryptowalutowe), ze względu na to, że gromadzą w jednym miejscu olbrzymie środki finansowe, były i zawsze będą łakomym
kąskiem dla hakerów. Dlatego zawsze należy dbać o swoje bezpieczeństwo
i przechowywać swoje kryptowaluty we własnym portfelu (poza giełdą),
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korzystając z kont giełdowych jedynie na chwilę w momencie, w którym
chcemy kupić bądź sprzedać nasze środku. Więcej o tym, jak bezpiecznie
przechowywać kryptowaluty, można przeczytać tutaj.

It’s getting hot in here…
Wróćmy jednak do bitcoina. Patrząc na obecną sytuację krótkoterminowo,
wszystko bardzo szybko się rozgrzało… W pewnym sensie zbyt szybko. Jak
już wspomniałem, dno mamy na pewno za sobą, a tzw. mądry kapitał, czyli
profesjonalni inwestorzy, już zajęli swoje pozycje i to zapewne oni teraz
pchają ten rynek w górę.
Według mnie (i nie jest to tylko moja opinia) testują oni obecnie rynek,
by zobaczyć, jak zareaguje on na kolejne gwałtowne wzrosty ceny. Można
to przyrównać do próbnej wysyłki newslettera, która zazwyczaj idzie do
małej części bazy i testuje kilka rzeczy tak, by wybrać wersję optymalną
i dopiero wtedy wysłać wszystkie wiadomości. Taki test A/B.
Skąd takie podejrzenia – to proste – wystarczy popatrzeć na wolumen
transakcji dziś w stosunku do szczytu z 2017:

Co ciekawe, rynek reaguje bardzo ładnie. Każda mała korekta po kolejnym skoku (tzw. faza konsolidacji) właściwie znajduje wsparcie na
poziomie, który wcześniej był tzw. strefą oporu. W ciągu zaledwie trzech
miesięcy kurs praktycznie potroił swoją wartość. Nic więc dziwnego, że
optymizm wraca na rynek.
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Tylko czy jest jakiś fundamentalny powód dla tych wzrostów?

Fundamenty
Za niespełna rok (27 maja 2020), o ile niespodziewane wahania w tzw. hash
rate (z ang. miara łącznej mocy obliczeniowej sieci w dowolnym momencie) niczego nie zmienią, nagroda za wydobycie nowych bloków na łańcuchu bitcoin spadnie z 12,5 bitcoin do 6,25 bitcoin. Jest to proces zwany
halvingiem – i to właśnie jest powodem numer jeden podawanym przez
wszystkie osoby „z branży” jako wytłumaczenie wzrostu ceny BTC.
Powszechnie wiadomo jest, że wydobycie bitcoina jest coraz bardziej
skomplikowane, przez co wymagany jest coraz bardziej profesjonalny
sprzęt i co za tym idzie, rośnie koszt wydobycia 1 BTC. Wiele osób mówiło
otwarcie, że poziom 3000–4000 dolarów dla niektórych mniejszych graczy
nie pozwalał nawet pokryć kosztów wydobycia bitcoina. Cena po prostu
musiała wzrosnąć.
Halving to jednak zupełnie inna historia. Jeśli przyjmiemy, że tzw. próg
rentowności (z ang. break even level) wynosi około 6000–8000 dolarów,
to w momencie, w którym „nagroda” za wydobycie BTC spadnie o połowę,
sam bitcoin musi kosztować około 12 000–16 000 dolarów, aby jego wydobycie miało jakikolwiek sens. Patrząc jednak wstecz, zobaczymy, że cena
bitcoina, po każdym halvingu (H 1–2 na wykresie poniżej) rosła znacznie
powyżej progu rentowności:

źrodło: themoneymongers.com
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Jeśli więc obecny trend się utrzyma, to nadchodzący halving może sprawić,
że 20 000 dolarów będzie nam się wydawało tak śmieszne kiedyś, jak dziś
2000 dolarów.
I wszystko byłby pięknie, gdyby nie jeden mały szkopuł. Problem, jaki osobiście widzę, to fakt, że wszystko dzieje się trochę szybko… Jeśli mielibyśmy
podążać według obecnego trendu, to cena na 2019 rok powinna oscylować
wokół 9000 dolarów, a obecna dynamika wzrostów sugeruje, że do końca
tego roku całkiem realne staje się ustalenie nowych rekordów cenowych
(tzw. ATH, czyli skrót od All Time High).

Czy to już FOMO, czy jeszcze nie?
Odpowiadając na to pytanie krótko – NIE. Nie, ponieważ wolumen transakcji
jest mały, nie, ponieważ przeciętny Kowalski nie czyta artykułów takich jak
ten i nie interesuje się branżą, o ile nie zaczną o tym mówić w wiadomościach.
Czy w krótkim okresie zobaczymy korektę? Zdecydowanie tak. O ile
trend będzie dalej się utrzymywał, powinno to być w okolicy 9800–9400,
może nawet 9000 dolarów i wszystko będzie OK, bowiem na rynku byka
poziomy poprzednich oporów stają się nowym wsparciem dla kursu i, o ile
ta zasada nie zostanie złamana, nie ma się czym przejmować.

Co więc należy robić teraz? Czy to wciąż dobry
okres do kupowania BTC?
Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie samemu. Na pewno
„najlepszy” okres był, gdy BTC kosztował około 4000 dolarów, ale według
mnie wciąż nie jest za późno.
O ile jeszcze „nie wszedłeś/weszłaś” do rynku, najbliższa korekta może
być dobrą okazją do tego. Od dawna powtarzałem, że mój osobisty target
dla BTC to 50 000 dolarów i wcale nie jestem w tych prognozach odosobniony. Ten poziom powtarza wielu znanych inwestorów. Niektórzy zresztą
mają zdecydowanie bardziej optymistyczne prognozy od moich:
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Jak wspomniałem w moim ostatnim artykule (link do : http://ekryptopia.
pl/czy-kryptowaluty-czeka-smierc-naturalna/), choć krach, który mamy
już za sobą, może wydawać się dużo większy niż poprzednie (ze względu
na wyższe wartości nominalne), gdy spojrzymy na wykres logarytmiczny,
zobaczymy, że bitcoin, mimo wielu wahań, jest na dość stabilnym kursie
wzrostowym, stale i systematycznie zwiększając swoją nominalną wartość.

Analogiczna sytuacja już wystąpiła na przełomie 2013 i 2014 roku, gdy bitcoin wzrósł z poziomu 130 dolarów do ponad 1100 dolarów, aby potem
spaść do około 200 dolarów. Dziś kosztuje znowu ponad 10 000 dolarów,
a tamte ceny wydają się nam dziś nierealne.
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Co może przynieść nam przyszłość?
Tak naprawdę nikt nie wie. Jeśli jednak BTC podążałby śladem złota, prognozy będą na pewno bardzo optymistyczne:
Jest to zresztą całkiem możliwe, bo wielu inwestorów
(według mnie całkiem słusznie) mówi, że bitcoin jest
nie pieniądzem (walutą), a współczesną formą złota.
Tak jak złoto kiedyś, tak BTC dziś ma szansę zmienić
to, czym dla nas jest pieniądz i tzw. wirtualne aktywa.
Wspomina o tym coraz częściej sam Robert Kiyosaki,
znany inwestor i do tej pory raczej kryptosceptyk.
Kiyosaki w swojej najnowszej książce „Fake” mówi
o trzech rodzajach pieniędzy:
• God’s money – czyli pieniądz stworzony przez Boga
– w rozumieniu Roberta to złoto i srebro,
• Government money – czyli pieniądz rządowy, a więc
waluty, jakie znamy dziś (dolar, funt, euro itd.),
• People’s money – czyli pieniądz stworzony przez ludzi i tym według
niego są kryptowaluty.
Bez wchodzenia w całą debatę o tym, czy bitcoin jest, czy nie jest pieniądzem, powiem tak:
• £bitcoin został nazwany pieniądzem, choć obecnie raczej odnajduje się
w roli aktywu inwestycyjnego. Nigdy nie zastąpi on pieniądza rządowego
(każdy, kto w to wierzy, jest głupcem), ale ma tę przewagę nad złotem, że
pozwala na szybkie i łatwe transakcje, gdy tego potrzebujemy.
Innymi słowy, jest to aktywo, które mogę kupić typowo spekulacyjnie
(licząc na wzrost wartości), ale jednocześnie użyć do szybkiego i łatwego
zapłacenia komuś, gdy tylko druga strona transakcji przyjmie płatność w tej
formie. Co zdecydowanie zwiększa jej użyteczność w stosunku do złota.
Dzięki coraz większej liczbie narzędzi (jak choćby karty kredytowe zasilane kryptowalutami) aspekt funkcjonalny bitcoina będzie coraz większy,
a masowa adaptacja, gdy nadejdzie, może doprowadzić do nagłych (parabolicznych) wzrostów jego wartości.
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Podobnie zresztą było
w przypadku innych
technologii/rynków:

Co więc robić?
Czy obecnie inwestowanie w kryptowaluty
to dobry pomysł?
Nie jestem doradcą
finansowym i nie mogę
Ci powiedzieć, co należy robić, mogę jedynie powiedzieć, co sam robię.
Moja osobista strategia jest BARDZO prosta:
• inwestuję jedynie środki, które jestem w stanie stracić,
• mam portfolio krótko- i długoterminowe,
• portfolio krótkoterminowe właśnie sprzedałem i czekam na korektę, by
znowu kupić trochę bitcoina,
• mam też z góry ustalony próg cenowy, przy którym ponownie sprzedam
część moich aktywów.
Koniec. Następnie powtórzę cały ten cykl od nowa.
Posiadanie własnej strategii inwestycyjnej oraz inwestowanie jedynie
środków, które jestem w stanie stracić, zdejmuje ze mnie sporo tzw. presji
cenowej. Nie mam do siebie pretensji o to, że nie sprzedałem wszystkiego
na peaku i nie staram się trafić w „maksymalne dno”. Zamiast tego uśredniam swoją cenę wejścia, mam swój plan i trzymam się go.
Nie jestem zawodowym traderem i nie śledzę rynku 24 h na dobę – bo nie
muszę. Mam wystarczającą wiarę w tę technologię, aby nie mieć do siebie
pretensji o to, co robię, nawet gdybym miał się mylić.
Jeśli i Ty myślisz o inwestowaniu w kryptowaluty, zachęcam Cię do zapoznania się z moim darmowym ebookiem „7 rzeczy które musisz wiedzieć,

zanim zaczniesz inwestować w kryptowaluty!”, który poprowadzi Cię
krok po kroku od założenia swojego pierwszego portfela do bezpiecznego
inwestowania w kryptowaluty.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Król lew
Czy za 25 lat dzisiejsze dzieci będą z taką nostalgią patrzeć na

Ocena iMagazine

tegorocznego „Króla Lwa”, jak moje pokolenie patrzy na wersję
z 1994 roku? Chciałbym powiedzieć, że tak. Niestety, tego nie powiem.
Czy jest to chociaż prawdopodobne? Nie.
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Miesiąc temu miałem okazję recenzować „Aladyna” w wersji live action
i nie zachwyciłem się nim. Bardzo tego żałowałem, bo opowieść o złodzieju, który wszedł w posiadanie magicznej lampy, jest jedną z moich
ukochanych animacji Disneya i miała na mnie ogromny wpływ. Drugim
takim filmem był zdecydowanie „Król Lew”, będący chyba jedną z największych i najważniejszych produkcji całego studia. Gdy dowiedziałem się o powstawaniu nowej wersji, od razu wiedziałem, że zobaczę
ten film, bez względu na to, czy będzie zapowiadał się dobrze, czy źle.
„Król Lew” A.D. 2019 tak naprawdę nie jest filmem live action, ponieważ całość jest wygenerowana komputerowo. Jest to jednak fotorealistyczna animacja, w której jedyną nierealistyczną częścią są mówiące
i śpiewające zwierzęta – chyba że ja o czymś nie wiem. Za reżyserię
odpowiada Jon Favreau, który niejako zapoczątkował całe MCU swoim
„Iron Manem”, a później dał nam między innymi nową wersję „Księgi
dżungli”. W tym ostatnim filmie, który był zrobiony w podobnej konwencji jak tegoroczny Simba i przyjaciele, całość wypadła bardzo
dobrze i wyszedłem z kina niezwykle usatysfakcjonowany. Między
innymi dlatego moja wiara w nowego „Króla Lwa” była tak duża. Widać
nawet wiara może być zniszczona przez fakty.

FILM

199

„Król Lew” miał dwie drogi, którymi twórcy mogli podążyć: albo robią coś
kropka w kropkę, albo film na motywach oryginału, jednak ze sporymi
zmianami – udało się to w „Kopciuszku” i zapowiada się naprawdę dobrze
w nowej „Mulan”. Zdecydowano się na pierwsze rozwiązanie, choć jest też
kilka mniejszych zmian, które wyszły niestety na gorsze. Rozbudowano
nieco wątek Skazy, czyli stryja głównego bohatera, dając nam lepsze
wytłumaczenie motywacji jego działań. Co prawda nie było to do niczego
potrzebne, ale przynajmniej się starali. Jeżeli jesteśmy przy Skazie, to jedna
z jego lepszych scen w oryginale, czyli piosenka „Be Prepared”, którą 25 lat
temu wykonywał genialny Jeremy Irons, została tu skrócona i jest bardziej
recytowaniem. Co dziwne, w nowej wersji głos pod postać złego brata króla
podkłada Chiwetel Ejiofor, będący rewelacyjnym aktorem nie tylko dramatycznym, co również musicalowym i moim zdaniem kompletnie nie wykorzystano tu jego potencjału.
Kiedy spojrzymy na obsadę nowego filmu, to na papierze wszystko się
zgadza. Do dyspozycji mamy takie nazwiska jak wspomniany Ejiofor,

Całość traci więc główną rzecz, jaką miał oryginał – emocje.
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James Earl Jones (powracający jako Mufasa), John Oliver, Seth Rogen czy
Donald Glover i Beyoncé. Wszyscy oni wykonali bardzo dobrze swoją
pracę, jednak problem pojawił się w innym miejscu – wizualnym. Przyjęta droga, by całość była niezwykle fotorealistyczna, wymusiła na zwierzętach jedynie poruszanie ustami, ale brak im ludzkiej mimiki, którą
mogliśmy zauważyć w kreskówce sprzed 25 lat. Spowodowało to, że
postacie nie potrafią nam wizualnie przekazać całej gamy emocji, które
starają się swymi głosami oddać nam aktorzy. Całość traci więc główną
rzecz, jaką miał oryginał – emocje. Do tego dochodzą piosenki, ich tło
i aranżacje. Niemal wszystko jest tu zaśpiewane bardzo dobrze, ale przez
fotorealizm tracimy magię dziejącą się wokół – przykładem może być tu
piosenka „I Just Can’t Wait To Be King”, która jest
jedną z najlepszych w całym filmie, ale w najnowszej wersji wiele traci, gdyż nie czujemy, że cała

„Król lew” miał dwie drogi, którymi twórcy mogli podążyć: albo robią

sawanna tańczy razem z Simbą.
Zamiast wyliczać, co nie zagrało dobrze w filmie
Favreau, nadszedł czas, by wymienić, co poszło

coś kropka w kropkę,

dobrze. O ile przyjęty realizm nie przypadł mi do

albo film na motywach

gustu, to należy pochylić się przed wszystkimi oso-

oryginału, jednak ze sporymi zmianami – udało się

bami, które pracowały przy przygotowywaniu tej
animacji. Zwierzęta oraz ich otoczenie zrobione są
tak dobrze, iż czujemy się, jakbyśmy oglądali jeden

to w „Kopciuszku” i zapow-

z przyrodniczych filmów na BBC. Czegoś takiego

iada się naprawdę dobrze

chyba jeszcze nie było nam dane w kinie oglądać.

w nowej „Mulan”.

Dlatego pomimo wielu rzeczy, które w tym filmie są
dla mnie niczym cierń w oku, wizualnie broni się on
na każdym kroku – pomimo tego, że ten efekt nie
pasuje mi do wizji artystycznej.

Miałem okazję zobaczyć film zarówno w wersji oryginalnej, jak i z polskim dubbingiem. O ile film z 1994 wolę po polsku (bo na nim się wychowałem), to wersja z 2019 wypada znacznie lepiej po angielsku. Właściwie
tylko postacie Timona (genialny jak zawsze Maciej Stuhr) i Pumby wybijają się w rodzimych dialogach. Oczywiście w przypadku Disneya nie
możemy mówić o złym dubbingu, jednak tym razem wersja oryginalna
jest po prostu lepsza.
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Na koniec wspomnę jeszcze o pięknej muzyce Hansa Zimmera oraz
o nieśmiertelnych piosenkach Eltona Johna i Tima Rice’a – a także
o wspomagającym ich wokalnie Lebo M.
Wizualnie to film piękny. Muzycznie wciąż jeden z najlepszych, ale czy
naprawdę był on konieczny? Do seansu się nad tym nie zastanawiałem,
bo w końcu to „Król Lew”. Jednak teraz wiem, że gdyby on nie powstał,
to nic by się nie stało. Animacja z 1994 w dalszym ciągu jest doskonała
niemal w każdym calu, gra w niej wszystko i każdy detal pasuje do siebie
idealnie – jest piękna historia, animacja oraz emocje, płynące nie tylko
z popisów aktorskich, ale także z muzyki i piosenek. Życie zatoczyło
krąg, ale spokojnie mogło iść po prostej, nie zwracając uwagi na przeszłość i nie dawać nam nowego „Króla Lw”. Hakuna matata!
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Stranger Things

– trzeci rozdział nostalgicznej opowieści

Po dwóch latach czekania Netflix dał nam kolejny sezon jednego
Ocena iMagazine

ze swych najlepszych seriali. Nostalgiczne „Stranger Things” weszło
szturmem na platformę streamingową i przez wielu zostało
okrzyknięte najlepszą odsłoną serii. Ciężko jest się z tym nie zgodzić.
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W momencie premiery pierwszego sezonu serialu wszyscy urodzeni
lub wychowani w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia otrzymali pozycję, na którą czekali latami. Nostalgia wylewała się z ekranu,
odniesień do popkultury było naprawdę dużo, a jednocześnie produkcja była samoświadoma i potrafiła wnieść wiele świeżości. Drugi
sezon zaczął powstawać jeszcze przed emisją pierwszego, więc od razu
było widać, że twórcy są pewni tego, co robią. Jednak kontynuacja
nie została chyba przyjęta aż tak ciepło, jak tego oczekiwali. Na trzeci
sezon czekaliśmy dwa lata.
Warto było czekać. Na pierwszy rzut oka widać, że nasi bohaterowie dojrzeli – przynajmniej fizycznie. Szybko jednak okazuje się, że
również nieco wydorośleli, zamieniając się ze zwykłych dzieciaków
w młode nastolatki. Pierwsze miłości, związki i problemy inne niż
wieczorne rozgrywki RPG szybko weszły na pierwszy plan. Jednak
demony z przeszłości nie pozwoliły o sobie zapomnieć.
Jeszcze chwilę temu miałem zamiar umieścić tu wiele spoilerów,
jednak doszedłem do wniosku, że nie wszyscy czytelnicy, a także
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redaktorzy iMagazine, obejrzeli już ten sezon. Co mi się w nim zatem
podobało, tak bez spoilerów?
To przede wszystkim sezon najbardziej kolorowy. Serial wciąż jest
mroczny, a jednocześnie jest przy tym również o wiele bardziej pogodny
wtedy, kiedy może sobie na to pozwolić. Wiele zawdzięcza cudownej
scenografii, kostiumom i charakteryzacji. Jeżeli już w poprzednich sezonach czuliście nostalgię do lat osiemdziesiątych, to teraz poczujecie się,
jakbyście dosłownie cofnęli się w czasie. Jednocześnie, nostalgia nie jest
już tutaj tak nachalna i bezpośrednia jak w poprzednich sezonach. Teraz
jest o wiele bardziej subtelna.

Nostalgia wylewała się
z ekranu, odniesień do
popkultury było tu bardzo dużo, a jednocześnie
produkcja była samoświadoma i potrafiła wnieść
wiele świeżości.

Akcja niemal całego sezonu rozgrywa się w centrum handlowym, które
powstało w miasteczku naszych bohaterów. Życie towarzyskie kręci się
w tym miejscu, tu umiejscowiono niektórych bohaterów i tu znajdziemy
najwięcej odniesień do dawnych lat. Samo centrum handlowe pełni również ważną rolę w osi fabularnej tego sezonu.
Audiowizualnie produkcja w dalszym ciągu stoi na najwyższym poziomie. Przywiązanie uwagi do detali oraz muzyka są wspaniałe i na pewno
spowodują uśmiech na niejednej twarzy. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak przedstawili ten świat bracia Duffer i widać u nich miłość do
lat osiemdziesiątych i popkultury tamtych czasów.

FILM

205

Czy jest coś, co mi się w tym sezonie nie podobało? Nie. Pewnie coś by
się tam znalazło, ale musiałbym obejrzeć go jeszcze jakieś trzy razy (co
zapewne uczynię), a skończyłoby się i tak na tym, że jeszcze bardziej
bym się nim zachwycał. Może nie ma on tempa tak szybkiego, jak pierwszy sezon i nie trzyma tak w napięciu, ale oglądało mi się go najprzyjemniej ze wszystkich – przed premierą powtórzyłem sobie wszystkie
poprzednie odcinki.
Wspaniała obsada, spośród której wyłaniają się prawdziwe gwiazdy nie
tylko telewizji, ale i kina po raz kolejny udowodniła, że doskonale czuje
się w swoich rolach i ma naprawdę duży talent. Nie wiem, jak potoczy
się dalej ta historia, ale mam nadzieję, że niebawem znów będę mógł
ich wszystkich zobaczyć na ekranie, bo jest to czysta przyjemność. Jeżeli
jeszcze się zastanawiacie, czy obejrzeć „Stranger Things” lub nie mieliście
czasu nadrobić trzeciego sezonu, to zarwijcie weekend i szybko się za to
zabierzcie.

LINK do filmu
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Premiery DVD i Blu-ray
sierpień 2019
To my
Już filmem „Uciekaj” Jordan Peele pokazał, że
doskonale rozumie gatunek horroru i potrafi wciąż
wyciągnąć z niego wiele świeżości. Nie inaczej jest
z jego najnowszym filmem. „To my” to przerażające
studium ludzkiej osobowości, niezwykle trafny
komentarz sytuacji na świecie oraz popisowe występy
aktorskie. Reżyser udowodnił, że jest teraz jednym
z najciekawszych twórców w Hollywood.

Premiera: 1 sierpnia

Shazam
DC Comics ma ogromny problem, by dogonić
sukces Marvela i prawdopodobnie nie stanie
się to przez najbliższych kilka lat. Jednak studio
postanowiło, by zamiast gonić swoich „rywali”,
lepiej będzie odnaleźć własną tożsamość. Pokazali
to takimi filmami jak „Aquaman” oraz właśnie
„Shazam”, które może nie należą do idealnych, ale
widać w nich pomysł, który został konsekwentnie
zrealizowany.

Premiera: 14 sierpnia
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Hellboy
Najnowsza odsłona przygód demona
z piekła rodem zapowiadała się całkiem
nieźle. Od razu było widać różnice względem
filmu Del Toro, jednak nadzieja na dobre
kino komiksowe wciąż się tliła. W rolę
tytułową wcielił się tu David Harbour – znany
ze „Stranger Things” – ale nie udało mu się
wyjść z tego filmu zwycięsko. Całość okazała
się finansową klapą, która nie przypadła do
gustu ani krytykom, ani widzom.

Premiera: 14 sierpnia

Dumbo
W tym roku Disney dał nam aż cztery filmy,
będące klasykami w nowych odsłonach
live action. Jednym z nich był „Dumbo”
w reżyserii Tima Burtona. To opowieść
o słoniątku, które potrafi latać i staje się
główną atrakcją jednego z cyrków. Nowa
wersja filmu nie chwyta za serce tak samo,
jak jego osiemdziesięcioletni oryginał, ale
wciąż potrafi dać przyjemną rozrywkę dla
całej rodziny.

Premiera: 14 sierpnia

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Gulasz wieprzowy
z jabłkami

MAKOWA KUCHNIA
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Składniki:

Liście laurowe, ziele angielskie i pieprz ziarnisty dokładnie

• 1/2 kg łopatki lub

rozgniatamy i mieszamy z musztardą oraz łyżką oleju. Mięso

szynki wieprzowej

myjemy, kroimy na kawałki i smarujemy marynatą. Odsta-

• 2 kwaśne jabłka

wiamy do lodówki na minimum godzinę, ale lepiej marynować

• 2 cebule szalotki, ew.

dłużej, bo nabiera bardziej wyrazistego smaku.

1 zwykła cebula
• 2 duże ząbki czosnku

Wyjmujemy mięso z marynary, lekko oprószamy mąką

• 1 czerwona papryka

i obsmażamy na dobrze rozgrzanym oleju po ok. 2–3 min z każ-

• 1 szklanka bulionu,

dej strony.

najlepiej drobiowego
• 3 łyżki oleju

Obieramy szalotki i czosnek, czyścimy paprykę. Szalotki

• 1 łyżka musztardy

i paprykę kroimy w kostkę, a czosnek w plasterki.

ostrej
• 1 łyżka soku z cytryny
• 2 łyżki mąki pszennej
• 2 liście laurowe
• parę ziarenek pieprzu
i ziela angielskiego
• 1 łyżeczka papryki
słodkiej
• szczypta papryki
ostrej
• 1 łyżka masła, najlepiej klarowanego

Na rozgrzanym oleju lekko przesmażamy szalotki, dodajemy
pokrojoną paprykę i na końcu czosnek. Doprawiamy słodką

• 1 łyżeczka cynamonu

i ostrą papryką. Całość jeszcze chwilę dusimy i łączymy

• trochę otartej skórki

z obsmażonym mięsem, dodajemy bulion, sól, pieprz i dusimy

cytrynowej

na małym ogniu ok. 20–30 min.

• 1 łyżka gęstej, kwaśnej śmietany

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w cząstki

• natka pietruszki

i skrapiamy cytryną. Masło rozgrzewamy, wrzucamy jabłka

• sól, pieprz

i lekko podsmażamy, dodajemy do nich cynamon, otartą
skórkę z cytryny i dosłownie smażymy jeszcze przez 2–3 min.
Obsmażone jabłka dodajemy do uduszonego mięsa i jeszcze
dusimy przez ok. 5 min.
Podajemy ze śmietaną i posypane posiekaną natką pietruszki.
Można podać z pieczywem lub kaszą, najlepiej gryczaną.
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