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przeciągnij w prawo

#EksperciDobregoBrzmienia

DAJ SIĘ PONIEŚĆ
MUZYCE
W NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI
Od 25 lat doradzamy entuzjastom muzyki, jak stworzyć ich wymarzone
systemy. W naszych salonach, zlokalizowanych w największych miastach
Polski, oferujemy sprzęt cenionych światowych marek. Nasi doradcy pomogą
dobrać elementy Twojego systemu w taki sposób, aby cieszyły doskonałym
brzmieniem. W każdym z salonów znajdują się profesjonalnie przygotowane
sale odsłuchowe, pozwalające ocenić brzmienie i funkcjonalność poszczególnych
urządzeń. Przekonaj się na własne uszy - przyjdź i posłuchaj.
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ZASŁUGUJESZ
NA LEPSZY
DŹWIĘK

DHT-S516H
Dodaj wyjątkowy wymiar, czystość
i moc dźwięku do ulubionych
filmów, muzyki i gier wideo dzięki
soundbarowi Denon DHT-S516H
z bezprzewodowym subwooferem.
Streamuj utwory z serwisów
muzycznych bezprzewodowo
dzięki wbudowanej technologii
HEOS, AirPlay 2 i Bluetooth.
Kontroluj soundbar głosem dzięki
Amazon Alexa, Google Assistant.
Jest wiele więcej do poznania...

www.denon.pl

WSTĘPNIAK

WSTĘPNIAK

10

Pogoda nas nie rozpieszcza, a w zasadzie, jakby
na to spojrzeć z drugiej strony, może jednak
rozpieszcza? Nie mamy mrozu i śniegu, za to
miejscami nawet dość wysokie plusy. Po Świętach wielu z nas cierpi na nadmiar tego, co w ich
trakcie zmagazynowaliśmy… Zatem warto wziąć
się za siebie. Zaczynamy nowy rok, 2020, i od
razu proponujemy dużo ciekawych tematów.
Skoro pogoda jest łaskawa, warto zobaczyć co
ciekawego związanego ze zdrowiem i fitnessem
proponują nam Withings, Fitbit i Honor. Ruszać
się warto z muzyką albo podcastami w tle, a słuchać ich powinniśmy na dobrym sprzęcie. Tutaj
polecamy nowości od Jabry, Jays i Audio-Techniki.
Wspomniane przeze mnie tematy oczywiście
nie są jedynymi w numerze. Jeśli chcecie dowiedzieć się prawie wszystkiego o najnowszym
Macbooku Pro 16”, to też o nim piszemy.
Zapraszamy do czytania pierwszego iMagazine
w 2020 roku! Do siego roku!
Dominik Łada
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Mac Pro late 2019 i Pro
Display XDR już dostępne
– ceny odpowiednio od
27999 PLN i 23999 PLN
Czytaj dalej....

Z ceną nowego Mac Pro jest jak
z ceną nowego samochodu
Czytaj dalej....

Apple udostępniło dokumenty pomocy i wideo tutoriale dla Maca Pro
Czytaj dalej....
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Mac Pro ma w komplecie
srebrno-czarne akcesoria
– Magic Trackpad, Magic
Mouse i Magic Keyboard
Czytaj dalej....

Apple Pro Display XDR
wyczyścisz tylko szmatką
od Apple
Czytaj dalej....

Apple Pro Display XDR
działa z iMakiem Pro, ale
ma ograniczenia
Czytaj dalej....
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Aktualizacja macOS do
wersji 10.15.2
Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS
do wersji 13.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do
wersji 13.3
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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TP-Link Deco E3
– domowy system Wi-Fi Mesh
z dodatkowym modułem

Właściciele domów jednorodzinnych lub kilkupokojowych mieszkań
często mają problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej
lub zbyt długim buforowaniem. System Deco E3 od TP-Link pozwala
w prosty i przystępny cenowo sposób rozwiązać wszystkie problemy
związane z martwymi strefami Wi-Fi.
System Deco E3 składa się z zestawu urządzeń Deco E4 oraz Deco M3W.
Deco E4, podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, pozwala na
zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą
sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet
zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości. Deco
E4 pracuje w standardzie 802.11ac, oferując przepustowość do 867 Mb/s
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w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz. Każda jednostka Deco E4
wyposażona jest również w 2 porty Ethernet 10/100Mb/s, które pozwalają
połączyć z Internetem urządzenia nieposiadające karty sieciowej Wi-Fi.
Deco M3W służy do rozbudowania systemu Wi-Fi
Mesh, składającego się z dowolnych jednostek

Kompaktowe rozmiary

Deco. Jego instalacja skutecznie rozwiązuje problemy z zasięgiem zwiększając obszar, do którego

Deco M3W sprawiają,

dociera sygnał nawet o 140 m2. Deco M3W oferuje

że urządzenie można

przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz
do 300 Mb/s w 2.4GHz.

zainstalować niemal
wszędzie, dostosowując

Kompaktowe rozmiary Deco M3W sprawiają, że urzą-

jego umiejscowienie do

dzenie można zainstalować niemal wszędzie, dosto-

własnych potrzeb. Wys-

sowując jego umiejscowienie do własnych potrzeb.

tarczy podłączyć je do
dowolnego gniazdka

Wystarczy podłączyć je do dowolnego gniazdka
w przedpokoju, kuchni, garażu, czy też piwnicy, by
korzystać z szybkich połączeń Wi-Fi Mesh na bardzo

w przedpokoju, kuchni,

dużej powierzchni. Optymalne miejsce na instalację

garażu, czy też piwnicy,

wskaże inteligentny wskaźnik sygnału.

by korzystać z szybkich
połączeń Wi-Fi Mesh na

Konfiguracja i zarządzanie systemem Deco E3 jest
niezwykle proste. Wystarczy zainstalować aplikację

bardzo dużej powierzch-

TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem

ni. Optymalne miejsce na

Android i iOS, a następnie podążać za wskazów-

instalację wskaże inteligentny wskaźnik sygnału.

kami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Deco
zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych
miejsc do instalacji urządzeń. Ten niezawodny
mesh jest także kompatybilny z innymi modelami
Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą
Amazon Alexa lub IFTTT.

Co więcej, system Deco E3 posiada kontrolę rodzicielską, która dba
o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Dzięki tej funkcji można m.in.
stworzyć osobne profile dla wszystkich domowników i ustawić dla nich
limity czasowe. Ponadto, urządzenie oferuje możliwość ustawienia filtrów, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do różnych
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treści. Każdy z rodziców może też sprawdzić strony internetowe odwiedzane przez swoje dzieci.
System Deco E3 (router Deco E4 i dodatkowy moduł Deco M3W) gwarantuje zasięg Wi-Fi, obejmujący obszar do 220 m2.
Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Kosztuje 299,99 złotych. Więcej
informacji na temat Deco E3 dostępne jest na stronie internetowej.
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Logitech zaprezentował
kamerę internetową 4K dla
Mac Pro
Czytaj dalej....

Apple Podcasts dostępne na
Amazon Echo
Czytaj dalej....

Apple kupiło brytyjskie
Spectral Edge
Czytaj dalej....
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Nadgryzieni – 293 – Mac
Pro, Pro Display XDR, MacBook Pro 16'' i Komandosi
Czytaj dalej....

O co Polacy pytali Google
w 2019 roku?
Czytaj dalej....

Nowy pilot do Apple TV
powstał w Szwajcarii
Czytaj dalej....
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Tim Cook: „Nigdy nie
byliśmy silniejsi na froncie
innowacji”
Czytaj dalej....

29,5 mln sprzedanych Apple
Watchy? IDC się myli.
Czytaj dalej....

Koniec „Wunderlist”
nastąpi w maju 2020
Czytaj dalej....
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Odetnij się od zewnętrznego
hałasu – słuchawki House of
Marley Exodus ANC
Za pośrednictwem najnowszego modelu wokółusznego, Exodus ANC,
firma House of Marley wkracza do świata słuchawek z układem aktywnej
redukcji hałasu. Dzięki temu miłośnicy muzyki, którzy przywiązują wagę do
poszanowania środowiska naturalnego – szerokie wykorzystanie materiałów z recyklingu to znak rozpoznawczy House of Marley – zyskują wszystko
to, czego oczekują od wysokiej jakości produktu audio: piękny dźwięk
i komfortową w użytkowaniu konstrukcję.
Od samego początku firma House of Marley udowadnia, że tworzone przez
nią produkty są niebanalne i zgodnie z założeniem ich twórców urzeczywistniają filozofię Boba Marleya. To dlatego oferowane urządzenia łączą
atrakcyjny, emocjonujący dźwięk z wygodną w użytkowaniu konstrukcją i szerokim wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.
Wszystkie te cechy można znaleźć w najnowszych słuchawkach Exodus
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ANC, które jako pierwsze w historii firmy
dodatkowo oferują zalety układu aktywnej
redukcji hałasu (ANC) i które wykorzystują
obudowy wykonane z certyfikowanego
drewna FSC.
Aby uzyskać niesamowicie emocjonujący
dźwięk, projektanci sięgnęli po zaawansowane 50-milimetrowe przetworniki. Dzięki
nim Exodus ANC zapewniają mocny bas,
jedwabiste średnie tony i czyste brzmienie
zakresu wysokotonowego – całość idealnie zbalansowana i zachowująca sygnaturę
dźwiękową Marleya. Dzięki wydajnemu
układowi aktywnej redukcji hałasu, który
odcina użytkownika od dźwięków otoczenia, pięknym brzmieniem można cieszyć się
w praktycznie dowolnym miejscu, w biurze, w środkach komunikacji miejskiej lub
w pobliżu ruchliwej ulicy.
Jakość dźwięku i skuteczność działania
układu ANC to tylko część zalet tych wokółusznych słuchawek. Kolejną jest wygoda
użytkowania, którą słuchawki zawdzięczają
m.in. łączności Bluetooth 5.0. Pozwala ona
łączyć się ze źródłem dźwięku bez potrzeby
stosowania kabla, uciążliwego podczas
przemieszczania się, np. środkami komunikacji miejskiej. Komfort korzystania ze
słuchawek to również zasługa zastosowania
pianki z efektem pamięci, która wypełnia
kołnierze muszli.
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Jednym z kluczowych elementów, który decyduje o użyteczności słuchawek bezprzewodowych, jest akumulator. To on decyduje o tym, jak długo
można cieszyć się swoją ulubioną muzyką bez dostępu do źródła energii.
Pod tym względem Exodus ANC należą do czołówki – 28 godzin pracy
z włączonym trybem ANC i aż 80 bez korzystania z jego zalet, to imponujący wynik. Co więcej, wystarczy 15-minutowe ładowanie, aby móc słuchać muzyki przez kolejne trzy godziny.
Funkcjonalność najnowszych słuchawek Marleya zwiększają przyciski zdalnego sterowania oraz mikrofon wbudowane w muszle słuchawek. Dzięki
nim użytkownik może kontrolować głośność i odtwarzanie muzyki, a także
prowadzić rozmowy telefoniczne bez potrzeby wyjmowania telefonu
z kieszeni, torby lub plecaka. W codziennym użytkowaniu praktycznym
udogodnieniem jest składana konstrukcja słuchawek, ułatwiająca ich przewożenie i przechowywanie.
Słuchawki House of Marley Exodus ANC już są dostępne w sprzedaży.
Poglądowa cena detaliczna modelu wynosi 1099 złotych.
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Mocny początek AppleTV+ –
trzy nominacje do Złotych
Globów na start
Czytaj dalej....

Technologia Mini LED –
czym jest rozwiązanie,
które wkrótce może trafić
do MacBooków i iPada
Czytaj dalej....

Apple zapłaciło 25 mln
dolarów za prawa do dokumentu o B. Eilish
Czytaj dalej....
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Nowe elektryczne
Smarty wycenione –
elektromobilność nabiera
sensu
Czytaj dalej....

Larry Page i Sergey Brin
odchodzą ze swoich
stanowisk w Google
Czytaj dalej....

Analitycy przewidują
dwie premiery iPhone’ów
w ciągu roku
Czytaj dalej....
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Apple, tajemna konferencja
i nagrody dla najlepszych
Czytaj dalej....

Express Mode dla płatności
Apple Pay już dostępny
w Londyńskim metrze
Czytaj dalej....

AirPods mogą pojawić się
w zestawie z iPhone’ami
2020
Czytaj dalej....
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JBL Link Bar
JBL Link Bar to aktywowany głosem soundbar z Android TV i wbudowanym Asystentem Google.
JBL Link Bar to wyjątkowy soundbar JBL z wbudowanym Android TV i Asystentem Google. Można go aktywować głosem, a jego supermocą jest to,
że zmienia każdy telewizor w smart TV z legendarnym dźwiękiem JBL.
Wystarczy rozpocząć frazą „Hej Google”, by szybko znaleźć najnowszy
hit filmowy, sprawdzić wynik meczu lub zarządzać swoim inteligentnym
domem – wszystko za pomocą głosu. Ten prosty w instalacji soundbar łączy
się z telewizorem za pomocą jednego przewodu i bardzo łatwo można go
skonfigurować. JBL Link Bar wykorzystuje doświadczenie JBL w dziedzinie dźwięku w inteligentnie wykonanym systemie audio. Jest precyzyjnie
dostrojony i zapewnia imponującą jakość dźwięku z krystalicznie czystymi
tonami wysokimi, jedwabiście gładkim środkiem pasma i mocnym basem.
Jednoczęściowy soundbar JBL Link Bar to najlepsze brzmienie JBL czerpiące z ponad 70 lat doświadczenia tej marki. Wbudowany Android TV
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zapewnia bardziej inteligentne wrażenia wizualne, wyszukiwanie i oglądanie programów, które jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto
wbudowany Asystent Google pozwala sprawnie zarządzać za pomocą
głosu odtwarzanymi filmami czy muzyką, sprawdzać informacje w Internecie czy zmieniać ustawienia inteligentnego domu. W ramach ochrony prywatności i bezpieczeństwa dostępna jest funkcjonalność PrivacySwitch™
umożliwiająca wyłączenie mikrofonów.
Soundbar odznacza się 3 wejściami HDMI i 1 wyjściem HDMI ARC. Dzięki
temu JBL Link Bar staje się centrum rozrywki 4K dla wideo lub urządzeń
do gier. Wbudowany Chromecast umożliwia natychmiastowe przesyłanie
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strumieniowe ulubionej muzyki,

Specyfikacja techniczna:
Przetworniki: 2 x tweeter 20 mm (0.8"), 4 x przetwornik typu racetrack 44 x 80 mm (1.7"x3.2")
Maksymalna moc: 100W
Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 85 dBA
Moc: 100 – 240 V ~50/ 60 Hz

radia lub podcastów z urządzenia mobilnego. Dodatkowo
z soundbarem łączyć można się za
pośrednictwem Bluetooth przesyłając w ten sposób wysokiej jakości dźwięk ze swojego smartfona

Wersja Bluetooth: 4.2

lub tabletu.

Pasmo przenoszenia transmitera Bluetooth:
2402 – 2480 MHz

Soundbary, jako kategoria pro-

Sieć wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz/ 5 GHz)
Wejście HDMI z obsługą 4k
Wbudowany Chromecast

duktu, cieszą się stale rosnącym
zainteresowaniem. Jakość ogląda-

Wymiary (szer. x wys. x głeb): 1020 x 60 x 93mm

nia zmienia się diametralnie, gdy

Waga brutto: 4,4 kg

telewizor wyposażymy w sound-

Waga netto: 2,5 kg
Sugerowana cena detaliczna: 1749 zł

bar. Nie dziwi zatem, że wielu
ludzi decyduje się na taki zakup.
Wśród tego produktów soundbary
JBL to zdecydowani faworyci!

K.L. Lada
GALERYJCE”
“NA „NA
GALERYJCE”

ZLOTNICTWO
BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE

SZTUKA

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

UZYTKOWA

Czynne czw-pon 10:00-18:30

Możliwość płacenia kartami kredytowymi

+48 501 757 027 | www.nagaleryjce.pl
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Start sezonu świątecznego
we Florencji
Florencję mieliśmy na radarze od lat, ale jakoś nigdy nie było czasu,
okazji albo lotów, aby odwiedzić to włoskie miasto. Błąd na szczęście
naprawiliśmy i pomimo że nie trafiliśmy na wzorową pogodę, co
niestety uderzyło w jedno ze zdjęć, które miałem zaplanowane, to
wyjazd był bardzo udany i gorąco polecam ten kierunek.
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Kiedy jechać, żeby uniknąć
tłumów?
Ze względu na ogromną liczbę turystów, którzy odwiedzają Florencję, również w okresie
zimowym, prawdopodobnie najlepiej odwiedzić ją między październikiem a kwietniem.
Tak, pogoda nie będzie wzorowa, ale będziecie mieli szanse na normalne zwiedzanie.
My spędziliśmy we Florencji pięć dni, od 5
do 9 grudnia. Celowaliśmy w start sezonu
świątecznego, bo nie dość, że do dyspozycji mieszkańców i zwiedzających są liczne
jarmarki, to chcieliśmy zobaczyć dekoracje
uliczne oraz moment włączenia oświetlenia
na choince, która stoi pod katedrą Santa
Maria del Fiore (zwana lokalnie „Il Duomo”).
Niestety, tłumów nam się nie udało uniknąć
i miałem wrażenie, że turystów było więcej niż w Rzymie w czerwcu. Po większych
ulicach w centrum miasta ciężko było się
przemieszczać pieszo i trzeba było uważać,
aby na kogoś nie wpaść – było prawie tak źle,
jak przy otwarciu nowych sklepów w Polsce,
z towarzyszącymi temu wydarzeniu promocjami. Najgorzej jednak było wokół Il Duomo,
gdy uroczyście włączali oświetlenie choinki
– było ciaśniej niż na wrocławskim rynku
podczas sylwestra.
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Jak się tam dostać?
Nam udało się kupić wyjątkowo tanie bilety Lufthansy, za które zapłaciliśmy około 500 złotych od osoby. Pierwszy lot był na trasie Warszawa–
Monachium i potem dosłownie przebiegliśmy przez lotnisko na drugi lot
do Florencji (wsiedliśmy do samolotu jako ostatni, minutę przed zamknięciem boardingu, ale na szczęście nikt na nas nie czekał). Lot z powrotnym
był z kolei przez Frankfurt i tym razem też musieliśmy biec na drugi lot,
chociaż mieliśmy ciut większy zapas (w postaci pięciu minut). Oba pierwsze loty były niestety opóźnione o jakieś 20 minut, więc było blisko.
Połączenia z Florencją znajdziecie również za pośrednictwem innych przewoźników, w różnych cenach – niższych bądź wyższych – więc jest w czym
wybierać.
Z lotniska do centrum starego miasta obowiązkowo skorzystajcie z linii
tramwajowej T2, która za 1,5 euro od osoby dowiezie Was w 20 minut do
celu (ta trasa taksówką kosztuje ok. 35 euro). Jeśli nie będziecie mieszkali
na starym mieście, to skorzystajcie z Google’a – sprawnie podpowie, gdzie
i na co się przesiąść z T2.
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Meta pod Il Duomo
Iwona od paru lat wyszukuje nam noclegi podczas wyjazdów i przy tej okazji
nic się nie zmieniło. Co znacznie ważniejsze, ma wrodzony talent wynajdowania całkowicie wyjątkowych miejscówek, które albo mają świetną lokalizację,
albo są klimatyczne, albo całkowicie wyjątkowe. Na ten wyjazd udało się jej
się znaleźć mieszkanie za pomocą Airbnb, którego wejście znajdowało się
dosłownie 30 metrów od Il Duomo, w samym sercu starego miasta. Już sama
lokalizacja jest wyjątkowa, ale to tylko wierzchołek góry lodowej – nie dość,
że mieszkanie było pokaźnych rozmiarów (jakieś 60 m2), to mieliśmy z niego
bezpośrednie wyjście na własny taras (!!!) o powierzchni 30–40 m2.
Ta przyjemność niestety nie była tania, ale patrząc z perspektywy czasu, całkowicie tego warta. Za cztery noce zapłaciliśmy 1750 złotych (czyli 215 złotych
za osobę, za dzień) i w tej cenie mieliśmy nie tylko wspomniany taras, ale
przede wszystkim możliwość dojścia pieszo praktycznie wszędzie w ciągu paru
minut, dzięki czemu nie traciliśmy czasu na dojazdy do starej części miasta
i jednocześnie mogliśmy bardzo szybko wrócić, aby odpocząć. Nasze Airbnb,
sprytnie, nazwane „Next to the Duomo with a beutiful private terrace” znajdziecie tutaj (za skorzystanie z tego linka dostaniecie dodatkowy rabat), a jego
właściciel – Lorenzo – jest najmilszym gospodarzem, z jakim mieliśmy do czynienia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak gorąco polecić tę metę.

PODRÓŻE

38

W kwestii samego mieszkania to oprócz dużego, dwuosobowego łóżka,
znajdują się w nim dwie rozkładane kanapy oraz mała kuchnia, jeśli nie
będziecie chcieli stołować się „na mieście” (co zresztą również polecam, bo
kuchnia włoska to połowa przyjemności wyjazdu). Najważniejszą kwestię
zostawiłem na koniec, ale nie martwcie się – jest Wi-Fi i to (wystarczająco)
szybkie, bo oferujące regularnie ponad 50 MBps.

Jedzenie
Korzystanie z restauracji we Florencji jest bardzo wskazane, bo większość
z nich oferuje przepyszne dania. Na szczęście, na każdej ulicy znajdziecie
przynajmniej kilka – jest więc w czym wybierać. Szczególnie polecam
te, które mają toskańską kuchnię, ale jeśli preferujecie owoce morza, to
poszukajcie kuchni sardyńskiej.
Niestety, w ciągu tych pięciu dni mieliśmy tylko kilka okazji, aby udać się
do restauracji, więc jestem absolutnie przekonany, że znajdziecie setki lepszych lub równie dobrych lokali, ale możemy w ciemno polecić kilka.

La Fettunta – ta restauracja, mieszcząca się na lewo od sklepiku sprzedającego pyszne lokalne kanapki i espresso o tej samej nazwie, ma prawdziwie
domową i stosunkowo tanią kuchnię. Posiłki oscylują w rejonie 7–10 euro
za danie i trudno w centrum znaleźć coś tańszego, co ma dobre recenzje.
Iwona zamówiła spaghetti czy podobną pastę i była zachwycona. Najlepszy był jednak deser – domowe tiramisu, podane ciut inaczej, niż robi się
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to u nas. Przede wszystkim jego konsystencja bardziej przypominała kogel-mogel,
ale smak nie pozostawał złudzeń, a całość
została podana w pucharze. Pyszności!

Cuculia Ristorante – następnego dnia,
dla odmiany, udaliśmy się na drugą stronę
rzeki Arno, do Cuculii, celem doświadczenia bardziej wyrafinowanej kuchni. Na
szczęście trafiliśmy idealnie, bo Cuculia nie
tylko podawała wyjątkowe dania, ale to od
ich formy nie można było oderwać wzroku.
Nie spotkacie tutaj mikroskopijnych porcji,
jak w niektórych restauracjach oznaczonych gwiazdką Michelina, ale nie są to też
duże porcje, więc jest okazja, aby zjeść
pełny obiad lub kolację, składającą się
z 3–4 dań. Niestety, ta wytworna przyjemność kosztuje swoje i za dwie osoby zapłaciliśmy w rejonie 70 euro. Nie żałowaliśmy.

Gelateria Caffetteria Vivaldi – jak będziecie wracali ze spaceru na najlepszy punkt
widokowy miasta – Piazzale Michelangelo – z którego jest piękny widok na całe
stare miasto, to koniecznie zatrzymajcie
się w Gelateria Caffetteria Vivaldi, w której
podają pyszną kawę (po jednym Irish Coffee
prawdopodobnie nie będziecie w stanie iść
prosto) i bardzo smaczne ciastka. Nie próbowaliśmy lodów, ale ponoć są znakomite.

Caffe Concerto Paszkowski – ta ekskluzywna kafejka, znajdująca się nieopodal
Il Duomo na Piazza della Repubblica,
powstała w 1903 roku i do dzisiaj pozostaje
praktycznie niezmieniona.
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Koniecznie też spróbujcie kanapek, które dostaniecie na praktycznie każdej uliczce w centrum. Ponoć najlepsze znajdują się nieopodal Palazzo
Vecchio na Via dei Neri.
Uwagi:
• w zdecydowanej większości restauracji wymagana jest rezerwacja,
ponieważ inaczej prawdopodobnie nie dostaniecie stolika, szczególnie
w weekendy. Niektóre restauracje wspierają rezerwowanie stolika bezpośrednio z aplikacji Google Maps.
• wiele restauracji otwartych jest do godziny 13:00–15:00, a potem dopiero
od 17:00–19:00. Być może to się zmienia, zależnie od sezonu, bo ku
mojemu zaskoczeniu odkryłem, że informacje w temacie na Google Maps
były często nieaktualne.

Co zwiedzać?
Florencja jest znana przede wszystkim ze swoich muzeów i dzieł sztuki,
dlatego warto poświęcić kilka chwil na udanie się chociażby do Galerii Uffizi (dzieła Rafaela, Tycjana, Michała Anioła, Caravaggio i innych)
i Galerii dell’Accademia (oryginalna rzeźba „Dawid” Michała Anioła).
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Z obowiązkowych punktów architektonicznych należy koniecznie
zahaczyć o Ponte Vecchio – most Złotników (na którym zakupy robić
warto tylko wtedy, kiedy chcecie sporo przepłacić). Jeśli zależy Wam na
panoramie miasta, to polecam spacer po kilkuset stromych schodach
na wieżę Palazzo Vecchio, z której rozpościera się cudowny widok. Inny
i potencjalnie jeszcze lepszy punkt widokowy znajdziecie na Piazzale
Michelangelo po drugiej strony rzeki, chociaż z tego pierwszego zdecydowanie łatwiej dostrzec detale Il Duomo. Widok z samej katedry też
jest ponoć niesamowity, ale jako że nam zależało na zobaczeniu samego
Il Duomo, a nie widoku z niego, to tym razem pominęliśmy ten punkt.
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Prawda jest taka, że miejsc do zwiedzenia jest tak wiele, że mógłbym jeszcze zapisać wiele kolejnych stron, ale jeśli szukacie inspiracji, to rankingów
„Top 10” i dłuższych znajdziecie w internecie mnóstwo, a na niektórych
z nich zobaczycie tak wyjątkowe miejsca, jak 450-letnią aptekę czy najstarszą, wciąż działającą, fabrykę porcelany, której historia sięga 1735 roku.
Od siebie mogę jeszcze polecić moją ulubioną aktywność w tego typu
mieście – zgubienie się w nim. W porównaniu do Rzymu Florencja jest niewielka, więc w razie czego daleko nie zajdziecie, ale naprawdę cudownie
jest móc odkrywać te wszystkie maleńkie warsztaty rzemieślnicze lokalnych rzeźbiarzy, malarzy, kaletników…
Florencja jest też jednym z niewielu miast na świecie, gdzie znajdziecie sklepy
wszystkich znaczących i ekskluzywnych światowych marek. To tutaj też
otwarto pierwszy sklep Panerai, więc jeśli interesujecie się zegarkami mechanicznymi, to jest to obowiązkowy punkt na Waszej trasie, na której napotkacie
wszystko – od Armaniego, przez Cartiera, Diora, Pradę, po Vuittona.

Warto?
Zdecydowanie! Niezależnie, czy wybieracie się na ekskluzywne zakupy,
dobre jedzenie, muzea z pięknymi dziełami sztuki, czy po prostu na city
break, aby odpocząć od codziennych zmartwień, to znajdziecie tutaj niespotykany klimat starego miasta, którego mury nasączone są tajemnicami
sprzed wieków.

Zobacz panoramę Florencji w powiększeniu
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Weekend w Londynie
TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski
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Widok na Tower of London, czyli zabytkową budowlę obronną, w której przechowywane są
klejnoty i kosztowności brytyjskiej rodziny królewskiej
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Zaprojektowany przez Renzo Piano biurowo-mieszkalny The Shard
jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej (309,6 m)
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Panorama londyńskiego centrum finansowego City sfotografowana z tarasu
widokowego muzeum sztuki nowoczesnej Tate Modern
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Świąteczne dekoracje w zabytkowej hali Covent Garden
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Nocny spacer przez Chinatown, czyli chińską dzielnicę położoną w samym sercu Londynu
Nocna panorama przebiegającego nad Tamizą mostu Tower Bridge

ODKRYJ STRONĘ

.PL
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Uprość sobie życie
w 2020!
Przed nami nowy, okrągły rok 2020. Taka ładna data aż motywuje
do tego, aby ten rok był wyjątkowy. Przełomowy. Wielki. Życzę ci,
aby tak właśnie było!
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Jeśli jesteś, podobnie jak ja, osobą, która lubi na przełomie roku zatrzymać się i powspominać mijający 2019 i sobie trochę inaczej (i prościej!)
zaplanować 2020 – zapraszam!

Jak zrzucić kilogramy? Jak automatyzować rzeczy? Jak zrobić podsumowanie roczne?
Te wszystkie tematy już przerabialiśmy na łamach iMagazine i w tym
miesiącu będę do nich nawiązywał, ale w trochę inny sposób. Ale
zanim zacznę, zachęcam do lektury mojego artykułu ze styczniowego
iMagazine 2017, gdzie pisałem o skutecznej diecie i zmianie nawyków
żywieniowych, która spowodowała, że obecnie cieszę się życiową formą
fizyczną.
W lutowym iMagazine 2018 pisałem o automatyzacji i regularnych nawykach. Temat, który rozwinę także w tym miesiącu, ale warto do tamtego
artykułu wrócić, bo w nim rozkładałem na czynniki pierwsze poszczególne aspekty tworzenia konkretnych nawyków i aplikacje, które mi
w tym pomagały.
Natomiast w styczniowym numerze 2019 rozpisałem, jak wygląda u mnie
pełen proces podsumowania roku i planów na kolejny rok. Jest to coś,
co robię regularnie i polecam każdemu.

Jak chcę uprościć sobie życie jeszcze bardziej?
W tym roku chciałbym nawiązać do tych poprzednich artykułów, ale
skupiając się przede wszystkim na praktycznych przykładach, które
pomagają mi w znacznym upraszczaniu spraw. Jest to temat, który
mocno mi ostatnio leży na sercu, bo zauważyłem, że mam tendencję do
komplikowania sobie życia i dodawania zadań czy odpowiedzialności, co
skutkuje przemęczeniem i w rezultacie odbija mi się czkawką.

Przeceniamy siłę woli
Często, jak coś nam nie wychodzi, wmawiamy sobie, że po prostu musimy
się bardziej postarać. Trzeba się bardziej spiąć. I to przez chwilę nas motywuje, ale jak potem znowu nam się nie udaje, to wpadamy w deprechę,
obwiniamy się i uznajemy, że jesteśmy słabi i nie daliśmy rady.
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Niestety, jest udowodnione naukowo, że mamy dzienny limit siły woli.
Samą siłą woli nie pociągniemy tematów, jeśli sobie wielu rzeczy znacznie nie uprościmy.

Trzy pytania, które pomagają mi uprościć tematy
Jeśli jest coś, co chcę robić regularnie lub już robię regularnie, ale zacząłem
powoli w temacie nawalać, zadaję sobie te trzy pytania:

Pytanie 1. Po co to robię? (WHY?)
Tutaj szukam tej motywacji, zarówno wewnętrznej,
jak i zewnętrznej. Dlaczego? Z jakich powodów? Po

Tak naprawdę zadaję sobie
pytanie, o którym napisał
w swojej książce „Anything
You Want” Derek Sivers:
„Jeśli to, co chcesz zrobić,

co to komu?

Pytanie 2. Czy naprawdę muszę/
chcę to robić? (REALLY?)
Tutaj gram adwokata diabła i zastanawiam się, czy
faktycznie nie jest tak, że fajnie by było to robić
(nice to have/do), bo moje ego byłoby połechtane.

nie jest zdecydowanym

Czy faktycznie jest to na tyle potrzebne i ważne, że

O TAK! (Hell yes!), to po pro-

zdecydowanie musi być robione.

stu NIE rób tego”.

Tak naprawdę zadaję sobie pytanie, o którym napisał w swojej książce „Anything You Want” Derek
Sivers: „Jeśli to, co chcesz zrobić, nie jest zdecydowanym O TAK! (Hell yes!), to po prostu NIE rób tego”.

Pytanie 3. Jak to sobie uprościć, aby robienie
tego było łatwe i przyjemne (SIMPLIFY!)
I tu dochodzimy do najważniejszej części, czyli co mogę zrobić, aby wykonywanie tej czynności było jak najprostsze i dzięki temu sprawiało mi
radość. Jak pozbyć się całej otoczki administracyjnej, związanej z tą czynnością, aby bariera wejścia była jak najmniejsza? Co może sprawić, abym
jeszcze bardziej chciał to robić?

Przykład ze sportu – tenis ziemny
Od półtora roku ćwiczę grę w tenisa. Wcześniej chciałem się tego
nauczyć, ale nigdy nie miałem motywacji ani możliwości. Skoro obecnie
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mieszkam tuż koło kortu tenisowego, tym bardziej chciałem spróbować. Tak, wiem, zaczynanie nowego sportu w okolicach 40-tki to słaby
pomysł, ale dlaczego nie? Dlaczego nie miałbym spróbować?
No i spróbowałem. Bardzo mi się ta gra podoba, ale aby mieć pewność,
że gram regularnie, uprościłem sobie cały tenisowy temat.
Zacznijmy od tego, że mam trenera, z którym mam godzinną lekcję raz na
dwa tygodnie. Co więcej, lekcja odbywa się właśnie na tym najbliższym
korcie, koło mojego domu. I jest przeważnie o tej samej godzinie co środę.
Czyli tak naprawdę muszę tylko się przebrać, wyjść z domu i w ciągu
5 minut jestem na korcie. Tam czeka na mnie trener. Mamy lekcję, a po niej
wracam do domu, szybki prysznic i mogę wrócić do pracy. Idealnie.
Gdybym miał tę lekcję gdzieś, gdzie musiałbym dojechać lub odbywałaby się ona mało regularnie, to bym już dawno przestał. Do tego, co
piątek o tej samej godzinie gram w tenisa partyjkę z moim przyjacielem.
Dzięki temu łączę przyjemne z pożytecznym – mam spotkanie, podczas którego gadamy sobie o różnych sprawach, a przy okazji gramy. To
dodatkowo mnie motywuje do gry!

Przykład z Shortcuts – jak automatyzacja
pomaga w planowaniu dnia i regularnym pisaniu
pamiętnika?
Są takie czynności, które są dla mnie dobre, ale często mi się jakoś nie
chce ich robić. Masz tak czasami? Ja bardzo często!

Gdybym miał tę lekcję gdzieś, gdzie musiałbym dojechać
lub odbywałaby się ona mało regularnie, to bym już dawno
przestał. Do tego, co piątek o tej samej godzinie gram w tenisa
partyjkę z moim przyjacielem. Dzięki temu łączę przyjemne
z pożytecznym – mam spotkanie, podczas którego gadamy
sobie o różnych sprawach, a przy okazji gramy.
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Dlatego wtedy pomagam sobie automatyzacją za pomocą Shortcuts – na
przykład mam skrót do wypełniania sobie „pamiętniczka” – zamiast otwierania pliku tekstowego i pisania czegoś sensownego rano czy wieczorem,
mam skrót w Shortcuts, który po prostu zadaje mi serię pytań. Ten skrót
robi z wypełniania pamiętnika i planowania dnia taki quiz – pytanie pierwsze, drugie, trzecie… i po sprawie. I do tego mogę to zrobić zarówno na iPadzie, jak i iPhonie.
W takiej sytuacji, gdy ogarnia mnie leń, myślę sobie, że właściwie aż wstyd
nie odpowiedzieć na te kilka pytań, a potem już podczas pisania okazuje
się, że fajnie się to robi i piszę więcej, niż myślałem, że będę w stanie.

Uprość sobie też sprawy administracyjne!
Niestety mam tendencję do dodawania sobie obowiązków lub duplikowania informacji. Ostatnio wziąłem się za to konkretnie. Oto kilka przykładów
uproszczeń:

• Kalendarz vs. lista zadań
Często wiele spotkań dodawałem zarówno do kalendarza, jak i do Nozbe
na listę zadań. Teraz już tego nie robię. Bez sensu duplikowałem informacje i potem musiałem zaznaczać zadanie jako zrobione. Teraz wyraźnie
rozgraniczam: to, co jest faktycznie do zrobienia, to zadanie, a spotkanie
to event w kalendarzu i tylko tam je zaznaczam. Co innego, jeśli w wyniku
spotkania pojawią się zadania do zrobienia – wtedy faktycznie dodam je
do Nozbe.

• Mniej aplikacji… i każda ma mieć swój cel
Zauważyłem, że jak się ma wiele aplikacji, to potem człowiek się gubi i nie
wie, gdzie co ma robić. Bardzo mi pomogło ustalenie, jaka aplikacja do
czego mi służy. Na przykład piszę teksty do publikacji tylko w IA Writer.
Piszę pamiętnik w aplikacji Bear. Teksty do użytku wewnętrznego piszę
w aplikacji Ulysses.
Tak samo mam z Nozbe. Obecnie mamy aż dwa produkty – Nozbe i Nozbe
Teams (w fazie beta). Wszystkie zadania zespołowe mam w Nozbe Teams
i tam się komunikuję z moimi ludźmi. Ale wszystkie tematy prywatne
mam w aplikacji Nozbe. Taki wyraźny podział bardzo mi pomaga.
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• Vlogowanie do zespołu
Rok temu zacząłem vlogować – takie krótkie vlogi dla zespołu Nozbe – nie
publikujemy ich poza firmą. I aby uprościć sobie życie, po prostu stawiam
iPada, włączam nagrywanie wideo, mówię, co mam powiedzieć i po zakończeniu nagrywania od razu obrabiam je w aplikacji Luma Fusion i stamtąd
wrzucam do naszego Vimeo. Nie muszę nagrywać w jednym miejscu, potem
kopiować nagrania, potem zapisywać, potem eksportować… Znacznie sobie
ten proces uprościłem, co ułatwia mi częstsze publikowanie vloga.

• Proste odpisywanie na maile
Pisałem o tym we wrześniowym iMagazine 2019 – odpisuję na maile jednym zdaniem. Czasami dwoma. I pozamiatane. Krótko, szybko i skutecznie.

Uprość sobie życie w 2020!
Polecam ci także takie ćwiczenie – zastanów się, gdzie możesz uprościć
sobie życie, aby w 2020 osiągnąć więcej i działać jeszcze skuteczniej! Szczęśliwego Nowego Roku!
P.S. Wszystkie odnośniki do skrótów i innych miejsc, o których pisałem
w tym artykule, znajdziesz pod adresem.

kup teraz
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Huawei Sound X
Co się stanie, gdy zderzymy ze sobą HomePoda z poprzednim Makiem Pro i Devialetem? Huawei wie, bo właśnie coś takiego zaprezentował w swojej ofercie – jest
to najnowszy głośnik Sound X. Wygląda jak wspomniane wcześniej połączenie
starego Maka Pro z HomePodem, a za dźwięk odpowiada Devialet. To jest bardzo
dobra rekomendacja. Mówię o Devialecie. Głośnik ma moc 60 W, wbudowany
podwójny subwoofer i generuje dźwięk 360°. Można go sparować z drugim głośnikiem, aby mieć pełne stereo albo z kolejnymi pięcioma, aby mieć dźwięk 5.1.
Wspiera HiRes audio. Jedyny problem w tym momencie: jest dostępny tylko w Chinach i zakładam, że Google Assistant nie ma…

Cena: 285 USD
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Xbox Series X
Nowa generacja konsoli Xbox będzie nazywać się Series X i pojawi
się dopiero za rok, na Święta 2020, ale już teraz Microsoft postanowił ją
zaprezentować światu. Wygląda jak pecet albo, jak kto woli, oczyszczacz
powietrza, ale w środku drzemie bestia. Będzie wspierać gry w 8K i 120
klatkach. To wszystko dzięki architekturze opartej o najnowsze, dedykowane procesory AMD Zen 2 i grafikę Radeon RDNA. Szykujcie się na
przyszły rok. Myślę, że będzie bolesne dla naszych portfeli…

Dostępne wkrótce
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Rewound
Nutka nostalgii… A gdyby tak Apple zdecydowało się udostępnić menu
iPoda do obsługi Apple Music? Ja byłbym zachwycony. Mam jeszcze
stare iPody i używam ich np. w samochodzie…Nie ma się czemu dziwić,
bo mam na nich muzykę, której nie znajdę w streamingu. Ale wracając
do menu iPoda. Apple nie udostępniło takiej opcji, ale za to ktoś inny.
W App Store, niestety jak na razie tylko w sklepie US, jest dostępna aplikacja Rewound, która właśnie to robi – zamienia naszego iPhone’a w starego dobrego iPoda. Aplikacja jest darmowa, tym bardziej dziwię się, że
nie jest dostępna globalnie…

Cena: bezpłatna
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AMARYLIS – elegancka szklana lampa stołowa
w białym kolorze z funkcją wazonu
Szukasz nietypowego wazonu do salonu? A może szukasz lampy stołowej, która będzie praktyczną dekoracją pokoju? AMARYLIS to nowość
firmy Argon, skonstruowana z białego mlecznego szkła forma kryje
w środku miejsce na żarówkę. Nad nią znajduje się miejsce na kwiaty.
W ten sposób otrzymujemy 2 w 1 – lampę i wazon jednocześnie. To oryginalna i nowoczesna ozdoba salonu. W środek można włożyć na przykład inteligentną żarówkę zmieniającą barwy i jeszcze bardziej odmienić
wnętrze pokoju.

Cena: 359 PLN
-15% z kodem rabatowym IMAGAZINE do 31.01.

iMagazine na Androidzie!

AUDIO

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

64

Jays m-Seven True Wireless
– bezprzewodowość na prawie 10 godzin słuchania
Od jakiegoś czasu nie uznaję innych słuchawek niż AirPodsy,
niezależnie od tego, jak dobrze grają. Natomiast Jays m-Seven True
Wireless są ciekawą alternatywą dla osób niebędących w ekosystemie
Apple, a i dla tych z iPhone’ami będą warte rozważenia. Oto kilka
powodów, dla których można je polubić.
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Jays m-Seven True Wireless – za tą długą nazwą kryją się słuchawki dokoanałowe w stylu AirPods, a że mają gumki, to nawet AirPods Pro. Przy czym
kosztują 599 złotych, czyli o 200 złotych mniej niż sugerowana cena detaliczna podstawowych AirPodsów drugiej generacji. Są też czarne, dzięki
czemu nie rzucają się tak w oczy i są naprawdę małe. Także samo etui
jest bardzo zgrabne. Gumowa obudowa z jednej strony sprawia wrażenie
taniej, z drugiej strony też gwarantuje, że nie porysuje się nam od kluczy
lub innych przedmiotów, jakie trzymamy w kieszeni, torbie, torebce. Same
słuchawki też są niesamowicie lekkie.
Wyjątkowymi czyni je fakt, że pozwalają na 9,5 godziny odtwarzania
muzyki. Tyle zwykle producenci tego typu urządzeń podają, ale już z ładowaniem w etui. Tymczasem po ładowaniu jest to nawet 38 godzin. Etui jest
też ładowane przez USB-C, czyli tak, jak powinno w 2020 roku. Z założenia
Jays m-Seven to słuchawki dla osób aktywnych – biegających i ćwiczących
– są odporne na pot i posiadają klasę szczelności IPx5. Korzystają z Bluetooth w standardzie 5.0 i posiadają wsparcie dla kontroli gestami, w tym
wywołania Siri.
Ich największa wada to fakt, że nie są AirPodsami. Magiczne łączenie
słuchawek Apple ze wszystkimi moim sprzętami jest tym, co uwielbiam i sprawia, że korzystanie ze słuchawek jest niezwykle przyjemne
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i naturalne. Tu mamy standardowe łączenie Bluetooth. Nie znajdziemy też
żadnej specjalnej aplikacji w AppStore, która dawałaby nam jakieś dodatkowe możliwości. W oczy rzuca się też jakość wykonania, która jest dobra,
ale nie perfekcyjna. Pamiętajmy jednak o cenie tego produktu.
Podobnie jest z dźwiękiem, który za sprawą tego, że są to słuchawki dokanałowe, miło nas otacza, a przy tym jest bardzo czysty i szczegółowy.
Natomiast daje się odczuć brak pewnej werwy. Mam jednak wrażenie, że
w wielu miejscach właśnie za sprawą dokanałowości wypadają one znacznie lepiej niż zwykłe AirPodsy. Myślę, że sprawdzą się podczas biegania
i codziennego użytkowania, natomiast niekoniecznie przypadną do gustu
tym, którzy potrzebują więcej bitu, basu. Tu jednak też warto brać pod
uwagę trzy aspekty – czas pracy na baterii, wagę słuchawek oraz cenę.
Jays m-Seven True Wireless oceniłbym jako średnie słuchawki. Tylko to
byłoby dla nich bardzo, ale to bardzo krzywdzące. Prawie 10 godzin pracy
na jednym ładowaniu, lekki, kompaktowy design, a wszystko w przyjemnej
cenie. Jeśli w swojej kieszeni jeszcze nie macie słuchawek całkowicie bezprzewodowych, to Jays m-Seven są z pewnością warte rozważenia.
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Audio-Technica ATH-CK3TW
– niepozorne
Słuchawki pozbawione jakichkolwiek przewodów to już obowiązkowa
pozycja w ofercie każdego producenta sprzętu audio. Audio-Technica
niedawno do nich dołączyła między innymi dzięki modelowi CK3TW,
który zaskakuje świetnym stosunkiem jakości do ceny.

AUDIO

68

Komfort, jaki daje całkowity brak kabli, wygrał

CK3TW nie mają aktywnej
redukcji hałasu, ale za
sprawą dokanałowej konstrukcji, dobrze izolują od
dźwięku otoczenia.

u wielu osób z jakością brzmienia. Nauszne, a nawet
dokanałowe, przewodowe słuchawki wysokiej
jakości zostały zastąpione przez oferujące często
zauważalnie gorszy dźwięk AirPodsy i im podobne
rozwiązania. Z czasem sytuacja ta zaczęła się zmieniać i o ile bezprzewodowe słuchawki tylko zyskują
na popularności, to do wyboru mamy coraz więcej
modeli z wyższej półki. CK3TW to proste, ale oferujące bardzo dobre brzmienie słuchawki dokanałowe,
które są gotowe do działania natychmiast po wyję-

ciu z etui, a do tego ładują się z niego, działając łącznie nawet przez dobę.
Audio-Technica produkuje je w czterech kolorach, oprócz czerni i bieli
są też dostępne w kolorze czerwonym i niebieskim. Mają bardzo proste
wzornictwo, z mieszczącej się w małżowinie ucha „fasolki” wystaje jedynie
końcówka z gumową nakładką – nie ma tu ani fizycznych przycisków, ani
też dodatkowych nakładek stabilizujących słuchawkę w uchu. Tego drugiego akurat mi brakuje, bo podczas treningu musiałem je poprawiać, by
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nie wypadły – to oczywiście indywidualna kwestia, niemniej nie trzymają
się idealnie w każdym uchu. Każda słuchawka ma niewielką diodę, która
sygnalizuje stan pracy, ładowane są natomiast za pomocą trzech magnetycznych pinów, łączących się z pudełkiem. Etui ma wbudowany akumulator, a do ładowania wykorzystuje USB-C (w komplecie jest kabel USB-C do
USB-A). Zarówno słuchawki, jak i etui, zrobiono z porządnego, matowego
plastiku, który bardzo łatwo się czyści.
Słuchawki łączą się przez Bluetooth, są wykrywalne tuż po otwarciu
pudełka. Za każdym razem łączą się z telefonem błyskawicznie, wystarczą dwie–trzy sekundy od wyjęcia z pudełka, by nawiązały połączenie. Warto zajrzeć do instrukcji, bo sterowanie odtwarzaniem wymaga
przyzwyczajenia. Powierzchnie dotykowe rozpoznają jedynie stuknięcia i przytrzymania, nie wykrywają gestów, ale uważam to za dobrą
decyzję – sterowanie jest wystarczająco proste, by nie wprowadzać
dodatkowej, wymagającej większej precyzji metody. Stukając w prawą
słuchawkę, zmieniamy utwory, pauzujemy i wznawiamy odtwarzanie,
a także wywołujemy Siri, natomiast lewa pozwala regulować głośność
oraz włączyć bądź wyłączyć automatyczną pauzę po wyjęciu słuchawki
z ucha. Obsługa słuchawek jest prosta, jednak trafianie w powierzchnię dotykową wymaga nabrania wprawy. Bardzo wygodnie się je nosi,
pojedyncza słuchawka waży tylko 4,7 g, a etui niespełna 50 g. W zestawie ze słuchawkami dostajemy cztery komplety gumowych nakładek
w różnych rozmiarach, na tyle różnych, że bez trudu dopasujemy je
do ucha. Guma jest elastyczna i dobrze wypełnia kanał słuchowy, nie
odczułem też dyskomfortu po około trzech godzinach słuchania bez
większych przerw. Jedynym zastrzeżeniem, o którym już wspominałem,
jest ich mała stabilność przy dynamicznych ruchach głowy. CK3TW nie
mają aktywnej redukcji hałasu, ale za sprawą dokanałowej konstrukcji
dobrze izolują od dźwięku otoczenia. Bardzo odpowiada mi ich czas
pracy na baterii: 6 godzin bez ładowania to wystarczająco na przeciętny

Dół w CK3TW jest wręcz wzorowy, pomimo dokanałowej konstrukcji bas nie dominuje.
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dzień pracy, a dodatkowe 24 godziny
działania, jakie daje etui, to więcej
niż potrzebuję. Działają niezawodnie,
połączenie Bluetooth jest stabilne,
nie zdarzyło się, by jedna z nich
przestawała grać lub nie chciała się
połączyć (jak mają w zwyczaju moje
AirPodsy).
Może i CK3TW wyglądają niepozornie, ale wystarczy ich posłuchać, by
nabrać do nich szacunku. Spodziewałem się po nich przede wszystkim
ocieplonego brzmienia i, faktycznie,
dźwięk jest lekko obniżony względem neutralnych słuchawek. Bas
jest bardzo miękki i przyjemny, jeśli
trzeba, jest go naprawdę dużo. Może
być zarówno krótki, jak i przeciągać
się, stopniowo zanikając. Nie znalazłem utworu, w którym dudnił.
Dół w CK3TW jest wręcz wzorowy,
pomimo dokanałowej konstrukcji
bas nie dominuje, ale jest świetnie
słyszalny, w muzyce klubowej wręcz
doskonały. Środek też brzmi dobrze,
czysto i całkiem szczegółowo, słychać,
że scena jest dość wąska, a separacja instrumentów bywa lepsza (choć
niekoniecznie w dokanałówkach).
Wysokie tony mogłyby być odrobinę

AUDIO

71

głośniejsze, nie zawsze brzmią wystarczająco mocno i wyraźnie. CK3TW
zdecydowanie najlepiej brzmią mi w muzyce klubowej, popie i rapie,
przyzwoicie sprawdzają się też w rocku, ciepła charakterystyka spodobała się mi zwłaszcza w „Fortunate Son” zespołu Clutch.
Słuchawki całkowicie bezprzewodowe są zazwyczaj drogie, ale jakość
brzmienia nie zawsze idzie w parze z ceną. Audio-Technica udowodniło
modelem CK3TW, że dobry dźwięk nie musi przesadnie dużo kosztować.
W cenie niższej niż AirPodsy dostajemy słuchawki brzmiące znacznie
lepiej, oferujące izolację dźwięku z zewnątrz oraz większe możliwości
kontroli odtwarzania. Oczywiście, nie łączą się tak łatwo z telefonem czy
komputerem, a ich nazwa kojarzy się prędzej z droidami z „Gwiezdnych
wojen”, a nie ze sprzętem audio. Czy jest to bardziej istotne od jakości
dźwięku, pozostawiam do Waszej oceny.

ATH-CK3TW
•
•
•
•

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

Plusy:
• świetny stosunek jakości do ceny
• brzmienie niskich tonów
• rozbudowane, ale wygodne 		
sterowanie
Minusy:
• nie trzymają się dobrze w każdym uchu
Cena: 499 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video
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Jabra Elite 75t
– poprawianie ideału

Po długich oczekiwaniach Jabra w połowie grudnia wprowadziła do
sprzedaży swoje najnowsze, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki
– Elite 75t. Widziałem je na ostatnich targach IFA w Berlinie, tym
razem jednak, w przeciwieństwie do zeszłego roku i modelu 65t, nie
mogłem ich nawet przymierzyć. Wreszcie je mam i, uwaga – spoiler,
są genialne.
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Zeszłoroczny model, Elite 65t, postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Przez
ostatni rok były moimi podstawowymi słuchawkami. Nosiłem je codziennie. Bardzo mi pasowały, o czym pisałem w recenzji.
Były niezwykle wygodne. Oferowały świetną jakość dźwięku, ale miały też
kilka drobnych wad. Okazuje się, że Jabra słucha użytkowników i wyciąga
wnioski, poprawiając te najbardziej irytujące defekty.
Najbardziej w zeszłorocznym modelu 65t przeszkadzała mi kwestia
konieczności uruchamiania drugiej, lewej słuchawki każdorazowo po
wyjęciu z pudełka. To zostało poprawione. W 75t słuchawki po wyjęciu
z pudełka od razu uruchamiają się obie słuchawki.
Druga kwestia to mało wygodne otwieranie pudełka/stacji ładującej. W 65t
trzeba było w nienaturalny sposób wcisnąć klapkę, aby ją otworzyć. Było
to o tyle nieintuicyjne, że wszyscy, którym pokazywałem te słuchawki,
podkreślam, wszyscy, mieli problem z samodzielnym otwarciem. W 75t nie
mamy tego kłopotu. Klapka otwiera się tak samo wygodnie, jak np. w AirPodsach. Również podobnie do AirPodsów obudowa ma teraz wbudowane
magnesy, „łapiące” słuchawki i trzymające je na miejscu oraz uniemożliwiające samodzielne, przypadkowe otwarcie.
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Trzecia rzecz, która nie pasowała mi w 65t, to było… oldschoolowe złącze do ładowania, czyli micro USB. Podczas gdy wszyscy się z niego już
wycofują, Jabra w swoim flagowym modelu oferowała właśnie takie stare
złącze. W 75t mamy wreszcie USB-C, co przekłada się też na dużo szybsze
ładowanie. Co ciekawe, krążą plotki, że po Nowym Roku zostanie wprowadzona obudowa, wzbogacona dodatkowo o ładowanie indukcyjne. Ma być
ona podobno w zestawach z 75t, ale także dostępna jako akcesorium dla
dotychczasowych użytkowników. Plotek jest tak wiele, liczę, że będą prawdziwe, jednak na razie nie udało mi się ich potwierdzić u źródeł. Ja w każdym razie na pewno jak tylko się taka opcja pojawi, to ją kupię.
Jeśli udało nam się omówić poprawki, przejdźmy teraz do tego, jakie są najnowsze słuchawki Jabra Elite 75t.

Wygląd
Elite 75t są sporo mniejsze od poprzednika. Na pierwszy rzut oka słuchawki
są prawie dwa razy mniejsze od 65t. Dużo mniej wystają z ucha. W zasadzie, żeby być precyzyjnym, to nie wystają. Mikrofony są teraz mniej wystające, zintegrowane ze słuchawką. Stacja ładująca jest również mniejsza od
poprzedniczki. Można ją wygodnie postawić, a złącze ładowania znajduje
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się z tyłu, a nie jak poprzednio na dole. Niestety, mam wrażenie, że stacja wykonana jest
z tego samego plastiku, co ta od 65t. Na razie,
po miesiącu użytkowania, nie widzę, aby się
wytarła, jak poprzedniczka. Zobaczymy z czasem, jak będzie się zachowywać. Wrócę jeszcze na moment do budowy słuchawek. Każda
ma jeden przycisk. Niestety, lewa nie ma już
rozwiązania, do którego byłem przyzwyczajony w 65t, czyli przycisku odpowiadającego
za głośność. Rozwiązanie polegające na
wciskaniu jednego przycisku z jednej strony
krawędzi i drugiej było znacznie wygodniejsze i bardziej intuicyjne niż nowa koncepcja,
polegająca na długim trzymaniu przycisku
w lewej słuchawce, aby zrobić ciszej albo
w prawej, aby zrobić głośniej.

Wygoda
Słuchawki zostały kompletnie przeprojektowane. Jak pisze Jabra, zostały „zaprojektowane pod kątem stabilnego dopasowania”.
Muszę przyznać, że faktycznie są wyjątkowo
wygodne. Głośniczek wchodzi dość głęboko
w kanał naszego ucha. W zestawie mamy
kilka rozmiarów silikonowej wkładki – S, M i L.
Testuję je w codziennym użytkowaniu, również podczas treningów biegowych. Świetnie
trzymają się na miejscu, w uchu, jednocześnie
możemy być spokojni o to, że nie zepsują się
od kontaktu z potem czy deszczem – słuchawki są wykonane przy zachowaniu standardu IP55.
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Dźwięk
Jakość dźwięku jest jeszcze lepsza niż w 65t. Wprawdzie nie mamy kodeków HiRes Audio albo aptx, ale SBC i AAC wystarczają, abyśmy mogli cieszyć się pełnym, ciepłym dźwiękiem. Ilość basów jest wystarczająca, nawet
większa niż w 65t, choć teoretycznie mamy tutaj ten sam głośniczek. Przeprojektowana budowa słuchawki robi różnicę. Niestety, nie mamy nadal
ANC, jednak pasywna redukcja szumów bardzo dobrze się sprawdza.

Mikrofony
Jabra poprawiła obsługę mikrofonów. Jakość połączeń jest dużo lepsza,
bez problemu możemy rozmawiać na ulicy, nawet podczas wiatru. Cztery
mikrofony dobrze wycinają otoczenie.

Aplikacja
Jak pisałem już przy okazji recenzji modelu 65t, aplikacja Jabry to klasa
sama w sobie. Od zeszłego roku nie zmieniła się w zasadzie w ogóle, zatem
odsyłam Was do tego, co napisałem wtedy. Nadal właśnie dzięki aplikacji
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możemy dostosować dźwięk do naszych preferencji czy też włączyć tryb
relaksacyjny. Podobnie jak 65t, 75t mają moją ulubioną funkcję, czyli możliwość równoległego podłączenia do dwóch urządzeń, a także zatrzymywania dźwięku w momencie wyjęcia słuchawki z ucha.

Bateria
Tutaj mamy dużą zmianę. Nie wiem, jak Jabra tego dokonała, ale przy
zmniejszeniu rozmiaru słuchawek i stacji ładującej mamy dłuższy czas podtrzymania. W poprzednim modelu mieliśmy ok. 5 godzin odsłuchu i ok. 15
godzin w sumie, doładowując ze stacji ładującej. Teraz według producenta
mamy imponujące 7,5 godziny i 28 godzin ze stacją ładującą. Przez miesiąc
testów nie udało mi się ich rozładować. Wynik bardzo zacny.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, Jabra Elite 75t jest wręcz idealną propozycją. Bardzo dobra jakość wykonania, rozmiar, bardzo dobry
dźwięk i niesamowity czas pracy na baterii w cenie 699–799 złotych. Moja
rekomendacja jest krótka – brać, nie zastanawiać się.
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16-calowy MacBook Pro
Nawet podstawowy model nowej 16-tki to dla większości więcej
komputera niż będą potrzebowali, każdy z nich ma nową klawiaturę
i zmodyfikowanego Touch Bara, które ponownie przywracają moją
wiarę w tę serię MacBooków.
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Specyfikacja
Komputer dojechał w konfiguracji zupełnie podstawowej, zupełnie wystarczającej dla większości userów. Jego sercem jest sześciordzeniowy Intel
Core i7 2,6 GHz, ma 16 GB RAM, dwa GPU – wbudowany iGPU w procesor
oraz dGPU w postaci AMD Radeon Pro 5300M – oraz aż 512 GB SSD w standardzie. Opcjonalnie można zamówić 8-rdzeniowy procesor, 32 lub 64 GB
RAM, szybsze dGPU oraz aż do 8 TB przestrzeni na dane. Na deser oczywiście pozostaje wybrać kolor – Space Grey lub srebrny.

Klawiatura
Apple, po czterech latach męczenia nas klawiaturami z psującym się
mechanizmem motylkowym, wraca do mechanizmu nożycowego, znanego
z Magic Keyboard i MacBooków Pro sprzed 2016 roku. Skok nowej klawiatury wzrósł z 0,55 mm do 1 mm, wróciły strzałki w kształcie odwróconej
litery T oraz fizyczny klawisz ESC. Niestety, Touch Bar pozostał.
Cieszę się jak głupi, że ten międzynarodowy koszmar się skończył i że
w końcu otrzymaliśmy (prawdopodobnie, bo to się dopiero okaże!)
sprawną klawiaturę, która nie będzie się psuła po paru miesiącach. Prawda
jednak jest taka, że powinienem mocno skrytykować firmę, że tak długo
zajęło jej naprawienie tak fundamentalnego błędu!
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Nowa klawiatura, pomimo że jest zbliżona konstrukcją do Magic Keyboard,
różni się od niej nieznacznie. Po pierwsze, poprawiono stabilność klawiszy
i ta jest podobna do tej znanej z mechanizmu motylkowego. Po drugie,
powiększono bardzo nieznacznie odstępy między klawiszami, co powinno
pozwolić lepiej orientować się, gdzie na niej znajdują się nasze palce. Po trzecie, zwiększono nieznacznie przestrzeń pomiędzy każdym klawiszem a obudową. Czwartą nowością jest poprawione oświetlenie, które nie „wylewa” się
poza klawisz. Po piąte, klawiatura w końcu otrzymała fizyczny klawisz Escape
– zniknął on z Touch Bara i można teraz z niego normalnie korzystać. Nie
mogę też wystarczająco mocno podkreślić, jak bardzo istotny jest powrót do
układu odwróconej litery T w przypadku klawiszy ze strzałkami – ta pusta
przestrzeń nad lewą i prawą strzałką teraz pozwala bardzo sprawnie orientować palce bez konieczności patrzenia na nią. Dla mnie to kluczowe, bo
po 4 latach korzystania z klawiatury w MacBooku Pro 2016 nadal naciskam
niewłaściwe strzałki, kilkudziesięciokrotnie każdego dnia. Na deser pozostał
większy skok, który w moim przypadku wpływa na sposób pisania – dzięki
niemu nie walę teraz tak mocno w klawisze i czuję to w stawach palców.

Touch Bar
Pomimo że nowa klawiatura otrzymała fizyczny klawisze Escape, bez
którego była dla mnie zdyskwalifikowana – autentycznie nie kupiłbym
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MacBooka bez tego klawisza – to niestety
pozostał Touch Bar. Reakcje na Touch Bar
dzielą ludzi na tych, którzy go nienawidzą
i na osoby, dla których jest on obojętny. Jest
też niewielka grupa osób, która go uwielbia,
ale z reakcji w mediach społecznościowych
i w komentarzach iMaga wynika, że ta wydaje
się zdecydowanie najmniejsza.
Nowa wersja Touch Bara jest tak skonstruowana, że klawiatura stała się bardziej użyteczna. Nie dość, że wspomniany klawisz
Escape jest teraz odseparowany od niego,
to Touch ID po jego prawej stronie również
zostało wydzielone i bardziej teraz przypomina to, które Apple zastosowało w nowym
MacBooku Air. Wcześniej miałem ogromny
problem z tym, że regularnie opierałem ręce
na klawiszu Escape – ten problem zniknął
i przestałem go niechcący wyzwalać – ale
nadal od czasu do czasu zdarza mi się niechcący musnąć Touch Bar, co powoduje
wywołanie niechcianych funkcji. Finalnie
problem rozwiązałem tak, że część funkcji na
nim wyłączyłem i liczę teraz jedynie na to, że
Apple w przyszłości albo z niego zrezygnuje,
albo wprowadzi jako opcję.

Benchmarki
Miałem okazję przeprowadzić kilka benchmarków, aby sprawdzić, jak sprawuje się nowa
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16-tka względem MacBooka Pro 13” z late 2016 i mid 2019, iMaca (2009) oraz
hackintosha z 2014. Na pierwszy ogień poszedł BruceX…

BruceX
Ten test opiera się o render projektu w Final Cut Pro X. Muszę tutaj zaznaczyć, że wyniki, które zobaczycie, nie tylko odzwierciedlają poprawki
w hardwarze, ale również w samym oprogramowaniu, bo Apple cały czas
rozwija FCPX i ten niedawno otrzymał spore poprawki wydajnościowe.
Same testy z tabel poniżej były przeprowadzane na najnowszych dostępnych wersjach Final Cut Pro X w dniu danego testu.

BruceX

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

iMac 27” (late 2009)

145 s

n.d.

n.d.

Hackintosh (2014)

25 s

n.d.

n.d.

MacBook Pro 13” (late 2016)

70,65 s

70,56 s

74,63 s

MacBook Pro 13” (mid 2019)

57,91 s

55,88 s

65,86 s

MacBook Pro 16” (late 2019)

17,61 s

18,10 s

16,33 s

Teoretycznie mógłbym pozostawić te wyniki bez komentarza, bo nowy
MacBook Pro 16” absolutnie miażdży obie testowane 13-tki i jest nawet
szybszy od hakintosha z 2014 roku (opartego o 4-rdzeniowego Core
i7-4770K 3,5 GHz). Testów przeprowadziłem w sumie pięć i odrzuciłem dwa
skrajne wyniki (rejon 16 s i 19 s), a z pozostałych trzech otrzymujemy średnią
wynoszącą 17,35 s. Nie mam wątpliwości, że MacBook Pro 16” „kopa” dostał
nie tylko dzięki dodatkowemu GPU, które bardzo pomaga w tym teście, ale
niedawna optymalizacja FCPX pod nowe Maki dodatkowo pomogła.

SPRZĘT

83

Cinebench
Ten test obciąża zarówno GPU, jak i CPU, więc jest to najgorszy możliwy
scenariusz dla komputera. Po 28 sekundach od uruchomienia Cinebench
procesor był prawie maksymalnie obciążony. W tym czasie jego temperatura
skoczyła do 97°C i wiatraki rozpoczęły swój taniec. Pełne obciążenie procesora pojawiło się po 100 sekundach od uruchomienia testu. Po 65 sekundach
od rozpoczęcia testu temperatura procesora cały czas trzymała się w rejonie
95–99°C, a wiatraki po przekroczeniu około 3000–3500 rpm zaczęły stawać
się mocno słyszalne (siedzę w bardzo cichym pomieszczeniu; cichym na
tyle, że słyszę, jak pracują HDD w moim NAS-ie, od których jestem oddalony
o 3 metry). Po 100 sekundach wiatraki przekroczyły
poziom 5200 rpm, a po 128 sekundach osiągnęły
maksymalne obroty, wynoszące ok. 5300 rpm. Po
zakończeniu testu komputer potrzebował dokładnie 90 sekund, aby temperatura procesora spadła
do 55°C, a obroty do wartości minimalnej, oscylującej w rejonie 1800 rpm.
Tak, ta konstrukcja potrafi się rozgrzać dosyć
szybko, ale szybko się też schładza i w żadnym
momencie nie czułem dyskomfortu na udach
(MacBooka trzymałem przez cały czas na nogach,
podczas siedzenia na kanapie). Wygląda na to, że
temperatura jest sprawniej zarządzana niż w niektórych starszych konstrukcjach, chociaż musiałbym zrobić bezpośrednie porównanie z 15-tką, aby
móc to powiedzieć w pełni odpowiedzialnie. Nie
zmienia to jednak faktu, że nowy 16-calowy MacBook Pro jest szalenie szybki, nawet na standardy
komputerów stacjonarnych.
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Lightroom Classic
Do następnego testu, na Waszą prośbę, zaprzęgnąłem desktopowego
Lightrooma:
• Zdjęć miałem 271, były w formacie RAW i zajmowały ok. 24 GB na karcie
SanDisk Extreme Pro 256 GB, która według producenta zapewnia odczyt
i zapis w rejonie 95 MBps.
• W powyższej sytuacji fakt, że SSD w MacBooku Pro 16” jest zdecydowanie
szybszy od mojego desktopa, nie powinien specjalnie wypłynąć na samą
procedurę kopiowania zdjęć. Ale wpłynął. Prawdopodobnie dlatego, że
komputer równocześnie tworzył podgląd RAW-ów w 1:1.
• Test importu polegał na kopiowaniu zdjęć z SD na SSD lub HDD i jednoczesnym tworzeniu podglądu RAW-ów w 1:1.
• Test eksportu polegał na eksporcie zdjęć z HDD lub SSD na SSD, w sRGB,
z wyostrzaniem „normal”, w oryginalnej rozdzielczości.
Pierwszą ciekawostką jest fakt, że MacBook Pro miał w pełni obciążony
CPU podczas importowania zdjęć i jednocześnie procesor nie przekraczał
81–82°C, a wentylatory w żadnym momencie nie przekroczyły 3500 rpm.
Było to więcej niż akceptowalne zachowanie – przy tych obrotach nie są
jeszcze specjalnie natarczywe – a wyniki testu importowania wyglądały
następująco:
• MacBook Pro 16” – 10:28
• NLEstation 2014 (import na HDD 5400 rpm) – 16:22
• NLEstation 2014 (import na SSD) – 14:56

Pierwszą ciekawostką jest

To pierwszy MacBook Pro, jakiego miałem w testach,
który jest szybszy niż mój 4-rdzeniowy Intel Core

fakt, że MacBook Pro miał

i7-4770K (3,5/3,9 GHz) z 2013 roku. Przypominam, że

w pełni obciążony CPU

6-rdzeniową konkurencją tutaj jest i7-9750H (2,6/4.5

podczas importowania
zdjęć i jednocześnie pro-

GHz). Być może 4-krotnie szybszy SSD również
pomógł, ale podejrzewam, że w tym konkretnym
teście miał znikomy wpływ na sam wynik. Najwięk-

cesor nie przekraczał

szym zaskoczeniem był jednak fakt, że MacBook Pro

81–82°C, a wentylatory

był obciążony przez ponad 10 minut, a wentylatory

w żadnym momencie nie
przekroczyły 3500 rpm.

przez większość czasu oscylowały w rejonie 2800–
3000 rpm i dopiero bliżej końca podskoczyły na
3400 rpm. Dla porównania: wszystkie wcześniejsze
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MacBooki, jakie testowałem z Lightroomem, bardzo szybko wchodziły na
pełne obroty. Podczas edytowania zdjęć również pozostawał cichy.
W teście eksportu zdjęć postanowiłem wypluć wszystkie 271 fotografii na
Biurko w pełnej rozdzielczości, po dokonaniu paru podstawowych korekt
RAW-ów, aby komputer miał co przeliczać. W przypadku mojego desktopa
eksportowane były zdjęcia znajdujące się na moim HDD 5400 rpm, służącym za archiwum, na SSD. Wyniki wyglądają następująco:
• MacBook Pro 16” – 21:13
• NLEstation 2014 (HDD -> SSD) – 26:48
W tym teście MacBook również wygrał, o dobre 5 minut. Już nie chciało
mi się testować eksportu z SSD na SSD w przypadku mojego desktopa,
ale wyniki prawdopodobnie byłyby wtedy bardziej do siebie zbliżone. Nie
zmienia to jednak faktu, że tak jak w przypadku importu, to pierwszy MacBook, który był w stanie nie tylko powalczyć, ale i wygrać wydajnościowo,
pozostając jednocześnie przy tym cichy – tak, nawet podczas eksportu
wiatraki nie przekroczyły 3000 rpm.
Sprawdziłem też, jak szybki jest 512 GB SSD i wygląda na to, że powinniśmy
spodziewać się mniej więcej 2800 MBps odczytu oraz ok. 2500 MBps zapisu.
Nie są to wyniki rekordowe, ale z całą pewnością więcej niż wystarczające.
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Jestem naprawdę pod wrażeniem wydajności nowego 16-calowego MacBooka Pro. Wygląda na to, że w sytuacjach, w których nie jest obciążany
jednocześnie procesor i GPU, komputer radzi sobie bardzo sprawnie z temperaturą. Owszem, rozgrzewa się, ale wiatraki nie muszą pracować na wysokich obrotach, a wszystko poniżej 3000 rpm nie jest natarczywe, chociaż nie
wątpię, że wiele użytkowników będzie miało wyższy poziom tolerancji niż ja.

Ekran
Nowy ekran powoduje, że 16-tka jest nieznacznie większa od 15-tki z lat
2016–2019, ale pozostaje mniejsza od modelu z lat 2012–2015. Sama przekątna ekranu wzrosła o 0,6” (15-tka miała ekran 15,4”), a rozdzielczość teraz
wynosi 3072 × 1920 px przy 226 ppi. Ta ostatnia wartość się zmieniła względem 15-tki, która miała 220 ppi. Ramki wokół ekranu też zmalały, ale proporcje ekranu się nie zmieniły – nadal wynoszą 16:10.
Apple domyślnie włącza True Tone w nowych komputerach i o ile bardzo
cenię sobie tę funkcję w iPadzie i iPhonie, o tyle tutaj mi nie pasowała
– wyłączyłem ją na dzień dobry. Zaskoczył mnie jednak fakt, że w pierwszych minutach obcowania z nowym komputerem tak bardzo podobała
mi się nowa klawiatura, że całkowicie zapomniałem o nowym ekranie. Ten
jest oczywiście niesamowity, ale nie miałem okazji w pełni sprawdzić, jak
zachowuje się w ekstremalnych warunkach świetlnych – aura obecnie jest
taka, że nie miałem potrzeby podbijania jasności wyżej niż 50–60%. Jego
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maksymalna jasność, według specyfikacji technicznej, pozostała bez zmian
względem modelu 15-calowego i wynosi 500 nitów.

Głośniki i mikrofon
Jak pierwszy raz włączyłem jedną ze swoich ulubionych piosenek, puszczoną z Apple Music, to rozejrzałem się, aby sprawdzić, czy dźwięk przypadkiem nie dobiega z HomePoda, stojącego nieopodal. Nie dobiegał. Nie
wiem dlaczego żaden inny znany mi laptop na rynku nie ma takich głośników, ale to powinien zdecydowanie być standard.
Mikrofon, określony przez Apple mianem „studyjnego”, nie dorasta do tak
wzniosłego stwierdzenia, ale poprawa jest wyraźna i nie wahałbym się
z niego skorzystać, gdybym nie miał pod ręką niczego innego.

Trackpad
Ten jest znakomity jak zwykle, ale niestety nadal uważam, że jest ciut za
duży – gdy trzymam ręce na klawiaturze normalnie, to non stop opieram
nadgarstki na jego brzegach, co z kolei od czasu do czasu wyzwala przypadkowe „tapnięcia”. Mam ten sam problem na swojej 13-tce i uważam, że
powinni go nieznacznie zmniejszyć.

Wygląda na to, że warto!
Nowy MacBook Pro 16” zapowiada się na pierwszego MacBooka, którego
autentycznie rozważyłbym jako alternatywę dla desktopa. Żałuję jedynie, że ze względu na liczne podróże, preferuję 13-tkę (testowany model
to w porównaniu kolos!), ale Ci z Was, którzy muszą mieć absolutnie
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największą wydajność, do ambitniejszych zadań, jak montaż wideo,
powinni poważnie zastanowić się nad nim. Jedyną przeszkodą może być
plotka sprzed tygodnia o tym, że ten model w 2020 roku otrzyma ekran
podświetlany mini LED-ami, ale jeśli czekaliście, aż minie era klawiatur
motylkowych, to macie teraz okazję na spory skok jakościowy i wydajnościowy, co powinno być szczególnie zauważalne dla osób, które będą
wymieniały starsze maszyny, jak 15-tki z lat 2012–2016.
Apple nie dość, że poprawiło kilka rzeczy, które teoretycznie tego nie
wymagały, jak głośniki czy mikrofon, to dodatkowo usprawniło kilka
najważniejszych elementów układanki – system chłodzenia, ekran,
wydajność, klawiaturę oraz czas pracy na baterii (nie miałem czasu na
szczegółowe testy, ale wydaje się wydajniejsza od tej w modelu 13-calowym late 2016). Nie jest wzorowo, ale podoba mi się kierunek, w którym
to wszystko zmierza, bo w ostatnich latach miałem wrażenie, że spoczęli
na laurach i już nie darzą Maców miłością, jak kiedyś.
Prywatnie też liczę na to, żeby ta klawiatura trafiła do wszystkich modeli
MacBooków Air i Pro oraz żeby Touch Bar zniknął lub stał się opcjonalny. Trzymam kciuki, że pierwsze nowości zobaczymy już na początku
2020 roku.
Tymczasem, jeśli potrzebujecie nowego MacBooka Pro już dzisiaj,
i rozmiar 16” Was nie odstrasza, to szalenie miło mi, że mogę go polecić z całego serca. Oczywiście, jakieś kwiatki mogą się jeszcze pojawić
w przyszłości, ale tymczasem zdaje się naprawdę znakomitą i bardzo
wydajną maszyną. Szczerze myślałem, że ten dzień, w którym będę mógł
bez większych obostrzeń polecić jakiś model, jeszcze długo nie nadejdzie.

MacBook Pro 16”		
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 6/6
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Samsung Galaxy Tab S6
– tablet kompletny

Rynek tabletów z Androidem składa się w dużej mierze z tańszych
i prostszych urządzeń, przeznaczonych głównie do rozrywki
i wykorzystaniu w domu. Samsung konsekwentnie dowodzi, że wcale
nie musi tak być, czego dobrym przykładem jest nowy Galaxy Tab S6.
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Gdybym nie wiedział, z jakim urządzeniem mam do czynienia, to na
pierwszy rzut oka wcale nie zakwalifikowałbym Galaxy Tab S6 jako klasycznego tabletu, zarówno konstrukcją, jak i interfejsem bliżej mu do Surface i laptopów. Wszystko to z powodu etui i klawiatury, które nadają mu
wygląd komputera od Microsoftu. Sam tablet ma tradycyjne wzornictwo:
wąską, symetryczną ramkę, otaczającą panoramiczny ekran z zaokrąglonymi narożnikami, aluminiową, gładką obudowę z plastikowymi wstawkami przykrywającymi anteny, podwójny aparat z tyłu oraz pojedynczy
z przodu, a także port USB-C na dolnej krawędzi, będący jedynym fizycznym złączem. Na prawym boku są też przyciski głośności i blokady ekranu,
zaraz pod nimi znajduje się gniazdo karty SIM oraz micro SD. Po przeciwległej stronie znalazł się port klawiatury, która jest podłączana do tabletu
magnetycznie, da się ją wygodnie i szybko odczepić oraz podpiąć. Tablet
wyposażono też w cztery głośniki AKG, umieszczone parami na krótszych
krawędziach, nie sposób więc ich zasłonić. Jedynym niestandardowym
elementem jest wgłębienie w tyle obudowy, służące do przechowywania
i ładowania rysika. Zdarzało mi się o niego zaczepiać palcami, gdy trzymałem tablet w dłoni, ale nie jest to szczególnie uciążliwe. Ponadto dzięki
niemu rysik jest zawsze pod ręką i ma naładowaną baterię. S Pen jest integralną częścią zestawu i nie trzeba go kupować osobno, wykrywa 4096
poziomów nacisku i łączy się z tabletem przez Bluetooth, by móc wykonywać dodatkowe akcje za pomocą przycisku na obudowie. Całkiem dobrze
leży w dłoni, choć w przeciwieństwie do tabletu jest wykonany marnie
– plastik robi wrażenie delikatnego, jest też zbyt lekki, by komfortowo się
nim pisało. S Pen dodawany do Tab S4 zrobił na mnie o wiele lepsze wrażenie, był znacznie cięższy, grubszy, bliżej mu było do wiecznego pióra.
Jak na najwyższą półkę przystało, Galaxy Tab S6 dostał bardzo mocne
wnętrze: ośmiordzeniowy Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB
pamięci wbudowanej, którą dodatkowo można rozszerzyć kartą micro SD.
Tablet występuje też w mocniejszej wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 256

Czytnik w Samsungu nie należy do najdokładniejszych ani też
do najszybszych.
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GB miejsca na pliki, jednak nie jest dostępny w takiej wersji na naszym
rynku. Ponadto obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11ac oraz MIMO, ma też
energooszczędne Bluetooth 5.0. Bateria ma pojemność 7040 mAh i działa
bardzo długo, nie sposób tego ocenić, bo testuję go od miesiąca, niemniej
jednak przy używaniu go do
różnych celów przez około
dwie godziny dziennie, korzystając przy tym od czasu do
czasu z LTE, pracuje przynajmniej tydzień. W trybie DeX
bateria jest zużywana w podobnym tempie. Mocnym elementem jest wyświetlacz OLED
o proporcjach 16:10, rozdzielczości
2560 × 1600 pikseli i przekątnej
10,5”. Jest bardzo wygodny podczas
pracy z klawiaturą, świetnie się też
na nim ogląda filmy, choć do czytania wolę proporcje bardziej zbliżone
do kwadratu. Nie sposób jednak nie
docenić świetnych kolorów i bardzo
dobrej czytelności w słońcu. Tablet
nie ma najmniejszych problemów
z wydajnością, zarówno w codziennej
pracy, jak i w grach. Przetestowałem go
na najbardziej wymagających graficznie
tytułach, takich jak Shadowgun: Legends
czy Modern Combat: Versus, gry działały
płynnie – to w najwyższej półce standard,
do którego można się już przyzwyczaić. 6
GB pamięci RAM pozwala natomiast komfortowo korzystać z wielu okien w przeglądarce, ale większe znaczenie ma w trybie
DeX, w którym na ekranie można wyświetlić jednocześnie kilka okien
różnych aplikacji – nic nie stoi na przeszkodzie, by w tle uruchomić Netfliksa, mając jednocześnie otwarte okno przeglądarki, edytor tekstu,
aplikację Twittera i aplikację do tworzenia prezentacji.
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Najbardziej istotnym elementem, odróżniającym Galaxy Tab S6 od innych
urządzeń, jest rozbudowana obsługa klawiatury i trybu desktopowego. Interfejs DeX, znany już z poprzednich modeli, nie doczekał się gruntownej przebudowy, ale wciąż bardzo dobrze sprawdza się nawet na niewielkim ekranie.
Brakuje mi możliwości dostosowania wielkości interfejsu wyświetlanego na
ekranie monitora, ale i tak domyślne rozmiary dostosowują się do przekątnej
ekranu. Praca na kilku oknach, będąca jedną z głównych zalet DeX, odrobinę
kuleje. Nie da się przyciągnąć okna do krawędzi, by wypełniło jego połowę
– bardzo często z tego korzystam, tu muszę przechodzić do standardowego
interfejsu Androida, by móc tak działać. Zaskoczyło mnie też to, że po podłączeniu ekranu wyświetla się na nim interfejs DeX, ale na tablecie mamy
już standardowego Androida. Ekran Galaxy Taba może służyć za touchpad
lub tablet graficzny, obsługujący rysik – na co dzień
to średnio wygodne rozwiązanie, lepiej sprawdza się
mysz lub touchpad klawiatury, ale jeśli nie mamy ich
ze sobą, to można je tak zastąpić. Interfejs DeX sprawdza się w codziennej pracy, daje radę nawet zastąpić

Wszystkie urządzenia
Samsunga wzorowo radzą
sobie z OTG.

krótkotrwale komputer. Z powodzeniem odpisywałem na nim na maile, które nie wymagały pracy na
rozbudowanych załącznikach, takich jak pliki CAD,
korzystałem z dysków zewnętrznych (wszystkie urządzenia Samsunga wzorowo radzą sobie z OTG i działają chyba z każdym możliwym sprzętem).

Tablet przełącza się płynnie pomiędzy zwykłym Androidem i DeX, wystarczy kombinacja klawiszy lub ustawienie włączania go po podpięciu klawiatury BookCover. Uważam to za całkiem dobry pomysł, sam pracowałem
z nią właściwie tylko w tym trybie, nie licząc sporadycznego odpisywania na
wiadomości na komunikatorze. Klawiatura jest do tego stopnia wygodna, że
ekranowej nie używałem niemal wcale (a jest naprawdę dobra, zwłaszcza
że tablet lekko wibruje po dotknięciu), starając się zawsze móc rozłożyć się
z fizyczną. Jej wymiary wymagają przyzwyczajenia, klawiatura jest znacznie
węższa od pełnowymiarowej. Rozmiar przycisków mi odpowiada, przestrzenie pomiędzy nimi są na tyle duże, że nie sposób wcisnąć przypadkiem
dwóch. Są też bardzo ciche i mają bardzo wyraźny i niezbyt długi skok.
Brakuje mi jedynie klawiszy funkcyjnych, które byłyby odpowiednikami
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ekranowych przycisków nawigacyjnych, zastąpiono je skrótami, które nie
są już tak wygodne. Nietypowym, ale bardzo przydatnym elementem,
jest touchpad. Można w niego nie tylko stuknąć, ale i go wcisnąć, ponadto
obsługuje gesty. Nie jest szczególnie duży, ale pracuje się na nim bardzo
przyjemnie. Ponadto da się go wyłączyć, by nie przeszkadzał w pisaniu,
jednak nie jest to sygnalizowane żadną diodą ani nawet ikoną na ekranie
(podobnie jest z Caps Lockiem). Znalazł się na niej też dodatkowy klawisz
wyszukiwania, który działa w każdym miejscu systemu. Wyszukiwarka
pozwala znajdować aplikacje i pliki na tablecie, ale by wybrać cokolwiek,
trzeba kliknąć to kursorem – nie da się przejść do wyniku za pomocą samej
klawiatury, co jest dla mnie niezrozumiałą decyzją. W komplecie z klawiaturą mamy też etui na tył, które trzeba do niego przykleić. Oznacza to, że
jeśli zdecydujemy się na to akcesorium, to nie będziemy się już mogli go
pozbyć. Ma ono rozkładaną nóżkę, identyczną z tą, którą znajdziemy w Surface, umożliwiającą nachylenie ekranu pod dowolnym kątem, a nawet pisanie na nim, bo zapewnia solidne podparcie. Z drugiej strony również mamy
klapkę, tym razem magnetyczną, która zasłania wgłębienie na rysik. Galaxy
Tab S6 w etui waży już sporo, ale korzystając z niego w domu, można odpiąć
klawiaturę, by zmniejszyć wagę zestawu. Osobiście nie wyobrażam sobie
używania tego tabletu bez niej, ale wykorzystywałem go głównie do pracy
– do konsumpcji mediów jest ona zbędna, a ewentualny pożytek możemy
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mieć z nóżki w tylnej obudowie. W przeciwieństwie do S Pena klawiatura
wraz z tylną obudową jest sprzedawana osobno.
Samsung zadbał o to, by Galaxy Tab S6 był nie tylko dobrym narzędziem
pracy, ale i bezpiecznym urządzeniem. Do odblokowania ekranu można
użyć wbudowanego w ekran skanera linii papilarnych. Używałem już takiego
w kilku smartfonach i bardzo cenię to rozwiązanie, choć skan twarzy jest
szybszy i wygodniejszy. Czytnik w Samsungu nie należy do najdokładniejszych ani też do najszybszych. Trzeba trafić dokładnie w środek i przyłożyć
palec płasko, by mieć pewność, że zostanie rozpoznany, ponadto skan trwa
około sekundy. Oprócz czytnika możemy też ustawić kod lub rozpoznawanie twarzy, ale z racji tego, że tablet nie ma projektora podczerwieni,
a skan nie jest trójwymiarowy, nie korzystałem z tej metody. Podobnie jak
inne urządzenia Samsunga, tak i Galaxy Tab S6 obsługuje Knox, czyli platformę zarządzania sprzętem służbowym, ma też aplikację Mój Sejf, tworzącą
wyizolowaną, dodatkowo chronioną przestrzeń w pamięci. Urządzenie
pozwala też na wykorzystanie zabezpieczeń biometrycznych do logowania
się do aplikacji. To przydatne, jeśli musimy na urządzeniu trzymać poufne
dane czy korzystać z aplikacji dających do nich dostęp.
Na co dzień moim głównym komputerem jest iPad, postanowiłem całkowicie
zastąpić go Galaxy Tabem. Samsung okazał się bardzo podobnym urządzeniem zarówno do pisania, jak i do przeglądania internetu, różniły się jedynie
aplikacje, których do tego używałem. Galaxy Tab S6 znacznie lepiej radzi
sobie z obsługą podłączonego monitora, co jest zasługą DeX (chętnie zobaczyłbym podobne rozwiązanie w iPadOS). Wygodniej ogląda się też na nim
filmy, głównie za sprawą bardziej panoramicznego ekranu i wykonania go
w technologii OLED. Rysik jest inny, ale tu nie sposób wskazać lepszego urządzenia. Apple Pencil pewniej leży w dłoni i sprawia wrażenie znacznie trwalszego, nie ma jednak tylu funkcji, co S Pen. Dzięki dodatkowemu przyciskowi
można wywołać menu szybkich akcji, takich jak notatka na zrzucie ekranu, da
się też nim wykonywać gesty, wywołujące określone akcje czy wykorzystać
go jako zdalny spust migawki aparatu. Choć kamera w tablecie nie jest szczególnie przydatna, to Samsung postanowił umieścić dwa obiektywy (o matrycach 13 Mpix i 5 Mpix), dające możliwość wykonywania zdjęć portretowych
z cyfrowym efektem bokeh. Jeden z nich jest szerokokątny, o kącie 123 stopni.
Zdjęcia są dobrej jakości, o ile wykonujemy je w świetle dziennym, ich jakość
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znacznie spada przy sztucznym bądź słabym oświetleniu. Kamera nagrywa
w rozdzielczości 4K przy 30 FPS, filmy są wystarczająco dobre, jak na tablet,
choć brak stabilizacji jest mocno odczuwalny.
Już od dawna praca na tablecie nie jest dla wielu eksperymentem, a codziennością. Przy obecnej wydajności tych urządzeń mogą służyć do złożonych
zadań, dając jednocześnie większą mobilność niż laptop. Galaxy Tab S6 łączy
zalety tabletów i klasycznych komputerów, oferując dwa spójne i dobrze działające interfejsy, dostosowane do tego, co aktualnie chcemy robić. Jeśli ma to
być konsumpcja mediów czy robienie szybkich notatek, podstawowy interfejs
Androida wystarczy, natomiast do dłuższej pracy, zwłaszcza na dodatkowym
ekranie, warto włączyć DeX i uzbroić się w klawiaturę BookCover. To niezbędny element tego zestawu, który całkowicie zmienia sposób, w jaki można
używać Galaxy Tab S6. Tym razem Samsung postawił na rozwój dodatkowych
funkcji kosztem tych podstawowych, najbardziej ucierpiał na tym S Pen, który
pomimo oferowania więcej, niż poprzednicy, jest zauważalnie gorszej jakości.
Nie pasuje do świetnej jakości pozostałych elementów zestawu.

Samsung 						
Galaxy Tab S6
•
•
•
•

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

Plusy:
• dwa dopracowane tryby pracy
• bardzo dobra obsługa zewnętrz-		
nego ekranu
• wygodna, choć mała klawiatura
Minusy:
• rysik z przeciętnej jakości plastiku
• DeX wciąż wymaga drobnych usprawnień
• powolny skaner palca
Cena:
• 128 GB, Wi-Fi – około 3100 PLN
• 128 GB, Wi-Fi+LTE – około 3450 PLN
• Etui BookCover z klawiaturą – około 600 PLN

SPRZĘT

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

96

Canon EOS R
subiektywnie
W grudniowym numerze mogliście przeczytać test Canona M6mk2.
Tym razem trafił w moje ręce jego troszkę starszy i większy brat – EOS
R, pierwszy pełnoklatkowy, profesjonalny bezlusterkowiec w portfolio
tego producenta. I, krótko mówiąc, okazał się znakomity. Piszę więc
subiektywnie, okiem Nikoniarza.
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Zestaw 28-70 2.0, 50 1.2, 15-35 2.8

Dwaj giganci rynku fotograficznego Canon i Nikon dość długo zwlekali
z wprowadzeniem profesjonalnych aparatów bezlusterkowych – Canon
R zadebiutował w październiku 2018 roku, Nikon we wrześniu 2018 roku,
w chwili, kiedy konkurencja jest już dobrze zadomowiona w tym segmencie rynku foto. Mam na myśli przede wszystkim Sony – pierwsze
wersje Sony a7 miały premierę w październiku 2013 roku. Zrozumiałe więc,
że przed premierą tych aparatów było dużo plotek i oczekiwań wobec
nowych konstrukcji. Po prezentacji modele obu firm rozebrano na czynniki
pierwsze w portalach branżowych. Pojawiło się wiele głosów krytycznych:
tylko jeden slot na kartę, ergonomia, za mały, za duży, a konkurencja to
ma tak i jest lepiej etc. Używałem i używam sprzętu różnych producentów,
ale od wielu lat fotografuję lustrzankami, trochę z przyzwyczajenia, trochę z powodu niektórych funkcji, udogodnień dostępnych tylko w takich
konstrukcjach. Zdarzało mi się korzystać krócej czy dłużej z aparatów
bezlusterkowych, zawsze jednak wracałem do DSLR. Być może ten aparat
mógłby to zmienić i może już nie wróciłbym do lustrzanki tak jak zawsze.
Aparaty bezlusterkowe mają jedną bardzo dużą zaletę: są o wiele mniejsze
i lżejsze niż tradycyjne DSLR, co ma znaczenie, jeżeli korzysta się z aparatu
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przez kilka, a czasem kilkanaście godzin bez przerwy. Zmniejszenie rozmiarów wymusza zmiany w ergonomii, bo jest więcej do zmieszczenia na
mniejszej powierzchni, co nie zawsze wpływa pozytywnie na doznania
użytkowników. Pewnie z tego biorą się moje jak dotąd niezbyt udane próby
zaprzyjaźnienia się z systemami bezlusterkowymi.
Canon R po pierwsze zaskoczył mnie wielkością – jest większy niż sprzęt
konkurencji – co w tym przypadku okaże się plusem, ale o tym później.
Następny plus – producent pomyślał o posiadaczach lustrzanek i w zestawie
z aparatem jest adapter do obiektywów dla lustrzanek EF-S/EF na bagnet RF – z którego korzysta EOS
R. Na co dzień korzystam z systemu konkurencji, nie

Następny plus – producent

mam obiektywów do Canona, adapter zostaje więc
w pudełku, ale miło, że w ogóle jest. Mogę wypró-

pomyślał o posiadaczach

bować obiektywy, które razem z aparatem do mnie

lustrzanek i w zestawie

dotarły na testy: RF 28-70 f2, RF 15-35 f2.8 i 50 F1.2.

z aparatem jest adapter do

Preferuję obiektywy stałoogniskowe, na body wylądował w pierwszej kolejności 50 mm F1.2 i przyznaję,

obiektywów dla lustrzanek

taki zestaw po kilku zdjęciach mnie oczarował. Znam

EF-S/EF na bagnet RF –

jego poprzednika dla systemu lustrzanek Canona

z którego korzysta EOS R.

i tutaj została odrobiona lekcja, a raczej rozwój technologii pozwolił na poprawki na każdym polu, choćby
szybszy autofokus, lepsza ostrość, nawet przy 1.2.
50 mm jest moją ulubioną ogniskową i mam kilka
obiektywów dla systemu Nikona, ale ten podbił moje
serce, tfu, oko od pierwszego zdjęcia. Czasem jednak

potrzebuję szerszego lub węższego spojrzenia. Obiektyw RF 28-70 f2 robi
ogromne wrażenie – dosłownie, waży 1430 g, średnica filtra to 95 mm. Sam
aparat waży prawie trzykrotnie mniej – 580 g, ale, jak pisałem wcześniej, nie
jest najmniejszy ani najlżejszy na tle konkurencji i to jest jego zaleta.
Zatrzymam się tu na chwilę przy temacie zmniejszania gabarytów sprzętu.
Zaawansowana technologia pozwala na coraz większą miniaturyzację aparatów, na obecnym etapie rozwoju technologii to fizyczna wielkość matrycy,
system zasilania i wielkość wyświetlacza determinują ich wielkość. Mam
wrażenie, że pogoń za miniaturyzacją spycha trochę wygodę na dalszy plan
– mniejsze, nie znaczy wygodniejsze. Tak jak się udaje z aparatami, tak jeszcze
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nie udało się zminiaturyzować obiektywów – jeżeli ma być zachowana
wysoka jakość, soczewka musi być duża, szczególnie jeżeli to są konstrukcje
zmiennoogniskowe – tutaj rządzą prawa fizyki. Połączenie małego aparatu
z dużym obiektywem wygląda kuriozalnie – miniaturowe body przyczepione
do wielkiej armaty obiektywu. Wygląd jest mało istotny, ale takie połączenie
jest zwyczajnie mało ergonomiczne i bardzo niewygodne w użyciu. Wydaje
mi się, że większość producentów o tym zapomina. Canon, projektując EOS R,
pamiętał o tym. Aparat jest mniejszy niż klasyczna konstrukcja DSLR, ale nieznaczne większy i cięższy niż konstrukcje konkurencji. Po podłączeniu obiektywu armaty 28–70 wiemy, dlaczego. Mimo ciężaru aparat nadal wygodnie
leży w ręku – zasługa głębokiego i dobrze wyprofilowanego uchwytu.
Wracając do obiektywów – RF 15-35 f2.8 wyglądem już nie robi takiego wrażenia, ale jakością zdjęć nie ustępuje. Razem stanowią idealną parę i mogą
zaspokoić apetyt fotografa na szerokość i długość w kadrze.
Ergonomia aparatu jest dobrze przemyślana z dwoma małymi „ale”
w zakresie jego obsługi. Zamiast jednego z pokręteł wprowadzono

Głęboki uchwyt ułatwiający pracę z dużymi obiektywami jak 28-70 2.0
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dotykowy, programowalny pasek przewijania. Trzeba się do niego mocno
przyzwyczajać, dodatkowo w rękawiczkach (takich do obsługi telefonu)
jest on bardzo niewygodny – przyznaję, że się nie przekonałem i prawie
go nie używam. Drugą poważną zmianą w porównaniu do profesjonalnych
lustrzanek jest rezygnacja z joysticka-wybieraka, zazwyczaj używanego do
ustawiania punktu AF, których EOS R ma 5655 (tak, to nie jest pomyłka).
Punkt ustawiania ostrości możemy określić, dotykając wyświetlacza
– nawet wtedy, kiedy mamy aparat przystawiony do oka. W menu definiujemy, czy za mapowanie AF ma odpowiadać ½, czy ¼ wyświetlacza. Nie
jest to najwygodniejsze rozwiązanie – na pewno wymaga przyzwyczajenia, jest to też następna funkcja trudna lub niemożliwa do wykorzystania
w rękawiczkach. Moje aparaty – poza wyjątkowymi sytuacjami – mają AF
ustawiony na środkowy punkt, najpierw ustawiam ostrość, potem blokuję
pomiar i wtedy przekadrowuję, nie korzystam więc z tej funkcji bardzo często. Na początku brakowało mi joysticka, ale z czasem się przyzwyczaiłem
do smyrania po wyświetlaczu. Nie zauważyłem opóźnienia w reakcji AF na
zmiany punktu, testy robiłem na małym dziecku – nie jest to wprawdzie
fotografowanie sportu, ale też niemowlę nie jest statycznym motywem.
Oczywiście, wspomniane 5655 punktów AF, które pokrywają cały kadr, aparat grupuje – nawigacja po takiej ich ilości nie byłaby możliwa.

Nie zauważyłem opóźnienia w reakcji AF na zmiany punktu, testy
robiłem na małym dziecku – nie jest to wprawdzie fotografowanie
sportu, ale też niemowlę nie jest statycznym motywem. Oczywiście,
wspomniane 5655 punktów AF, które pokrywają cały kadr, aparat
grupuje – nawigacja po takiej ich ilości nie byłaby możliwa.

Parametrami fotograficznymi EOS R jest zbliżony do swojego większego
brata – DSLR EOS 5Dmk4, ma tą samą matrycę 30,3 Mpx, ten sam procesor
Digic 8 i jest trochę szybszy 8 kl/s vs 7 kl/s, filmowanie w 4K – z małą różnicą na korzyść – lepsza redukcja szumów przy wysokich czułościach.
Wszystkie te parametry zostały już dokładnie opisane, pochwalone i skrytykowane. EOS R nie jest konstrukcją przełomową, Canon wchodzi nią
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w nowy segment aparatów i moim zdaniem wypada całkiem dobrze na
tle konkurencji. Wydaje mi się, że celem firmy nie było zdobycie klientów Sony czy innego producenta bezlutsrkowców. Celem są ich klienci
obecni, trzymający się DSLR, mający kilka czy kilkanaście bardzo dobrych
obiektywów EF-S, EF, którzy chcieli bezlusterkowca jako drugi lub trzeci
aparat, bez potrzeby wymiany/dokupowania zestawu obiektywów. Znajomi użytkownicy, którzy mieli możliwość używania EOS-R z obiektywami
EF-S/EF, chwalą aparat za doskonałą współpracę z nimi. W tej chwili Canon
oferuje 10 obiektywów RF dla systemu R w tym 8 profesjonalnych z serii L.
Niestety, dla mnie, są tylko 4 stałoogniskowe 35 mm, 50 mm i dwa 85 mm
(jeden ze specjalną powłoką DS). Nie jest to jeszcze zestaw, który będzie
odpowiedni dla każdego rodzaju fotografii, ale na pewno będzie rozbudowywany, a tymczasem można uzupełniać brakujące ogniskowe obiektywami EF-S/EF. O intensywnych pracach nad systemem R świadczy to, że od
zeszłorocznej premiery pojawiły się EOS Ra dla astrofotografów i EOS RP
– mniejsza i lżejsza wersja EOS R dla lubiących podróżować.
Gdybym był użytkownikiem lustrzanek Canona, to EOS R już byłby
u mnie drugim aparatem. Kompatybilność i szybka rozbudowa portfolio
obiektywów systemowych świadczą, że Canon będzie dbał o ten segment swoich produktów.

Niesprawiedliwe porównanie pięćdziesiątek Canon RF 1.2, Nikkor AIS 1.2 (manualny), Nikkor 50 1.4 G
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Withings BPM Core

– ciśnieniomierz w wersji smart z EKG
Wreszcie jest. Withigns BPM Core już jest w sprzedaży. Po prezentacji
na CES 2019 producent długo kazał czekać na jego dostępność
w sklepach. To nie była jednak wina Withingsa, tylko europejskich
regulacji, przez które tyle trzeba było czekać na certyfikację medyczną
dopuszczającą do użycia na naszym rynku.
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Withings ustabilizował się. Po krótkim romansie z Nokią znów jest niezależną firmą i prężnie się rozwija, prezentując nowe produkty. Konsekwentnie postawił sobie za cel projektowanie i dostarczanie urządzeń,
które pomagają nam kontrolować swoje zdrowie. Sam używam ich
termometru Thermo oraz wagi Body Cardio. Jak tylko zobaczyłem, że
został zaprezentowany nowy ciśnieniomierz BPM Core, który prócz
pomiaru ciśnienia bada też EKG, wiedziałem, że to będzie kolejne urządzenie na mojej liście zakupów.

Elektroniczny stetoskop
Withings BPM Core jest pierwszym ciśnieniomierzem na rynku, który
kontroluje i pomaga wykryć częste choroby układu krążenia, takie jak
nadciśnienie, ale też np. arytmię, migotanie przedsionków czy też różne
rodzaje choroby zastawek serca. Wszystko to jest możliwe dzięki temu,
że jako jedyny produkt na rynku ma wbudowany elektroniczny stetoskop, który nagrywa rytm naszego serca i dzięki AI analizuje go, podając
wstępną diagnozę.
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Wyświetlacz
Wyniki pomiaru od razu widzimy na dość futurystycznym wyświetlaczu,
który bardzo przypomina mi ten z termometru Thermo. Oczywiście
wyniki są dostępne po zsynchronizowaniu (przez Bluetooth 4.0 lub
Wi-Fi) w aplikacji Health Mate, gdzie znajdziemy parametry zdrowotne
ze wszystkich innych urządzeń, jakie mamy od Withingsa. W aplikacji,
ale też przez stronę internetową, mamy wgląd do historii pomiarów. Co
istotne, w prosty sposób możemy wygenerować PDF z wynikami i wysłać
go do naszego lekarza.

Budowa
Nie ma co ukrywać, BPM Core ma bardzo oryginalny wygląd. Nie jest
to klasyczna bryła, jaką znamy z innych tego typu urządzeń. Kołnierz
materiałowy jest dość duży, większy od mojego standardowego, analogowego ciśnieniomierza. Ma wbudowany, wspomniany wcześniej,
elektroniczny stetoskop, który na pierwszy rzut oka przypomina mi…
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ładowarkę od Apple Watch. „Sercem” urządzenia
jest walec plastikowo-stalowy. Plastikowa biała
część to wyświetlacz, na którym widzimy wyniki
tylko podczas pomiaru i chwilę po, w trakcie synchronizacji. Gdy jest wyłączony, wygląda jak papier.
Dolna część, stalowa, to elektroda, której dotykamy
podczas wykonywania badania EKG. Ciśnieniomierz
uruchamiamy jednym, dużym przyciskiem, który
znajduje się na górze „walca”.

Bateria
Zdziwiłem się, że tak nowoczesne urządzenie, wprowadzone do sprzedaży w końcu 2019 roku, ma stare,
w zasadzie wycofywane z rynku, złącze micro USB.
Czemu Withings nie zdecydował się na USB-C, tego
nie wiem. Najważniejsze jest to, że ciśnieniomierz
potrafi według producenta działać aż sześć miesięcy
na jednym ładowaniu. Ze zrozumiałych względów
nie jestem jeszcze tego w stanie sprawdzić. Używam
go od około miesiąca, w tym czasie wykonałem kilkanaście pomiarów sobie i domownikom, i bateria
pokazuje 90% naładowania. Według mnie to bardzo
dobry wynik.
Ciśnieniomierz ma jednak dwa, a w zasadzie trzy
minusy. Pierwszy, dość trywialny, ale przy swojej
cenie nie ma w zestawie żadnego pokrowca, no
chyba że jako pokrowca będziemy używać tekturowego opakowania. Ja w każdym razie tak robię.
Duga kwestia to cena – jest wysoka, z drugiej strony
mamy bardzo rozwinięty technologicznie produkt,
który ma funkcje, jakich inne produkty dostępne na
rynku nie mają. Trzecia rzecz to kwestia pomiarów
wykonywanych przez elektroniczny stetoskop. Jest
on bardzo czuły i wymaga od nas bardzo spokojnego siedzenia i absolutnej ciszy w bezpośredniej
okolicy. Jak tylko gdzieś w okolicy biegał mój syn,
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od razu miałem informację o braku lub błędnym pomiarze. „Problem”
nie występuje, jak badamy się w spokoju, będąc sami.
Withings BPM Core jest dość duży i ciężki, waży prawie pół kilograma, jednak biorąc go do ręki, jest się pewnym, że jest to medyczny produkt najwyższej jakości. Polecam go wszystkim aktywnym i dbającym o zdrowie. Cena
w Polsce oscyluje na poziomie tysiąca złotych. Dystrybutorem w Polsce jest

iCorner.pl.
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Fitbit Versa 2

– i do biegania, i na zakupy
Do tego numeru iMaga miałem możliwość przetestowania urządzeń
z dwóch grup inteligentnych nosideł. Oprócz smartopaski Honor
dostałem też urządzenie bardziej rozbudowane – smartzegarek
Fitbit – Versa 2.
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Firma Fitbit zdążyła nas już przyzwyczaić do
produktów wysokiej jakości. Nie inaczej jest
w przypadku ich najnowszego smartzegarka
– Fitbit Versa 2. Już po wyjęciu z pudełka
widać, że mamy do czynienia z bardzo
dobrze wykonanym produktem. Koperta
z aluminium i szkła, pasek z wysokiej jakości miękkiego, matowego silikonu. Pierwsze
wrażenia są naprawdę super. W pudełku
znajdziemy, oprócz wymienionych rzeczy,
drugi pasek w większym rozmiarze, ładowarkę i krótką instrukcję.
Ukryty pod szkłem Corning® Gorilla® Glass
3 AMOLED-owy, 1,4-calowy ekran dotykowy
wyświetla zaskakująco sporo informacji za
pomocą żywych kolorów. Do tego świetnie
reaguje na dotyk. Od spodu skrywa diody
do pomiaru tętna oraz port ładowania.
Bateria starcza do sześciu dni na jednym
ładowaniu, choć to w dużej mierze zależy od
włączonych funkcji oraz aktywności, jakie
wykonywaliśmy w tym czasie. Jednak jak
na urządzenie z tak dużymi możliwościami
uważam, że jest to całkiem niezły wynik.
A skoro już przy funkcjach jesteśmy, to
Versa 2 ma ich bardzo dużo. Od standardowego monitorowania, poprzez przeróżne
aktywności (z których część może być
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automatycznie wykrywana), tętna, snu, po śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet. Funkcje zegarka można dodatkowo poszerzyć dzięki możliwości instalowania aplikacji ze sklepu.
Urządzenie Fitbit może także sterować muzyką z telefonu, ale również
bezpośrednio z zegarka. Za pomocą aplikacji pomocniczej możemy
pobrać muzykę i po podłączeniu bezprzewodowych słuchawek słuchać
muzyki bez udziału telefonu.
Nowością wprowadzoną w Versa 2 jest natomiast system płatności Fitbit
Pay. W Polsce jest na razie wspierany przez trzy banki: Santander, Pekao
S.A. i Alior, a także przez Revolut i TransferWise. Jak na razie niewiele, ale
wkrótce do wspomnianych banków ma dołączyć również mBank.
Kolejna funkcja nie jest niestety dostępna w Polsce, ale jeśli mieszkacie
w Austrii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii lub Wielkiej
Brytanii, to będziecie mogli dodatkowo korzystać z wbudowanej Alexy.
Z jej pomocą sprawdzicie między innymi pogodę, ustawicie budzik, czy
będziecie mogli sterować smartakcesoriami w domu.
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Jedyny mankament, do którego mogę się doczepić w przypadku nie
tylko samej Versy 2, ale i innych nosideł od Fitbit, to brak wsparcia dla
synchronizacji z iOS-ową aplikacją Zdrowie. Da się z tym jednak żyć.
Jeśli więc szukacie ładnego smartzegarka z wieloma funkcjami, możliwością płacenia z jego poziomu (o ile jesteście klientami jednego z banków,
który wspiera Fitbit Pay) i zależy Wam na najwyższej jakości wykonania
i działania, to z pewnością mogę polecić Wam Fitbit Versa 2!

Fitbit Versa 2
Cena: od ok. 800 zł za wersję zwykłą
i od 950 zł za wersję Special
Producent: Fitbit
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Withings Move ECG
– smartzegarek z klasą

Czy da się wprowadzić na rynek nosideł fitnessowych zegarek
o tradycyjnym wyglądzie i pięknym designie, a jednocześnie bogaty
w smartfunkcje? Withings Move ECG dowodzi, że tak, ku mojemu
wielkiemu zachwytowi.
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Po niedawnym zakupie Fitbita przez Google znalazłam się w grupie niezadowolonych z tej zmiany. Rozpoczęłam poszukiwanie alternatywy dla od
kilku lat ulubionego Fitbit Charge2 i wydaje mi się, że znalazłam urządzenie, które zagości na moim nadgarstku.
Withings Move ECG, bo to jest owa „alternatywa”, najpierw oszołomił mnie
opakowaniem, potem zachwycił własną prezencją, a wreszcie zadowolił
funkcjami. Myślę, że mimo drobnych zastrzeżeń, polubimy się i będziemy
ze sobą chodzić. Ale po kolei…
Opakowanie jak opakowanie, białe, z napisami, symbolami, bez plastiku.
„Oho” – pomyślałam – „lubię to” – à propos tej ostatniej sprawy. Dopiero
jednak po wyjęciu z opakowania burego kartonu, na którym widnieje delikatny biały napis „withings”, uznałam, że Move ECG ma potencjał do zdobycia mojej ręki. Musicie bowiem wiedzieć, że jednym z moich postanowień
na nadchodzący rok jest niekupowanie produktów zapakowanych w więcej
plastiku niż sam produkt ma powierzchni lub masy. To będzie trudne, wiem,
ale produkty Withings napawają optymizmem. Punkt dla firmy.
Wyjęłam zegarek z opakowania i zachwyciłam się nim natychmiast. Jest
śliczny i w tej kategorii wygrywa bezdyskusyjnie. Zrobiłam test na kilku
osobach, mało rozsmakowanych w nowych technologiach, i żadna z nich
nie zauważyła, że to smartzegarek, za to każdą z nich porwał jego wygląd.
Co w nim takiego uroczego? Delikatny biały cyferblat z subtelnie nakreślonymi szarym kolorem liczbami, symbolem EKG i nienarzucającą się nazwą
producenta. Do tego srebrne wskazówki zegarka i taka sama wskazówka
prezentująca procent wykonania dziennego planu kroków. Koperta jest biała,
z plastiku bardzo przyjemnego w dotyku, obwódka i przycisk (zastępujący
koronkę w tradycyjnym zegarku) – srebrne ze stali, a oryginalny pasek – niebieski, wykonany z silikonu wysokiej jakości. Pasek, warto zaznaczyć, jest

Withings Move ECG najpierw oszołomił mnie opakowaniem,
potem zachwycił własną prezencją, a wreszcie zadowolił
funkcjami.
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standardowy i można go wymienić na dowolny pasek u każdego zegarmistrza.
Wygląd pierwsza klasa! Czy ten zegarek występuje w innych kolorach? Tak,
jest jeszcze wersja czarna; ilekroć zerkam na stronę www producenta, tylekroć
żałuję, że nie mam właśnie tej czarnej odmiany… Przy okazji opisu i oceny
wyglądu warto zaznaczyć, że ten smartzegarek działa na baterię, odpada mi
więc troska o zabranie na wyjazd specyficznej ładowarki do Fitbita i regularne
jego ładowanie. Bateria, według zapewnień producenta, działa do 12 miesięcy.
Co potem? Jeszcze nie wiem, ale z pewnością się dowiem.
Wiemy jednak, że za śliczną buzią niekoniecznie kryje się interesujące wnętrze. Zajrzyjmy zatem, co oferuje mi ten zegarek i czy jestem w stanie powiedzieć, że lecę nie tylko na atrakcyjny wygląd, ale także na bogate wnętrze.
W nazwie mamy „ECG”, czyli po polsku EKG, ten symbol widnieje też na
cyferblacie na godzinie 6! Ten śliczny zegarek, wyglądający jak zwykły
mechaniczny, potrafi zmierzyć EKG, czyli badanie mające na celu ocenę
pracy serca i wykrycie ewentualnych zaburzeń. Robi się to w prosty sposób: po zsynchronizowaniu zegarka z aplikacją Health Mate na smartfonie
wystarczy przycisnąć koronkę, przytrzymać kciuk i palec wskazujący na
otoczce zegarka, a pomiar zacznie się automatycznie robić – co zobaczymy
na ekranie smartfona. Wynik jest następnie interpretowany w aplikacji. To
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jest chyba największa atrakcja tego zegarka i funkcja z pewnością przydatna wielu osobom zatroskanym o stan tego najważniejszego mięśnia
w ludzkim ciele (no dobrze, wiem, że niektórzy panowie będą się kłócić
o to pierwsze miejsce, ale ja swoje wiem).
Dobra, jak już się nacieszyłam robieniem sobie co chwilę EKG, zabawiłam
się w doktora i zbadałam, co jeszcze Move ECG mi daje, a jest tego sporo.
Przede wszystkim liczenie kroków. Na cyferblacie nie
ma możliwości wyświetlenia aktualnej liczby kroków
– tę możemy odczytać w każdej chwili na smartfonie
w aplikacji – jest jednak miernik procentu wykonania

Ten śliczny zegarek,
wyglądający jak zwykły

dziennego celu. Mała wskazówka przesuwająca się
w miarę chodzenia od 0 do 100 może motywować do

mechaniczny, potrafi

spacerów. To jest wszystko, co wyciągniemy z samego

zmierzyć EKG, czyli

zegarka. Całą resztę robi się/sprawdza w aplikacji. Jest

badanie mające na celu
ocenę pracy serca

dość tradycyjnie, tzn. odnotowywanie aktywności
fizycznej – aplikacja sama rozpoznaje, jaka to aktywność, a skuteczność jej jest, niestety, średnia. Nie

i wykrycie ewentualnych

zauważyła, że jechałam na rowerze, natomiast jako

zaburzeń.

jazdę na rowerze zinterpretowała jazdę krakowskim
tramwajem (może to świadczy bardziej o krakowskich
tramwajach niż aplikacji). Aktywność, na szczęście,
można też dodać ręcznie, nie przejmuję się tym więc
zbytnio. Jest też integracja z typowo sportowymi aplikacjami (Strava, MyFitnessPal, RunKeeper; ku mojemu
wielkiemu żalowi Endomondo nadal nie życzy sobie integrować się i brak
tej aplikacji na liście). Zegarek także monitoruje sen i tu faktycznie daje radę
– jako matka niemowlaka budzę się niekiedy nawet parę razy w nocy, aby
sprawdzić, co u dziecka: wszystkie pobudki są odnotowane w aplikacji. Sen
jest mierzony w punktach, na które składają się różne elementy: długość,
głębokość, regularność i pobudki. Za mój przykładowy sen z piątku, 13 grudnia, otrzymałam 52 punkty, ale, niestety, nie wiem, czy się cieszyć, czy raczej
martwić. W aplikacji możemy ustawić przypomnienia o np. piciu wody
czy zjedzeniu owocu. Powiadomienia przychodzą na smartfona, a o tym,
że warto coś tam sprawdzić, przypomina lekkie buczenie zegarka. Ma to
pomóc użytkownikowi w przejściu na zdrowszy tryb życia. Oczywiście są tu
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też medale za osiągnięcia, które mają motywować do dalszych wysiłków,
czyli elementy grywalizacji.
Przeglądając aplikację, zauważyłam także możliwość śledzenia postępów
ciąży. Jako ciągle świeża matka jestem nadal wrażliwa na takie rozwiązania;
cieszę się, że taka funkcja została wprowadzona w aplikacji Health Mate,
tym bardziej, że właśnie możliwość mierzenia EKG szczególnie polecałabym kobietom planującym ciążę lub ciężarnym. Jedną z częstych przypadłości tego okresu jest bowiem przeciążenie mięśnia sercowego, które musi
pompować krew za dwie osoby. Objawia się to na różne sposoby. Mnie,
równo rok temu, dopadła tachykardia, czyli nierównomierny rytm serca.
Mając taki zegarek wtedy, byłabym znacznie spokojniejsza o moje zdrowie,
mogąc zrobić EKG w każdej chwili. Kolejne zaś zapisy pokazane lekarzowi

Przeglądając aplikację, zauważyłam
także możliwość śledzenia postępów
ciąży. Jako ciągle świeża matka jestem
nadal wrażliwa na takie rozwiązania.

mogłyby przyspieszyć diagnozę i szybciej rozpocząć leczenie. Producent mimo wszystko zaznacza, że zegarek nie jest sprzętem medycznym
i w związku z tym pomiar nie może być traktowany podobnie, jak z atestowanego urządzenia do mierzenia EKG, z wieloma elektrodami przypinanymi do klatki piersiowej.
Ostatnia cecha Withings Move ECG, która ostatecznie potwierdziła, że
jego wnętrze jest dla mnie równie atrakcyjne, co wygląd, to wodoodporność do 50 m głębokości i monitorowanie pływania. To mój ulubiony
sport, obok nordic walkingu. Cieszę się, że nie będę musiała zdejmować
zegarka na basenie, a mój „osiąg” sam się zapisze w aplikacji.
Wiele było pochwał, czas na odrobinę dziegciu. Zegarek niesie dla mnie
poważny problem w nocy: otóż w ciemności, gdy wstaję sprawdzić, co
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porabia moje dziecko, nie jestem w stanie dojrzeć, która jest godzina. Zapewniał mi to wyświetlacz Fitbita Charge2. Co więcej, ten wyświetlacz emanował
nikłym, bo nikłym, ale jednak światłem, dzięki któremu nachylając nadgarstek, byłam w stanie dojrzeć dziecko i zorientować się, czy się krzywi na buzi,
czy uśmiecha i zapewnić mu szybko odpowiednią pomoc. Teraz muszę świecić lampkę, czym często rozbudzam dzieciaka. Gdyby chociaż wskazówki były
fluorescencyjne i można było odczytać godzinę… No cóż, trudno.
Drugi punkt krytyki to brak daty na cyferblacie. Być może to mój problem
indywidualny, ale rzadko kiedy wiem, „którego mamy dzisiaj” i muszę to
zwykle sprawdzać. Zamiast zerkać na nadgarstek, gdzie z wyświetlacza Fitbita Charge2 odczytywałam datę, będę musiała sięgać po smartfona. No
cóż, ponownie trudno, przyzwyczaję się.
Trudno mi powiedzieć, czy Withings Move ECG to zegarek, smartzegarek,
a może hybryda. Wiem jedno, że poleciałam na to rozwiązanie jak sroka na
błyskotkę. Znalazłam bowiem zegarek, który łączy w sobie ponadczasowy
wygląd czasomierza z tradycyjnym cyferblatem, a jest jednocześnie demonem technologicznym, odkrywającym bogate wnętrze w pięknie zaprojektowanej aplikacji na smartfona. Uwiódł mnie swoją aparycją, a ostatecznie
uległam jego wnętrzu. Zaczęliśmy ze sobą chodzić i oddałam mu rękę
(wybacz, Napoleonie…).
Withings Move ECG kosztuje 559 zł. Dystrybutorem w Polsce jest iCorner.pl.
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Honor Band 5
– elegancka smartopaska
Wśród inteligentnych nosideł można wyróżnić dwie grupy:
smartopaski i smartzegarki. Jednym z przedstawicieli pierwszej z nich
jest Honor Band 5.
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Opaska fitness firmy Honor, czyli submarki Huawei, przy pierwszym zetknięciu
jest podobna do produktów innych firm,
jak choćby Fitbit czy Xiaomi. Występuje
w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej,
różowej i bardzo przyjemnej navy blue. To
właśnie w tej ostatniej wersji produkt ten
trafił do mnie.
W Honor Band 5 zastosowano podłużny
0,95-calowy ekran dotykowy w technologii
AMOLED. Choć nie jest duży, to wszystkie
informacje wyświetla w sposób czytelny,
a kolory są żywe. Ekran jest oczywiście dotykowy. Pod nim znajduje się też dotykowy
przycisk z okalającą go srebrną obręczą.
Responsywność dotyku jest bardzo dobra,
nie jest ani zbyt delikatna, ani zbyt oporna.
Głównym przeznaczeniem opasek fitnessowych jest monitorowanie naszej aktywności. Honor Band 5 nie odstaje pod tym
względem w żadnym stopniu. Potrafi śledzić
wiele aktywności, od podstawowego biegania, poprzez jazdę rowerem czy pływanie.
Oprócz tego może także monitorować czynności wykonywane na przyrządach do ćwiczeń, jak bieżnia, rowerek i inne. W trakcie
takiej aktywności zapisywane są nie tylko
nasze czasy, ale także tętno i spalone kalorie. Słowem – dane, jakich oczekiwalibyśmy
po takim urządzeniu. Dodatkową funkcją
jest pomiar SpO2, czyli nasycenia krwi
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tlenem, co przyda się szczególnie osobom lubiącym duże wysokości, ale
także interesującym się kondycją własnego ciała.
Opaska firmy Honor ma możliwość monitorowania naszego tętna w kilku
trybach – interwałowo, czyli co jakiś określony czas, inteligentnie – na
podstawie wykrycia czynności oraz w czasie rzeczywistym. W konfiguracji opaski można również włączyć ostrzeżenie o przekroczeniu górnej
granicy tętna. Nie znajdziemy tu jednak bardziej zaawansowanej funkcji,
jak wykrycie nieregularnego bicia serca.
Jak już wspomniałem, Honor Band 5 może monitorować aktywność
podczas pływania, więc nie ma obaw przed korzystaniem z produktu
pod wodą. Dzięki wbudowanemu 6-osiowemu sensorowi opaska będzie
też w stanie wykryć jeden z czterech różnych styli pływania – dowolny,
grzbietowy, żabkę i motylkowy.
Produkty z kategorii smartopasek nie służą tylko do monitorowania aktywności, ale i spoczynku. Również w przypadku opisywanego
gadżetu mamy do czynienia ze śledzeniem naszego snu. Po włączeniu
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funkcji HUAWEI TruSleep™ opaska pomaga nam prześledzić fazy naszego
snu, jego wzorzec, a dodatkowo w podsumowaniu podaje ocenę naszego
snu i kilka rad, jak można poprawić jego jakość.
A jak się przedstawia kwestia baterii? Według producenta ma zapewnić
energię aż do 14 dni. Czy jest to osiągalne? Owszem, ale pod warunkiem, że wyłączy się niektóre funkcje lub ograniczy ich działanie (jak
choćby przełączy tryb pomiaru tętna na interwałowy). Bez takich cięć
opaska wytrzyma jednak spokojnie 5–6 dni bez ładowania. Nie jest to
może zachwycający wynik, ale dzięki temu, że ładuje się w miarę szybko,
możemy wrócić do korzystania z niej w krótkim czasie.

Po włączeniu funkcji HUAWEI TruSleep™ opaska pomaga
nam prześledzić fazy naszego snu, jego wzorzec, a dodatkowo
w podsumowaniu podaje ocenę naszego snu i kilka rad, jak
można poprawić jego jakość.
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Bardzo spodobało mi się, że aplikacja obsługująca opaskę (Zdrowie

Huawei) może wymieniać dane z systemową aplikacją iOS – Zdrowie.
A skoro już przy systemie jesteśmy, to warto nadmienić, że pod kontrolą
iOS opaska ma trochę ograniczeń. Wyświetli co prawda powiadomienia,
ale nie wspiera na przykład zdalnego robienia zdjęć czy kontrolowania
muzyki. To obsługują telefony z Androidem.
Podsumowując, Honor Band 5 to bardzo elegancka opaska, solidnie
wykonana (choć tak po prawdzie silikonowy pasek mógłby być nieco
bardziej miękki), z wieloma funkcjami monitorowania naszej aktywności
i snu. A jeśli połączymy to z atrakcyjną ceną (ok. 130 złotych), to może się
okazać, że będzie to idealny gadżet dla kogoś aktywnego.

Honor Band 5
Cena: ok. 130 PLN
Producent: Honor
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Radar rowerowy
Garmin Varia RTL511
Ten rok u mnie wiązał się z odkrywaniem kolarstwa szosowego. Wiele
rzeczy odkrywałem na nowo. Rower szosowy i pierwsze kilometry na
polskich drogach. Najbardziej podczas jazdy uderzyła mnie prędkość
oraz hałas. Tak, hałas. No, może raczej szum. Szum, jaki wydaje
powietrze podczas szybkiej jazdy.
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Przez ten czas miałem dwie obawy. Pierwszą była jazda w butach wpinanych SPD. Druga to strach przed samochodami, szczególnie tymi nowoczesnymi, których nie słychać. Kilka razy wystraszyłem się, gdy taki nagle
mnie wyprzedził. Na pedały SPD rozwiązaniem była rutyna. Na samochody znalazłem Garmin Varia RTL511.
Czym jest Varia? To opracowany przez Garmina system oświetlenia
aktywnego wraz z radarem wstecznym. Varia może działać z zegarkami
Garmin lub z komputerkami rowerowymi. Można zakupić także specjalny panel tylko do wskazań radaru. Ta opcja ta jest droższa w zakupie.
Główną przyczyną kolizji z udziałem rowerzystów jest potrącenie przez
pojazdy nadjeżdżające z tyłu. Ja sam tego doświadczyłem, gdy nagle
zaczynały mnie wyprzedzać samochody. Kilka razy zdarzyło się, że
osoby wyprzedające, chcąc mnie chyba uprzedzić o tym, naciskały na
klakson. Efekt był zupełnie odwrotny i wolę myśleć, że to było ostrzeżenie, a nie celowe działanie, abym się wystraszył. Miałem więc nawyk
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oglądania się co jakiś czas przez ramię. Nie
było to zbyt bezpieczne przy prędkościach
ponad 30 km/h. Z taką średnią prędkością jeździ się na rowerze szosowym bez
problemu.
Tylne światło działa na odległość 1 mili, czyli
około 1,6 km w ciągu dnia, co powoduje, że
kierowca widzi cię z bardzo daleka. Radar
sam wykrywa samochody w odległości
140 metrów. Sygnalizuje nadjeżdżające
samochody dźwiękowo oraz wizualnie.
Mamy podgląd na komputerku, ile i w jakich
odstępach jedzie za naszymi plecami samochodów. Widzimy dokładnie wszystkie
samochody, co jest następnym plusem. Bo
nie jest to informacja tylko o tym, że coś
jest za nami, ale dokładnie, ile mamy pojazdów i w jakich odstępach będą nas mijały.
Kolory na komputerku Garmina pokazują
nam także dodatkowe informacje. Gdy kolor
jest zielony, to wszystko jest w porządku za
plecami, gdy bursztynowy, to zbliża się jakiś
pojazd, a gdy czerwony, to: Uwaga! Bardzo
szybko zbliżający się pojazd.
Radar działa na wbudowany akumulator
i w moim przypadku spokojnie wytrzymał
trzy wyjazdy po 4 godziny. Tu dodam, że
testowałem egzemplarz, który był używany
od jakiegoś czasu. Ładuje się kablem USB.

124

SPRZĘT

125

Montaż jest banalny. Zakładamy radar na sztycę podsiodłową w rowerze.
Dbając tylko o to, by siodełko nie wchodziło w zakres działania radaru.
Łączenie się zegarkiem czy komputerem rowerowym zapewnia moduł
ANT+. Można z nim jeździć także w deszczu, ma certyfikat IPX7, a także
trzy tryby świecenia: światło ciągłe (20 lumenów), światło migające
dzienne (65 lumenów) i światło migające nocne (29 lumenów).
Polecam wszystkim kolarzom szosowym i wyprawowym poruszającym
się po drogach. Na pewno to urządzanie nie sprawdzi się w mieście,
ponieważ liczba sygnałów jest ogromna. Radar sygnalizuje nas nawet
o samochodach, gdy my jedziemy ścieżką rowerową przy drodze.
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Napo Gloves Drive & Modern
– niezauważalnie nowoczesne

Moda i technologia nie zawsze idą w parze – akcesoria do smartfonów
czy komputerów są zazwyczaj nie tyle ładne, ile praktyczne, a ich
wygląd schodzi na drugi plan. Napo Gloves robi coś dokładnie
odwrotnego: wyszło od eleganckiego produktu, który został
dostosowany do współczesnych potrzeb.
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Zima to najgorszy okres dla smartfonów i ich użytkowników. Niska temperatura powoduje szybsze rozładowywanie się akumulatora, a używanie ekranu dotykowego wymaga zdjęcia rękawiczek lub korzystania
z przeznaczonych do niego. Napo Gloves jest producentem właśnie
takich rękawic, ale w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku
produktów, nie sposób poznać, że mają one tę istotną cechę. Ich wzornictwo nie odbiega niczym od klasycznych modeli (w portfolio producenta znajdują się zarówno proste, surowe modele wykonane w całości
ze skóry, jak i takie z elementami dzianinowymi), nie mają ponadto
żadnych widocznych elementów, które wywołują reakcję ekranu pojemnościowego na dotyk. Producent określa swoje rozwiązanie mianem
NAPOTOUCH, Na rękawice tej firmy trafiłem, szukając modeli w całości
skórzanych, a jednocześnie niezbyt grubych. Ostatecznie zdecydowałem
się na dwa modele, czyli napoMODERN oraz napoDRIVE.

Obie pary rękawiczek wykonano w całości ze skóry jagnięcej, dzięki
czemu są bardzo miękkie i elastyczne. Model napoMODERN jest dodatkowo ocieplony od wewnątrz, co czyni go lepiej dostosowanym do
chłodniejszych pór roku, natomiast napoDRIVE są bardzo cienkie, mają
też dodatkową perforację po wewnętrznej stronie, która pozwala dłoniom oddychać. Rękawiczki są świetnie uszyte, nie odstają od dłoni,
a szwy, choć odczuwalne wewnątrz, nie są wyjątkowo grube i nie przeszkadzają podczas noszenia ich przez kilka godzin. Na zewnątrz szwy
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wyglądają świetnie, nie rozchodzą się nigdzie,
nawet w tych miejscach, w których skóra jest przez
większość czasu naciągnięta. W obu modelach
zastosowano zapięcie na zatrzask, w napoMODERN
pozwala wyregulować ich szerokość i dopasować je do średnicy nadgarstka. Rozmiarówka jest
bardzo bogata, od rozmiaru 6,5 do 8,5" w przypadku modeli damskich i od 8 do 10" w modelach
męskich. Warto zwrócić uwagę na to, że literowe
oznaczenia rozmiarów różnią się w modelach damskich i męskich (damskie M odpowiada rozmiarom
od 7,5 do 8", natomiast męskie M to przedział od 8,5
do 9"). Rękawice mają ustandaryzowaną długość
palców, a te są naprawdę długie, nawet w rozmiarze
S. Niestety producent nie podaje szczegółowych
wymiarów, a jedynie obwód dłoni.
Korzystałem już z wielu rękawiczek dotykowych,
zarówno z porządnych, które służyły mi długo lub
noszę je do dziś, jak i z gorszych jakościowo, zużywających się i przestających działać z wyświetlaczem dotykowym. Ten problem dotyczy przede
wszystkim rękawiczek bawełnianych, które się
mechacą – w przypadku rękawiczek skórzanych
takiego problemu nie ma. Oczywiście, precyzja
dotyku nie jest nawet porównywalna do tej, jaką
uzyskamy bez rękawic, ale Napo Gloves radzą sobie
z ekranami całkiem dobrze. Dotykowe są wszystkie
palce, dlatego obsługa smartfona lub tabletu jest
bardziej naturalna, nie trzeba pamiętać, że działają
tylko wybrane palce, które mają naszytą warstwę
dotykową. Pozwala to nawet pisać oburącz na
ekranowej klawiaturze iPada, co od czasu do czasu
mi się zdarza. Bardzo dobrze działają gesty, a to
niezmiernie istotne, bo bez nich nie odblokujemy
iPhone'a. Precyzja jest niezła, choć pisanie na klawiaturze smartfona wymaga sporego skupienia, nie
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Sprzęt		
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo wysoka jakość materiałów
• duża precyzja dotyku
• klasyczne, eleganckie kroje
Minusy:
• długie palce nawet w małych 		
rozmiarach
• brak szczegółowej rozmiarówki
Cena:
• napoDRIVE: około 200 PLN
• napoMODERN: około 220 PLN
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pomaga też szew na krawędzi każdego palca, który
lekko go zniekształca. Ekran reaguje natomiast na
każde dotknięcie, rękawiczki działają niezawodnie.
Dopasowanie dodatków do codziennej garderoby
jest czymś zupełnie innym niż zakup akcesoriów do
elektroniki, która towarzyszy nam na co dzień. Klasyczne wzornictwo Napo Gloves jest równie ważne,
co ich współpraca z ekranami dotykowymi. Są też
świetnie wykonane, a użyta skóra doskonale leży na
dłoni. Mają jedynie problematyczną rozmiarówkę,
bo ich palce są niestandardowo długie, stąd też
mogą nie pasować na każdą dłoń.
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Logitech MX Vertical

– gryzoń, który nie boi się zadań specjalnych
Logitech MX Master 3 to zdecydowanie najlepsza mysz, jakiej
używałem. Seria MX od Logitecha jest teraz bogatsza. Jedną
z ciekawszych propozycji jest mysz MX Vertical. Ta zmienia reguły gry,
ponieważ posiada zupełnie inny chwyt. Czy taki pomysł jest udany?
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W ostatnich numerach mogliście przeczytać moją recenzję najpierw
myszy MX Master 3, a później klawiatury uzupełniającej – MX Keys. Teraz
przyszła pora na innego gryzonia z serii MX. MX Vertical to podejście do
kontroli zupełnie inne niż powszechnie znane, zarówno mi, jak i zapewne
większości. Korzystamy z gładzika, klasycznej myszy, ewentualnie ekranów dotykowych. Natomiast MX Vertical to mysz, która sprawia, że nasza
dłoń ustawiona jest prostopadle, a nie równolegle do biurka. Dzięki temu
przede wszystkim nadgarstek się nie męczy. Trzeba się jednak przyzwyczaić do tego ułożenia dłoni, które po latach pracy z komputerem jest
mało naturalne.
Nie dla każdego zmiana przyzwyczajeń będzie do przejścia, natomiast
jestem przekonany, że dla części użytkowników będzie to wybawienie
od bólu nadgarstków. Przede wszystkim MX Vertical ma ułatwić pracę
w wybranych programach, zapewniając bardziej precyzyjną pracę. Sam
zauważyłem, że pracując w Excelu czy w innych programach z wieloma
danymi i potrzebą przesuwania się po licznych informacjach i stronach, MX
Vertical się sprawdzał. Myślę jednak, że warto ją sprawdzić przed zakupem,
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na pewno nie jest to mysz dla wszystkich. Świadomi jej możliwości będą
jednak zadowoleni właśnie z tej konstrukcji.
Osobiście przyzwyczaiłem się do niej i pracuje mi się z nią bardzo fajnie,
choć właśnie bardziej sprawdza się przy intensywnej pracy niż podstawowym przeglądaniu sieci i mało wymagającej pracy biurowej. Niestety,
po MX Master 3 słabo wypada też rolka scrollera, która jest plastikowa. Ta
metalowa z MX Master 3 to po prostu mistrzostwo świata. Po niej chce się
używać albo jej, albo jedynie gładzika/Magic Mouse. Natomiast MX Vertical
zapewnia ten sam pewny chwyt, solidność i wygodną aplikację pozwalającą dopasować ustawienia.
MX Vertical to rozwiązanie niebanalne. Jeśli szukacie ulgi dla swoich nadgarstków, myszki innej niż wszystkie – to jest to mysz dla Was. Jeśli już się
z nią polubicie, zobaczycie, jak bardzo może zwiększyć Waszą efektywność
przy części zadań.
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Domowy barista? Mistrz Polski
testuje Breville Barista Max!
Rynek kawowy – zwłaszcza kawy tzw. Trzeciej Fali, czyli Specialty – jest
mi niezwykle bliski. Kiedy nadarzyła się okazja przetestowania sprzętu od
renomowanej marki Breville, długo się nie zastanawiałem. Zaszczyt ten

ANDRZEJ WOWNIANKO
@andriivovnianko

przypadł ostatecznie nie byle komu, ponieważ domowy ekspres kolbowy
Breville Barista Max przetestował dla nas Andrzej Wownianko – Mistrz Polski
AeroPress 2018, zawodowy barista i szkoleniowiec. Zatem – oddaję głos
Andrzejowi i smacznego!
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Wyjmujemy z pudełka
Dwa tygodnie temu dostałem na testy domowy Breville Barista Max
z wmontowanym młynkiem, dyszą do spieniania mleka i, jak to w profesjonalnych ekspresach bywa, 58-milimetrowym sitkiem na kawę. Rozwiązania,
jak w profesjonalnym sprzęcie, zatem zobaczmy, czy uda się nam zaparzyć
kawę na poziomie tej, którą serwujemy w kawiarniach Specialty.
Ekspres jest zapakowany w podwójny karton, jeden przeznaczony do
transportu i drugi z nadrukowanym ekspresem i informacją, że w środku
znajduje się ów sprzęt z wbudowanym młynkiem ze stożkowymi żarnami,
sitkiem do parzenia kawy o rozmiarze 58 mm – w celu wydobycia z kawy
pełnego smaku – i dyszą do mleka, aby móc odtworzyć kremową konsystencję. Brzmi bardzo obiecująco. Dodatkowo waga całej przesyłki to około
10 kg, zatem spokojnie kurier dostarczy ekspres pod same drzwi.
Otwieramy „pudło” i widzimy, że każdą rzecz, która jest w środku, bardzo
dobrze zabezpieczono przed uszkodzeniami czy porysowaniami w trakcie

Po kilku ustawieniach udało osiągnąć poziom espresso, jak
w kawiarni Specialty.
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transportu. Sitka, kolba, szczoteczka, tamper, gruba instrukcja obsługi są
owinięte w folię i wpasowane w piankę przykrywającą górną część ekspresu,
w środku znajdujemy jeszcze dwa pudełka z dzbankiem do spieniania
mleka i pojemnikiem na kawę (hopperem). Oczywiście jest też sam ekspres.
Design urządzenia jest minimalistyczny i będzie pasować do każdego
wnętrza. Widać, że nad każdym elementem tego urządzenia pracowali
projektanci, którym udało się połączyć dobrą ergonomię ze schludnym
wyglądem. Instrukcja jest bardzo czytelna, każdy etap przyrządzenia kawy
jest przedstawiony „na obrazkach”. Dla tych, którzy to będą robić po raz
pierwszy, instrukcja ta jest niezbędna.

Domowe espresso lub latte Specialty? Nie tak
szybko
Dużym plusem jest to, że ekspres bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowy
do parzenia, sprawdziłem i faktycznie, nagrzewanie zajęło dokładnie 58
sekund. Do zaparzenia idealnego espresso jest potrzebna dodatkowo waga
i stoper (nie ma ich w zestawie – to jasne). Ja używam dokładnej wagi do
kawy, ale można też użyć zwykłej kuchennej wagi i stopera w telefonie,
żeby odmierzyć odpowiednią ilość zmielonej kawy – 18 gramów w moim
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przypadku – i zmierzyć czas parzenia, który
wyniósł 27 sekund na 36 gramów zaparzonej
kawy. Super by było dokupić od razu odbijak
na fusy kawowe, którego nie ma w zestawie,
a mógłby być.
Młynek mieli kawę dość wolno, ale równo
i powtarzalnie – co bardzo ważne w przypadku używania ziaren wysokiej jakości
z segmentu Specialty. Każde kolejne espresso
parzy się dokładnie tyle samo, ile poprzednie
i smakuje podobnie, co świadczy o dobrym
poziomie mielenia, równym ciśnieniu i temperaturze na grupie zaparzającej. Po kilku ustawieniach udało osiągnąć poziom espresso jak
w kawiarni Specialty.
Spienianie mleka do latte wymaga trochę
dodatkowych umiejętności i nie każdy od
razu spieni idealne kremowe mleko. Dysza ma
jeden otwór. Dla porównania – profesjonalne
ekspresy mają cztery otwory, przez co w przypadku testowanego ekspresu czas spieniania
znacznie się wydłuża. Do przecierania dyszy
po spienianiu mleka też warto zaopatrzyć się
w specjalną szmatkę z mikrofibry, cały zestaw
można kupić na coffeedesk.pl, polecam te od
firmy Rhinowares. W zestawie takiej szmatki
zabrakło – szkoda po raz kolejny.

Nie dla początkujących
Dobrze byłoby, aby każdy właściciel takiego
sprzętu odbył kurs podstaw przyrządzania
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espresso i spieniania mleka. Po zdobyciu takich umiejętności możemy
w domowych warunkach przyrządzić idealne cappuccino – nawet z latte
artem!
Najmniej przyjemną rzeczą jest sprzątanie ekspresu i jego okolic po zaparzeniu kawy. Podczas mielenia ziaren, jakbym się nie starał, to i tak spadnie
kilka drobinek zmielonej kawy. W podstawie ekspresu jest mały pojemniczek na te drobinki, ale jest on mało użyteczny. Po prostu trzeba doliczyć
dodatkowe 2 minuty po zaparzeniu na to, żeby wszystko posprzątać i przetrzeć. Tak żeby utrzymać idealną czystość.
Nie jest to sprzęt dla amatorów. Jest to mały, profesjonalny ekspres
domowy, za pomocą którego możemy przyrządzić espresso czy kawę
mleczną na poziomie kawiarni Specialty. Będzie pasować do każdego
wnętrza i będzie wymagać od nas trochę więcej zaangażowania niż wciśnięcie jednego guzika. Weźcie to pod uwagę. Ekspres Breville Barista Max
dostępny jest w cenie 2.499 złotych.

Ocena eksperta
Andrzej Wownianko:
• Instagram: @andriivovnianko
• więcej o kawie Specialty i Andrzeju 		
znajdziesz na kawa.boczemunie.pl
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Eve Home | Room
Idzie sezon zimowy. Trzeba
dogrzewać, a przez to psuje się
powietrze i wszędzie jest smog.
Warto to kontrolować. Eve
Home Room 2 to bezprzewodowy czujnik jakości powietrza,
wyposażony w wyświetlacz
o wysokim kontraście E-Ink. Niezwykle kompaktowy, wykonany
z anodyzowanego aluminium,
które zapewnia doskonałą jakość
wykończenia. Wykorzystując
technologię szwajcarskiego
specjalisty, urządzenie precyzyjnie poinformuje o wilgotności,
temperaturze i jakości powietrza
w domu. Room 2 dysponuje
czterema różnymi układami
ekranu, z których odczytasz
najbardziej istotne parametry.
Zintegrowana bateria i Bluetooth Low Energy zapewnią prace
przez około 6 tygodni.

Cena: 389 PLN

Do kupienia
w HKCenter.store
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Eve home | Smoke
À propos grzania. Wszędzie tam, gdzie używamy kominków albo
mamy doprowadzony gaz, warto zaopatrzyć się w czujnik dymu. Eve
Smoke to bezprzewodowy czujnik dymu i temperatury, przeznaczony
do monitorowania zamkniętych pomieszczeń. Wyposażony w czujnik
fotoelektryczny wykrywa dym już w początkowym stadium pożaru.
W momencie zagrożenia Eve Smoke uruchomi alarm dźwiękowy i wyśle
powiadomienie na twoje urządzenia z iOS. Zastosowanie energooszczędnej technologii Bluetooth skutkuje 10-letnią żywotnością baterii,
zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo na lata. Zwykły alarm
stacjonarny niewiele pomoże, gdy nikogo nie ma w pobliżu. Ale dzięki
hubowi w postaci Apple TV/iPada/HomePoda otrzymasz stosowne
powiadomienie, nawet gdy będziesz na drugim końcu świata.

Cena: 429 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Dekada w świecie
telewizorów
W świecie telewizorów miniona dekada była niezwykła. Zaczęliśmy od
telewizji analogowej i kineskopów. Kończymy w momencie, gdy ekrany
8K są na rynku, ciekawe technologie są w zasięgu wzroku, a telewizory
nie służą do oglądania telewizji. To dekada wielkich zmian, ale też
wielkich porażek.
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Od kineskopów i plazm po
micro LED
Co prawda w Polsce w 2010 roku telewizorów kineskopowych praktycznie już nie było
w sprzedaży, za to na świecie wciąż w paru
miejscach można je było dostać. Natomiast
w wielu domach, mogliśmy je jak najbardziej
spotkać. Cyfryzacja, czyli wyłączenie naziemnej telewizji analogowej, sprawiło, że w ciągu
10 lat przestaliśmy je widywać. Skończyły się
też czasy kanałów telewizyjnych nadających
w formacie 4:3, większość stacji telewizyjnych
dostępnych u operatorów nadaje w HD.
W 2010 roku wiele osób mówiło, że sąsiad
kupił sobie plazmę, mając na myśli dowolny
ekran z płaskim ekranem. W dodatku duży
telewizor to był rozmiar około 42–47 cali. Gdy
rozpoczynałem testy telewizorów w 2011 roku,
to właśnie flagowe modele oferowane były
w rozmiarach 46–47 cali, a kolosem były
ekrany 60-calowe. I choć ekrany plazmowe
święciły wtedy triumfy, to ich dni były już
policzone. Coraz mniej firm je produkowało.
Ostatnie telewizory plazmowe pojawiły się
w 2013 roku. Był to wyjątkowo ciekawy rok.
Zobaczyliśmy wtedy ostatnie ekrany plazmowe Samsunga i Panasonica, jednocześnie
do sprzedaży trafiły pierwsze wyświetlacze OLED (LG i w ograniczonej dystrybucji
Samsunga, który zrezygnował z rozwoju tej
technologii). W tym samym roku pojawiły się
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też pierwsze telewizory 4K. Można śmiało powiedzieć, że to był moment
przełomowy.
Od 2010 roku telewizory zdecydowanie urosły, technologia LCD została
udoskonalona za sprawą większej liczby stref podświetlania oraz dodatkowych powłok oferujących lepsze kolory czy kąty widzenia. W tej
chwili jesteśmy w stanie kupić 82-calowy telewizor 4K z 120 Hz matrycą
za mniej niż dziewięć tysięcy złotych. W 2013 roku gorszy jakościowo
model 85-calowy kosztował 90 tysięcy złotych. Modele 55- i 65-calowe są
powszechne i to rozmiar 55 cali jest tym standardowym. Dominuje technologia LCD w różnych odmianach, ale rynek telewizorów OLED wciąż rośnie
i jest ważnym rozwiązaniem na rynku telewizorów klasy premium. Ekrany
OLED też znacząco staniały. W 2013 roku za 55-calowy model Full HD
trzeba było zapłacić 40 tysięcy złotych, teraz to 4500 złotych za wersję 4K.
Jednocześnie jesteśmy w przededniu kolejnych zmian na rynku wyświetlaczy. Jestem przekonany, że ekrany LCD wciąż będą kluczowe, jeśli chodzi
o rynek masowy, ale na rynku premium, który stanie się jednocześnie
nieco bardziej przystępny, obok OLED pojawią się inne technologie samoemisyjne, wśród nich wspomniany micro LED. Za dekadę telewizory mogą
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wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie i być na przykład modułowe. Koncepty zwijane, rolowane też się pojawiają i mogą być ciekawą formą we
wnętrzach. Na pewno kwestia designu telewizora we wnętrzu będzie szalenie istotna właśnie ze względu na rosnące rozmiary ekranów.

Rewolucja Smart TV
W 2009 roku pojawiły się pierwsze telewizory z opcją podłączenia do
internetu i z pierwszymi aplikacjami. Pojęcie Smart TV zawitało tak właściwie dopiero w 2011 roku, zostając z nami na dłużej. Do tego czasu korzystanie z telewizora sprowadzało się do kanałów telewizyjnych, podłączonej
konsoli do gier oraz filmów na płytach, ewentualnie jakichś pirackich treści
na podłączonym pendrivie. Smart TV też przeszło długą drogę, początkowo
aplikacje na telewizorze były próbą przeniesienia na duży ekran aplikacji
ze smartfonów, co było kompletnym niewypałem. Owszem, da się zamówić pizzę przez telewizor, a nawet medykamenty czy wakacje. Jednak
telewizor służy do konsumpcji treści wideo i grania. I to finalnie znalazło
swoje odzwierciedlenie w Smart TV, jaki znamy obecnie. Systemy Tizen czy
WebOS pokazują, że grunt to wygodny dostęp do konkretnych treści, niezależnie od tego, czy jest to kanał telewizyjny, czy też serwis VOD. Ma być
szybko, wygodnie, komfortowo, a źródło jest tu drugorzędne.
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Taką rewolucję przeszła też mentalność części
osób korzystających z telewizorów, a u części
te zmiany dopiero zachodzą i będą pogłębiać
się w kolejnej dekadzie. Coraz rzadziej sięgamy
po telewizję linearną, coraz chętniej wybieramy treści z VOD. Nominacje do Złotych
Globów są najlepszym przykładem tego, że to
serwisy VOD dziś rządzą. Choć z drugiej strony
wyszukiwania w Google w Polsce pokazują, że
dla masowego widza wciąż najważniejsze są
jeszcze treści z klasycznych kanałów. To jednak
się zmienia i to w bardzo szybkim tempie.

Koreańscy liderzy i liczne
niespodzianki
Rynek telewizorów sam w sobie jest bardzo
stabilny. W Polsce najgorętszym okresem
był właśnie moment cyfryzacji. Ale to też
był moment, w którym wymieniane były
stare telewizory raczej na najtańsze modele.
W końcu sama cyfryzacja dotykała najczęściej osób korzystających jedynie z telewizji
analogowej. Telewizory to produkt, który
na rynku jest od lat, jego żywotność jest
dość długa. Więc nie ma tu mowy o boomie,
jakichś szczególnych zmianach. Obserwujemy
mniejsze lub większe wahania. Pewne jest, że
moda na nieposiadanie telewizora w domu
minęła. Telewizor w domu: tak – natomiast
niekoniecznie podłączony pod telewizję.
Za to za sprawą technologicznych zmian i kryzysu u schyłku poprzedniej dekady zmienili
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się nieco gracze na tym rynku. Niezmienni pozostają liderzy. Samsung
sprzedaje najwięcej telewizorów na świecie, a tuż za nim znajduje się LG.
Natomiast trzecią siłą, przynajmniej w zakresie produkcji, jest TCL. Chiński
gigant sprzedaje bardzo dużo telewizorów, ale nie zawsze pod swoją marką.
Obserwowaliśmy w tym czasie upadek takich gigantów jak Toshiba i Sharp.
Obie marki są obecne na rynku, ale to wykorzystanie brandu przez innych
graczy. Philips zmienił właściciela i udało mu się wyjść na prostą, tworząc
produkty nietuzinkowe. Panasonic jest natomiast niszowy i wydaje mi
się, że los tej firmy na rynku telewizorów wciąż jest niepewny. Produkują
genialne topowe ekrany, ale bez odpowiedniej platformy Smart TV oraz
oferty ze średniej i niższej półki trudno jest rywalizować o świadomość
klienta. Jako niszowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających zdecydowanie są numerem jeden.
Także Sony przechodziło perturbacje, ale ten okres firma ma już za sobą
i znów jest na ścieżce innowacji. Sony dziś obok LG i Samsunga to jedyny
producent, który rzeczywiście może zaskakiwać i prezentować nowe rozwiązania technologiczne. Mamy też wielu mniejszych graczy, którzy liczą na
swój sukces na rynku, zwłaszcza w tanich urządzeniach. Niewątpliwie udaje
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im się podgryźć konkurencję, ale niestety nie ma to wpływu na samą technologię i jej rozwój.

Dekada największych zmian od czasów pojawienia się kolorowych telewizorów
Choć tego nie widać, to w rzeczywistości ostatnie 10 lat było szalenie
istotne dla świata telewizji. Choć pierwsze kanały HD zaczęły pojawiać
się w 2006 roku, a na przełomie wieków pojawiły się płyty DVD i obraz
cyfrowy, to właśnie w ostatnim 10-leciu to wszystko stało się dostępne dla
zwykłego użytkownika. W ostatniej dekadzie wreszcie w domach na stałe
zagościły płaskie ekrany, przeszliśmy z rozdzielczości SD aż do 8K. Przeszliśmy z analogowej telewizji naziemnej do streamingu. Mówię tu nie tylko
o Netfliksie, ale serwisach Ipla, Player czy YouTube, a nawet takich technologicznych rozwiązaniach jak Evobox Stream od Cyfrowego Polsatu. W tej
dekadzie telewizory uległy zupełnej zmianie designerskiej (od czarnych
pudeł po ekrany, których nie widać), zmienił się sposób konsumpcji telewizji, zmieniła się jakość obrazu i dźwięku.

MOBILNOŚĆ

JAN URBANOWICZ
@yasiek_
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Audi Q3 Sportback
Wiele lat temu w branży motoryzacyjnej nastała moda na auta
typu SUV. Kiedy rynek już się nimi zapełnił, postanowiono poszukać
kolejnej niszy i pojawiły się miejskie crossovery – łączące w sobie coś
z SUV-a i mniejszego samochodu, idealne na miejskie ulice.
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Dziś nie ma chyba marki, która w swojej ofercie nie miałaby SUV-a i powoli
zapełniają się miejsca w ofertach crossoverów. Auta te kierowane są
przede wszystkim do młodszych klientów, którzy nie mają potrzeby posiadania dużego rodzinnego auta, by zabrać wiele osób na wakacje. Charakteryzujące się modną sylwetką, nieco większym prześwitem i ilością
miejsca niż auta z tradycyjnego segmentu B i C (będącymi zazwyczaj tymi
miejskimi), crossovery są idealną propozycją dla tych, którzy chcą wprowadzić nieco polotu do swojej przygody z motoryzacją. Teraz mają ku temu
kolejną okazję, która pojawia się za sprawą Audi Q3 Sportback.
Z modelami z rodziny Q od Audi mam osobiście pewien problem. Kiedy
w 2005 roku na rynku pojawił się model Q7, rozpoczynała się moda na SUV-y,
którą potrafiłem zrozumieć i szybko sam stałem się fanem aut tego typu.
Podobają mi się duże samochody; dobrze mi się nimi jeździ, lubię przestrzeń, jaką oferują i poczucie bezpieczeństwa. Później jednak pojawiły się
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„mniejsze wersje siódemki”, jak Q5 i Q3, których istnienia nie mogłem sobie
wytłumaczyć. Rynek jednak słucha konsumentów i szybko okazało się, że
ludzie czują potrzebę posiadania takich aut. Dlatego też pojawia się więcej
małych SUV-ów i crossoverów. Z czasem te ostatnie zaczęły przypadać mi
do gustu, nawet jeśli nie na tyle, bym sobie kiedyś miał takie auto kupić.
Jak spojrzymy na Audi Q3 Sportback, to, powiedzmy sobie szczerze, cieszy
oko. I dobrze, bo samochód, który nam się nie podoba, jest całkowicie bez
sensu. Od razu widać, że wygląda nieco inaczej niż tradycyjny model Q3,
ale zmiany są nie tylko w sylwetce. W modelu Sportback dodano sportowe
zawieszenie, progresywny układ kierowniczy, system Audi Drive Select oraz
pakiet „Połysk” do wyboru. Wymiary auta również delikatnie uległy zmianie

Z modelami z rodziny Q od Audi mam osobiście pewien problem. Kiedy w 2005 roku na rynku pojawił się model Q7,
rozpoczynała się moda na SUV-y, którą potrafiłem zrozumieć
i szybko sam stałem się fanem aut tego typu.
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w porównaniu z jego pierwowzorem. Rozstaw osi
pozostał ten sam, jednak Sportback jest nieco
dłuższy, a także niższy i węższy. Zmniejszył się
również bagażnik, ale jedynie o 125 litrów.
W Audi Q3 Sportsback możemy mieć nowoczesny system Infotainment, który wyposażony jest
w Android Auto i Apple CarPlay – możliwy jest
również w wersji bezprzewodowej. Sam ekran
jest naprawdę dobrej jakości, więc nie musimy się
martwić o to, że czegoś na nim nie dostrzeżemy,
a przy tym pozostaje responsywny i wygodny
w obsłudze. Jeśli lubimy mieć w aucie dobre
audio, to na pewno zadowoli nas fakt, iż możliwe
jest posiadanie zestawu od Bang & Olufsen.
Docelowo w ofercie będziemy mieli do wyboru
cztery silniki: dwa benzynowe i dwa wysokoprężne. Na ten moment dostępne są tylko
jednostki benzynowe 35 TFSI (1,5 l o mocy 150
KM) oraz 45 TFSI (2.0 l o mocy 230 KM). Obie jednostki diesla będą w wersji dwulitrowej o mocy
150 i 190 KM. Jeszcze dokładnie nie wiadomo,
kiedy będą ofercie, ale najprawdopodobniej na
początku 2020 roku.
Ciekawostką, która pojawiła się w Q3 Sportback, a wcześniej była dostępna przede wszystkim w wyższych modelach Audi, jest silnik
z techniką Mild-Hybrid 48 Volt. Charakteryzuje
się ona trybem żeglowania dostępnym w przedziale od 40 do 160 km/h oraz trybem Start-Stop poniżej 22 km/h – dzięki czemu silnik
wyłącza się już nie tylko, kiedy stajemy na światłach, ale również wtedy, gdy powoli do nich
dojeżdżamy. Pozwala to obniżyć zużycie paliwa
o 0,4 l/100 km.

MOBILNOŚĆ

151

Auto jest miejskim crossoverem, który powstał z myślą o młodych klientach. Zapomnijmy więc o dużej ilości miejsca z tyłu na wakacyjne rodzinne
wypady. Na co dzień na tylnej kapie przewieziemy dorosłego raczej na
krótkim dystansie, ewentualnie małe dziecko w foteliku.
Q3 Sportback prowadzi się dobrze, tak jak nas przyzwyczaiła do tego marka Audi. Progresywny układ
kierowniczy, który dostosowuje się do prędkości
i warunków jezdnych, działa bardzo dobrze i precy-

Docelowo w ofercie mamy

zyjnie. Miałbym jednak uwagi co do jednostek napę-

mieć do wyboru cztery

dowych. Jechałem autem z silnikiem 45 TFSI i choć

silniki: dwa benzynowe
i dwa wysokoprężne. Na

mocy mu nie brakowało, to czułem, że nie wykorzystuje jej tak, jakby mógł – zwłaszcza w warunkach
autostradowych.

ten moment dostępne
są tylko jednostki benzynowe 35 TFSI (1,5 l o
mocy 150 KM) oraz 45 TFSI
(2.0 l o mocy 230 KM).

Audi Q3 Sportback jest dostępy na rynku od
listopada 2019 roku. Cenowo wygląda to dobrze,
do czasu, gdy będziemy chcieli mieć mocniejszą
i lepiej wyposażoną wersję. Ceny zaczynają się od
139 900 złotych za 35 TFSI z 6-biegową skrzynią
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manualną. 45 TFSI quattro S tronic zaczyna się już od 190 500 złotych, a do
tego dochodzą jeszcze pakiety wyposażenia: Comfort (6 900 PLN), Technology (9 200 złotych), Assistance (5 800 złotych) i Sun&Light (6 900 złotych).
Jak widać, naprawdę ciekawa wersja to koszt już ponad 200 000 złotych,
co robi się sporą kwotą, jak za crossovera.
Uważam jednak, że to bardzo ciekawa propozycja w segmencie. Oczywiście, cena jest dość wysoka, zwłaszcza jeśli Audi upatruje szansę
w młodych ludziach, ale marka zdążyła nas już przyzwyczaić, że nie jest
dostępna dla każdego. W każdym razie mnie podoba się to auto bardziej
niż zwykłe Q3.

Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.
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Feedback od działu Marketingu
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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.
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Death Stranding
Rozstanie się Hideo Kojimy z Konami było zwiastunem dwóch
rzeczy: śmierci serii Metal Gear Solid w formie, jaką znamy oraz
jeszcze większą swobodą Kojimy w tworzeniu kolejnych gier. Death
Stranding powstawało długo i do samej premiery nikt nie wiedział,
czego się spodziewać. Okazuje się, że nawet po wydaniu gry nie
sposób wyrobić sobie o niej łatwo opinii.
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Niewiele jest tytułów, na które tak wiele osób
czeka, pomimo tego, że ich twórca mówi
o nich tak mało. Od samego początku Death
Stranding było promowane enigmatycznymi
filmami, na których pojawiał się Norman
Reedus, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro
czy Léa Seydoux. Gameplay ujrzeliśmy dosłownie chwilę przed premierą i wydał się przynajmniej dziwny. Wszystko wskazywało na to, że
będziemy nosić paczki po krainie przypominającej Islandię, chować się przed deszczem
i kryć przed ledwo widocznymi stworami,
które mogą nas wciągnąć pod ziemię, zalać
wszystko smołą i zaatakować, przeistaczając
się w bliżej nieokreślonych kształtów kreaturę.
Ostatecznie spora część gry dokładnie tak
wygląda, bo grany przez Normana Reedusa
Sam jest kurierem, który zajmuje się transportem pakunków pomiędzy węzłami, czyli
schronami, w których po tytułowym „wdarciu
śmierci” muszą żyć ludzie. Wydarzenie nie jest
szczegółowo wytłumaczone, od początku gracz
wie właściwie tyle, co główny bohater, równocześnie z nim zaczyna rozumieć otaczający
świat i uczy radzenia sobie z licznymi niebezpieczeństwami, jakie w nim czyhają. To fenomenalne zagranie, które nie dość, że pozwala
szybko utożsamić się z Samem, to na dodatek doskonale tłumaczy, dlaczego wszelkie
mechaniki rozgrywki są graczowi szczegółowo
wyjaśniane. Fabuła jest bardzo skomplikowana,
pomimo kameralnego charakteru – bohaterów
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jest niewielu, ale zarysowano ich niezwykle mocno, każdy ma własną historię, rys psychologiczny i różniącą się od siebie motywację. To, że wizerunku
(a także w niektórych przypadkach głosu) użyczyli im cenieni aktorzy, tylko
dodaje im wiarygodności, uważam, że taka obsada była wręcz niezbędna.
Przerywniki filmowe są długie i przepełnione emocjami, sygnalizowanymi
często subtelnie, niemal niezauważalnie, ponadto Kojima doskonale je wyreżyserował. Praca kamery jest, jak na grę, wyjątkowa: krąży wokół postaci
długimi ujęciami, przyspiesza gwałtownie, akcja pokazywana jest też często z żabiej perspektywy, bliskiej głównym przeciwnikom bohatera. Death
Stranding jest równie filmowe podczas zwykłej eksploracji – w momentach,
w których maszerujemy przez dziewicze tereny, kamera czasem się oddala,
a w tle zaczyna wybrzmiewać jeden z doskonale dobranych utworów. Takie
momenty przypominają mi przybycie do Meksyku w pierwszym Red Dead
Redemption – kto grał, ten wie, jak ogromne wrażenie robi ta chwila.
O Death Stranding trudno opowiadać, nie nakreślając choćby zarysu fabuły.
Uprzedzam, że nie napiszę o żadnym wydarzeniu będącym częścią głównej
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mechaniki rozgrywki, a jedynie nakreślę w ogólnikach, kim jest Sam i co
wiemy o Wynurzonych na początku, jeśli więc obawiacie się spojlerów, to tu
ich nie znajdziecie. Tak jak wspominałem, nosimy paczki, zawód kuriera cieszy się jednak w postapokaliptycznej Ameryce bardzo dużym szacunkiem.
Wyjście na powierzchnię wiąże się bowiem z ryzykiem natrafienia na deszcz,
który przyspiesza starzenie się wszystkiego, czego dotknie. Oznacza to, że
transportowane przez nas ładunki niszczeją, a więc musimy się starać, by nie
zmokły zbyt mocno, bo niewiele z nich zostanie. Deszcz zwiastuje nadejście
większego zagrożenia, czyli pojawienia się Wynurzonych – istot, których nie
widać, ale są wykrywane przez noszony na ramieniu skaner. Co więcej, jeśli
mamy ze sobą ŁD (czyli Łącznikowe Dziecko, pływające w słoju na brzuchu
Sama), to zatrzymując się, możemy też zobaczyć te kreatury. Czym lub kim
są Wynurzeni, tego dokładnie nie wiadomo – bohaterowie domyślają się
ich pochodzenia i powiązania ze światem zmarłych, wszystko to są jedynie
teorie, stopniowo weryfikowane. Stanowią dla bohatera ogromne zagrożenie, trzeba zachowywać się przy nich bezgłośnie i omijać ich tak bardzo, jak
to możliwe. Kluczenie pomiędzy nimi jest bardzo emocjonujące, cykający
w różnym tempie skaner, obracający się nerwowo w kierunku najbliższego
z nich, podnosi ciśnienie, a gdy zaczyna wirować, sygnalizując, że Wynurzony
jest tuż obok, wstrzymujemy powietrze razem z Samem. Początkowo nie ma
też sposobu, by w jakikolwiek sposób z nimi walczyć – pierwsza broń pojawia się dopiero po kilku godzinach gry i nie sposób nazwać ją konwencjonalną. Sam jest dość wyjątkową osobą, ma bowiem syndrom DOOMS, który
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pozwala mu wyczuwać obecność Wynurzonych, a do tego jest repatriantem,
więc po śmierci wraca do świata żywych. Jego organizm produkuje substancje, na które reagują Wynurzeni, a tym samym do tworzenia amunicji
wykorzystywana jest jego krew, pot czy mocz (Kojima, oprócz budowania
emocjonującej historii, nie zapomina też o przyprawieniu gry licznymi dziwacznymi rozwiązaniami). Kolejnym przeciwnikiem są MUŁ-y, czyli bandyci,
polujący na kurierów, zabierający im ładunki i… dostarczający je za nich
w zamian za lajki, będące czymś w rodzaju waluty (tyle że nie można ich na
nic wymienić, świadczą jedynie o prestiżu). Fabuła zmusza do konfrontacji
z nimi, choć jest wiele sposobów na to, by uniknąć bezpośredniego starcia.
Zabijanie jest zresztą bardzo niepożądane, bo po śmierci zwłoki wywołują
mikrokataklizm, niszczący wszystko wokół. To też kolejne przesłanie: zdziesiątkowana ludzkość nie potrzebuje kolejnych ofiar.
Głównym zadaniem jest dostarczanie ładunków na zlecenie różnych osób.
Sam akceptuje zadanie, dostaje ładunek o określonym ciężarze i wytyczne,
jak ma się z nim obchodzić (czyli na przykład nie zamoczyć go, nie zniszczyć zbyt mocno lub nieść go wyłącznie w poziomie). Następnie układa
go na plecach tak, by się nie chwiał, dobiera ekwipunek oraz ewentualnie
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pojazd i rusza w drogę. Interfejs nie jest prosty do opanowania i bardziej
przypomina Excela niż grę, aczkolwiek dokładnie tego spodziewałem się po
Kojimie. W ostatnim Metal Gear Solid sterowanie było ono jeszcze mniej
czytelne, więc i tak mamy jakiś postęp. Mapa w grze nie zapewnia żadnej
nawigacji, każdą ścieżkę trzeba odkryć samodzielnie. Da się jedynie stawiać na niej znaczniki, ale z uwagi na występujące przeszkody terenowe
oraz Wynurzonych, droga często się zmienia, a dotarcie do celu wymaga
nie tylko rozsądnego doboru trasy, ale i umiejętnego wykorzystania ekwipunku. Przeszkody pokonujemy za pomocą drabin i lin wspinaczkowych,
z czasem zyskujemy też możliwość budowy obiektów, takich jak mosty,
schrony przed deszczem czy drogi. Każdy sprzęt, jaki niesiemy, ma określony
ciężar, więc nie można zabrać nieskończenie wiele ekwipunku. Ponadto
teren jest bardzo zróżnicowany, a im więcej przedmiotów niesiemy, tym
trudniej jest zachować balans, a Sam szybciej się męczy. Gdy przesadzimy,
idziemy wolniej, łatwiej się też wywrócić, uszkadzając ładunek. Po drodze
znajdujemy zasoby i porzucone ładunki, które możemy zbierać i dostarczać, a także wykorzystywać do budowy obiektów i wytwarzania sprzętu.
Wraz z odwiedzaniem kolejnych miejsc zaczynamy też widzieć obiekty
stworzone przez innych graczy, a także ich używać bądź rozbudowywać je.
W ten sposób tworzenie obiektów jest szybsze, bo zbieranie zasobów jest
czasochłonne i samodzielna budowa czegokolwiek trwa wieki. Z innymi graczami możemy też wymieniać zasoby, powierzać im ładunki oraz prosić ich
o pomoc w budowie wskazanych obiektów, da się też umieszczać znaczniki,
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które mogą wskazywać na niebezpieczeństwo lub po prostu motywować
do dalszego działania. Za wszystkie te akcje możemy od innych dostać lajki,
oczywiście dajemy je także sami. Rozgrywka sieciowa jest bardzo nietypowa,
ale działa świetnie, i to pomimo tego, że nigdy nie spotykamy bezpośrednio
innych graczy. Nie oznacza to jednocześnie, że Sam jest jedynym kurierem
w świecie gry – tych spotykamy rzadko (mniej więcej raz na kilka godzin),
tym bardziej ich widok cieszy. Cała mechanika tworzenia obiektów i wzajemnego wspierania się jest niesamowita – w grze chodzi przede wszystkim
o to, by odbudować świat, a jest to możliwe jedynie dzięki współpracy.
Świat przedstawiony w Death Stranding został zaprojektowany bardzo konsekwentnie. Gigantyczne, otwarte przestrzenie są zróżnicowane, ale jednocześnie widać, że deszcz zmył z nich wszelkie ślady działalności człowieka i tylko
gdzieniegdzie napotykamy na ocalałe budowle i resztki konstrukcji. Z czasem
się to zmienia, pojawia się coraz więcej zbudowanych wraz z innymi graczami
obiektów, symbolizujących postęp i wypełnianie jednego z głównych celów
gry. Niebo jest bez przerwy zachmurzone, a słońce przebija przez nie z różną
siłą, gdy pada, błyskawicznie robi się ciemno, a cienie stają się dużo głębsze.
Kolory są sprane, dominują szarości, przez które przebijają mocne akcenty
kolorystyczne: niebieskie światła obiektów, pomarańczowy, migający skaner,
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zieleń traw czy czerwień krwi. Towarzyszą nam głównie dźwięki natury: szum
wody w potoku, świst wiatru czy chrzęszczące pod butami Sama kamienie.
Kojima nie boi się ciszy – muzyka pojawia się niezwykle rzadko, ale za każdym razem zwiastuje zapadający w pamięć moment. Dużo uwagi poświęcono również detalom, takim jak otarcia na ramionach Sama po niesieniu
ciężkiego ładunku czy odmrożenia na palcach, gdy dużo czasu spędzimy,
brodząc w śniegu. Po starciu z Wynurzonymi jesteśmy też umazani substancją przypominającą smołę, która spływa z bohatera, gdy ten weźmie prysznic.
Równie istotne są imiona bohaterów: Deadman, Die-Hardman, Fragile czy
Higgs – tu nie ma przypadku, każde ma jakieś znaczenie.
Przyzwyczailiśmy się do klasyfikowania i oceniania wszystkiego przez
pryzmat znanych rzeczy. Wyjątkowość i oryginalność łatwo pomylić z dziwactwem i nonsensem, i to właśnie z tego powodu tak trudno ocenić
Death Stranding. Nowa gra Hideo Kojimy nijak nie pozwala zamknąć się
w żadnych konwencjonalnych ramach, nie daje sobie przypisać gatunku,
a pomimo tego jest spójna zarówno fabularnie, jak i pod względem niezwykle rozbudowanej mechaniki rozgrywki. Opowiedziana historia od
samego początku daje nam tylko wycinek informacji, pozwala poczuć się
w przedstawionym świecie tak samo zagubionym, jak bohaterowie, i uczyć
się go wraz z nimi. Odniosłem wrażenie, że moja motywacja do gry rosła
proporcjonalnie do zaangażowania Sama w zadanie, jakiego się podjął.
A może to po prostu podobieństwo świata i okoliczności sprawia, że tak
łatwo wczuć się w jego rolę?
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Cities: Skylines

– nowoczesna wersja SimCity
SimCity było jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa
i spędziłem w niej wiele setek godzin (prawdopodobnie, bo nie
miałem wtedy licznika w Steamie). W końcu przestałem grać, gdy
SimCity stało się grą, która nie nadążała za rzeczywistością, ale
nareszcie odkryłem jej godnego następcę – Cities: Skylines.
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SimCity
Wspomnę jedynie, że grałem w większość wersji SimCity, od oryginału
z 1989 roku, przez SimCity 2000 z 1993, SimCity 3000 z 1999 oraz SimCity
4 z 2003. Nigdy nie dotarłem do najnowszej wersji z 2013 roku, która miała
mnóstwo problemów i za którą stała masa dziwnych decyzji, w tym ograniczenie dostępnej przestrzeni do budowania naszego miasta o 75% względem poprzednich wersji.

Cities: Skylines
Ta gra zadebiutowała aż cztery lata temu, w 2015 roku, więc nie jest w żadnym wypadku nowością. Niestety, dowiedziałem się o niej dopiero przed
tygodniem, przez dziwny zbieg okoliczności – YouTube wyświetlił mi film
na temat tej gry w podpowiedziach. Nie wiem, skąd to sobie wymyślił, ale
dzisiaj podpowiada mi jeszcze więcej na jej temat – wciągnąłem się.

Na czym ta gra polega?
Cities: Skylines polega na budowaniu miasta, składającego się z części
mieszkalnych, przemysłowych i handlowych, ale żeby ktokolwiek chciał
się na wyznaczone przez nas tereny wprowadzić, należy dodatkowo
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zadbać o sieć dróg, o dostęp do wody i elektryczności. Jak już się ludzie wprowadzą, gra
będzie nam udostępniała kolejne dostępne
usługi, jak wywóz śmieci, policję, straż
pożarną, służby medyczne i więcej. Zarządzamy wszystkim od budżetu aż po korki
na drogach, upewniając się, że skrzyżowania
są prawidłowo oznaczone, a poszczególne
pasy prowadzą w prawidłowym kierunku.
Podpowiem, że aspekt zarządzania przepływem ruchu na ulicach naszego miasta i rozwiązywanie nieuniknionych korków sprawia
mi ogromną frajdę – być może minąłem
się z powołaniem i powinienem pracować
w ZDiK-u…
Generalnie całość działa prawie dokładnie
tak samo, jak w nowszych wersjach SimCity,
z tą różnicą, że gra działa zdecydowanie
sprawniej, tereny są większe i wszystko
wygląda lepiej.

Dodatki do gry
Sama gra, tzw. „vanilla”, oferuje większość podstaw, które wymieniłem powyżej, ale są oczywiście dodatki, które uważam za pozycje obowiązkowe. DLC jest kilka, ale najważniejsze to:
• After Dark – dodaje cykl dnia, a co za tym
idzie, piękne widoki i światło oraz genialne
wschody i zachody słońca,
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• Mass Transit – to DLC dodaje nowe opcje transportu dla naszych
mieszkańców i poza samochodami, rowerami, autobusami, dostajemy
takie rzeczy jak latające sterowce, monorail, cable cars (jak w San Francisco), promy i inne,
• Industries – to jeden z fajniejszych dodatków, który wprowadza opcję
podziału przemysłu tematycznie, w tym tworzenie specjalnych rejonów dla farm do wiercenia w ziemi w poszukiwaniu ropy czy budowania
kopalni, a jednocześnie mieszkańcy otrzymują nowe usługi, jak chociażby
pocztę i listonoszy,
• Campus – to DLC dodaje opcję tworzenia kampusów dla naszych studentów, wraz z ogromną liczbą nowych wyjątkowych budynków,
• Green Cities – ten dodatek skupia się na dbaniu o ekologię, poprzez
wprowadzanie nowych metod pozyskiwania energii czy kupowaniu autobusów korzystających z biopaliw,
• Parklife – jeśli lubimy projektować własne parki dla naszego miasta, to nie
można nie wyposażyć się w ten dodatek,
• Snowfall – jeśli chcecie mieć śnieżyce i podobne warunki pogodowe, to
kupcie to DLC.
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Sam zacząłem przygodę od kupna podstawowej gry wraz z After Dark, Mass
Transit, Industries oraz Parklife, ale już wiem, że pozostałych dodatków nie
odpuszczę. Wspomnę jeszcze, że każdy dodatek oferuje znacznie więcej, niż
byłem w stanie spisać powyżej i warto szczegółowo poczytać, czy przypadkiem nie oferuje czegoś, co chcielibyście mieć.
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Mods
Cities: Skylines wspiera tzw.
„mody”, czyli dodatki do
gry, tworzone przez społeczność, które zmieniają
lub rozszerzają rozgrywkę.
Dzięki nim gra zyskuje mnóstwo funkcji i usprawnień,
bez których szybko bym się
zniechęcił. Dla przykładu:
jest „Traffic Manager”, który
służy do definiowania ruchu
na skrzyżowaniach, ustawiania pasów i ma szereg
funkcji automatyzujących
te czynności. Do tego jeszcze oferuje zaawansowane
funkcje, jak możliwość programowania świateł w mieście, aby zachowywały się
dokładnie tak, jak chcemy,
razem z opcją tworzenia
zielonych fal i… ponownie…
znacznie więcej. Jest też
prosty mod do tworzenia
rond, co jest irytujące, jak
musimy je definiować ręcznie – z modem wystarczy
jeden klik myszki i rondo
jest gotowe, wraz z określonymi znakami. Takich smaczków jak te dwa jest znacznie
więcej – obecnie mam
z 15 modów i prawdopodobnie zainstaluję ich jeszcze
więcej, gdy już poznam ich
zachowanie lepiej.
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Genialna gra
Zanim zdecydowałem się na kupno Cities: Skylines, obejrzałem wiele filmów na YouTubie. Bardzo szybko zrozumiałem, że to jest coś dla mnie i nie
zawiodłem się – po paru dniach pracy nad swoim pierwszym miastem nie
mogę się doczekać wieczoru, aby znowu mieć chwilę, aby je jeszcze bardziej rozbudować. Jeśli przestraszy Was cena na Steamie – komplet kosztuje kilkaset złotych – to szybko podpowiem, że znacznie taniej można
znaleźć klucze do gry dla Steama w różnych serwisach. Ja swoje kupiłem
na G2A i zapłaciłem ok. 100 złotych za grę oraz za następujące DLC: After
Dark, Mass Transit, Industries i Parklife.
Na koniec jeszcze wspomnę, że gra dostępna jest Windows, MacOS
i Linuksa. Niestety, nie testowałem jej zachowania w środowisku Apple’a,
ale pod Windows na moim już „starawym” komputerze działa bardzo
sprawnie (chociaż w 4K przy pełnych detalach komputer jest obciążony
mocniej, niż bym się spodziewał).

Cities: Skylines (Steam)
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Jan’s Emoji Sudoku
Niektórzy z Was pamiętają, że uwielbiam mieć pod
ręką proste gry, które mogę uruchomić na kilka
minut, na przykład czekając w kolejce, w komunikacji
miejskiej itp. Niestety, większość tego typu gier na iOS
albo do mnie nie przemawia, albo nie spełnia moich
oczekiwań. Większość jest przepełniona mikropłatnościami, reklamami albo innymi śmieciami. Dlatego
z ogromnym zadowoleniem sięgnąłem po Jan’s Emoji
Sudoku od naszego własnego, polskiego, dewelopera
– Jana Mazurczaka.
Sudoku polega na tym, że mamy do naszej dyspozycji
9 kwadratów, a każdy z nich ma 9 pól. W każdym polu
należy, tradycyjnie, umieścić cyfrę, która nie może się
powtarzać w rzędzie lub kolumnie innych kwadratów.
Jest to łamigłówka, która dodatkowo usprawnia nasze
zdolności orientacji wzrokowej. Wersja Jana zastępuje
cyfry emoji, dzięki czemu potencjalnie łatwiej jest
się we wszystkim połapać, ale dochodzi dodatkowe
utrudnienie – niektóre emoji są do siebie bardzo
podobne, więc czasami można dostać oczopląsu.
Jan Mazurczak ma bardzo surowe spojrzenie na temat
śledzenia naszych poczynań i innych powiązanych
kwestii i to jest bezpośrednio odzwierciedlone w tej grze. Gra nas nie śledzi i nie korzysta z żadnych bibliotek od osób trzecich, które często same
w sobie nas próbują profilować. Nie ma też wymagania utworzenia żadnego
konta i nie ma żadnych mikropłatności – kupujemy grę i jest nasza. Nie ma
też reklam, wspierany jest tryb offline, chociaż zalecam korzystanie z internetu, jeśli gracie np. na iPadzie i iPhonie, bo gra synchronizuje nasze postępy
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za pomocą iClouda, dzięki czemu możemy
dany poziom rozpocząć na jednym urządzeniu, a dokończyć na drugim. Sama gra
jest ponadto dostępna na Apple TV i Maca,
więc możecie grać, dosłownie gdzie chcecie, w ramach ekosystemu Apple.
Jan’s Emoji Sudoku podzielone jest na
plansze po 9 sudoku, gdzie w każdym
kolejnym rośnie poziom trudności. Same
sudoku są losowo generowane i teoretycznie jest ich nieskończenie wiele, więc
prędko tej gry nie skończycie.
Znalazłem dwie wady. Po pierwsze, po
ukończeniu danego sudoku i po wyjściu do
planszy z listą kolejnych, to ukończone jest
zerowane i możemy w nie zagrać ponownie – uważam, że tak być nie powinno. Po
drugie, miałem parę sytuacji, w których
synchronizacja nie do końca zadziałała
i „zapomniała” kilku ostatnich ruchów, jakie
wykonałem. Nic wielkiego, bo poziomów
jest „nieskończenie” wiele, więc zazwyczaj
po prostu przechodziłem do następnego.
Żadne z powyższych na szczęście nie spowodowało, że gra mi się mniej podoba
i praktycznie codziennie znajduję chwilę,
aby ukończyć jeszcze jeden poziom.
Gorąco polecam!

Cena: 18,99 PLN
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Podłączanie kontrolerów Xbox
i Dualshock 4 do iPada i iPhone’a
Apple od zawsze ceniło twórców gier. To właśnie one przecież
napędziły w dużej mierze sprzedaż aplikacji w App Store. iOS oraz
iPadOS 13 to kolejny ukłon w stronę osób, które lubią od czasu do
czasu pograć na swoich iUrządzeniach.

Wiadomo, że iPhone i iPad nie zastąpią w pełni konsoli czy PC do gier
(choć pewnie parę osób się znajdzie, które temu zaprzeczą). Nie oznacza
to, że nie gra się na nich dobrze. Wielu deweloperów wręcz dopieściło
swoje interfejsy, by dotyk dawał jak najlepszą kontrolę nad grą. Niektórzy wolą jednak inne metody sterowania. Taką jest na przykład kontroler.
Apple już od dość długiego czasu współpracuje z wieloma kontrolerami,
ale dopiero w wersji 13 swojego systemu na urządzenia mobilne wprowadził wsparcie dla najpopularniejszych z nich – od Xboksa One i PlayStation 4. Oba akcesoria w wersji bezprzewodowej można połączyć w parę
z urządzeniem bez problemu. A jak konkretnie?

Xbox One Wireless Controller

W przypadku „pada”
od Microsoftu musimy
wykonać najpierw
dwie czynności. Najpierw należy uruchomić kontroler,
przytrzymując chwilę
przycisk Xbox, dopóki
nie zacznie migać.
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Następnym krokiem
jest wywołanie procesu parowania. To
zrobimy, wciskając
przycisk znajdujący
się od przodu kontrolera (tam, gdzie są
przyciski L1, R1 itd.).

Światełko pod przyciskiem Xbox zacznie
szybko migać. Oznacza to, że wykonaliśmy operację
prawidłowo. Teraz
należy przejść do
iUrządzenia – iPada
lub iPhone’a – i tam
otworzyć Ustawienia
i przejść do konfiguracji Bluetooth.

Tam wyszukujemy i wybieramy na liście urządzeń Xbox Wireless Controller. Po chwili urządzenia się sparują i będzie można korzystać już z kontrolera w grach, które go wspierają.Xbox One Wireless Controller
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Sony Dualshock 4
W przypadku kontrolera
od PlayStation sprawa
uruchomienia procesu
parowania jest troszkę
krótsza, bo zawiera się
w jednym kroku. Wystarczy bowiem, że wciśniemy i przytrzymamy
naraz dwa przyciski
– okrągły PlayStation oraz
Share, dopóki dioda od
przodu nie zacznie migać.

Dalsza konfiguracja jest
identyczna, jak w przypadku kontrolera od
Xboksa z tą różnicą, że
z listy urządzeń Bluetooth w oknie konfiguracji
wybierzemy DUALSHOCK
4 Wireless Controller.

Od tej pory można korzystać z kontrolerów w różnych grach. Jakich? Tytułów jest trochę, a z najważniejszych można wymienić m.in. Minecraft,

Fortnite, czy PUBG Mobile.
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Na poważnie
KINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Kwestia interpretacji
Mówiąc o niebezpieczeństwach, które czyhają na dzieci w internecie,
mamy głównie na myśli nieodpowiednie treści i osoby, mogące
podszywać się pod rówieśników w celu wykorzystania zaufania
młodych ludzi. Tymczasem niebezpieczeństwo wcale nie leży po
ciemnej stronie internetu.

J
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Jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę hasło: „dzieci, niebezpieczeństwo, internet”, zostaniemy zasypani morzem wyników. W ciągu kilku sekund
pomocny algorytm wygeneruje ponad dwa miliony linków. Wszystkie
odnosić się będą do stereotypowych tematów, takich jak sieci społecznościowe, nieodpowiednie treści związane z seksualnością czy przemocą
oraz wykorzystywanie małoletnich użytkowników internetu poprzez
podszywanie się pod rówieśników i manipulację. Żaden z nich jednak
nie zwraca uwagi na dużo bardziej prozaiczne niebezpieczeństwo, które
spowodowało, że całe młode pokolenie iGenu ma problemy z przetwarzaniem i implementacją najprostszych zasad społecznych. Mowa tu
o nieskrępowanym dostępie do prostej i skądinąd użytecznej wiedzy.
Zwykliśmy uważać, że dostęp do wiedzy jest największym skarbem ludzkości i jeśli nasze dzieci wyrosną w świecie, w którym informacja jest
na wyciągnięcie ręki, stworzymy świat idealny. Zapominamy jednak, że
wiedza sama w sobie, jakkolwiek przydatna, nie stanowi jednak o możliwościach jej posiadacza. Nie na darmo mówi się, że dopiero połączenie
wiedzy i doświadczenia tworzy prawdziwą wartość. Człowiek uczy się
przez całe życie – można to rozumieć jako proste
przesłanie dotyczące gromadzenia informacji, ale
również jako zdobywanie doświadczeń, pozwalających na właściwą interpretację posiadanej wiedzy.

Ta sama informacja przekazana nam w różnym wieku
spowoduje wyciągnięcie

By zrozumieć tę prostą prawdę, wystarczy przypomnieć sobie samego siebie w różnych okresach
życia – jako 5-, 10-, 15- czy 20-latka. Ta sama informacja przekazana nam w różnym wieku spowoduje

zupełnie różnych wniosków,

wyciągnięcie zupełnie różnych wniosków, chociaż

chociaż co do zasady będzie

co do zasady będzie nośnikiem dokładnie takiej

nośnikiem dokładnie takiej
samej wiedzy. Nie odnosi się

samej wiedzy. Nie odnosi się to zresztą wyłącznie do dzieci i młodzieży, ale do wszystkich ludzi,
znajdujących się na różnych etapach zdobywania

to zresztą wyłącznie do dzie-

doświadczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że

ci i młodzieży, ale do wszyst-

niekontrolowana baza wiedzy, jaką jest internet,

kich ludzi, znajdujących się na
różnych etapach zdobywania
doświadczenia.

stwarza nieskończone możliwości interpretacji
zawartych w niej informacji. Na postawie bezpiecznych stron, można jednocześnie wysnuć wniosek,
że świat jest bezpieczny i niebezpieczny, dobry
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i zły, prosty i skomplikowany. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że wartościowania dokonujemy przez pryzmat i indywidualną perspektywę.
Z tego właśnie powodu informacje w internecie stają się coraz bardziej
zachowawcze i nacechowane ideą „safeizmu”, a z tego punktu widzenia
każde działanie, które może narazić nas na ryzyko, jest niepożądane
i należy go unikać za wszelką cenę. Powoduje to, że młodzi ludzie nie
rozwijają w pełni swojego potencjału, powstrzymywani przez wiedzę
o potencjalnym zagrożeniu – czy to fizycznym, czy emocjonalnym.
W takim środowisku, gdzie zarówno rodzice, szkoła, jak i największa baza
danych świata zaleca najdalej posuniętą ostrożność i sugeruje, że każde
działanie może przynieść negatywne rezultaty, młody człowiek zwija się,
zanim zacznie się rozwijać.

W takim środowisku, gdzie zarówno rodzice, szkoła, jak
i największa baza danych świata zaleca najdalej posuniętą
ostrożność i sugeruje, że każde działanie może przynieść
negatywne rezultaty, młody człowiek zwija się, zanim zacznie
się rozwijać.

Pozostawmy na chwilę katastroficzne obrazy i skupmy się na najprostszych elementach życia dziecka i młodego człowieka – rodzinie, szkole
i przyjaciołach. W dzisiejszych czasach wiele mówi się o tym, że rodzice
nie wiedzą, jak wychowywać dzieci. Młodzi ludzie, zaopatrzeni w taką
wiedzę, zaczynają doszukiwać się błędów popełnianych przez rodziców,
bo przecież internet jasno twierdzi, że takowe istnieją. Nie rozumiejąc
definicji i nie będąc w stanie użyć doświadczenia do weryfikacji informacji, podejrzane elementy zinterpretują tak, jak potrafią i potwierdzą
– sobie i innym – ogrom tragedii, który ich dotyka. Podobnie rzecz ma
się ze szkołą, która niczego nie uczy, za dużo wymaga, a podręczniki są
za ciężkie. Ta wiedza, z którą dzieci spotykają się na co dzień – w telewizji, radiu i internecie, jest niczym kropla drążąca skałę. Sprawia, że
rodzi się w nich poczucie krzywdy, które dla poprzednich pokoleń było
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zaledwie zwykłym dyskomfortem, dodatkowo niewzmacnianym przez
czynniki zewnętrzne. Wiedza sama w sobie nie jest niebezpieczna, nie
ma ograniczenia wiekowego, jednak sączy się zewsząd i dociera do uszu
już od najmłodszych lat. Do tego dochodzi możliwość zapoznania się
z walką, którą rodzice toczą z nauczycielami, bo przecież żadna funkcja
kontroli rodzicielskiej nie będzie zawierała słów kluczowych, takich jak:
szkoła, nauczyciel czy rodzic.

Jak wielokrotnie wspominałam,
jeszcze w poprzednim pokoleniu
rodzice i szkoła mieli względną
kontrolę nad tym, z jakimi informacjami dotyczącymi życia
i funkcjonowania społecznego
zetkną się ich pociechy. Zawsze zdarzały się wpływy
niepożądane, ale ich ilość i siła
jest niczym w porównaniu
z dniem dzisiejszym.

Jak wielokrotnie wspominałam, jeszcze w poprzednim pokoleniu
rodzice i szkoła mieli względną kontrolę nad tym, z jakimi informacjami
dotyczącymi życia i funkcjonowania społecznego zetkną się ich pociechy. Zawsze zdarzały się wpływy niepożądane, ale ich ilość i siła jest
niczym w porównaniu z dniem dzisiejszym.
Ciągle zastanawiamy się, skąd bierze się w młodym pokoleniu nieporadność, nieumiejętność dążenia do celu i ciągłe poczucie krzywdy,
podczas gdy odpowiedź znajduje się na wyciągnięcie ręki. Pomimo tego,
że stopa życiowa wzrosła na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
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niepomiernie i nasze dzieci mają warunki, o jakich nawet się nam nie
śniło, zbyt szybko zalane zostają potokiem niewinnie wyglądających
danych, które jak wirus przenoszą się od osoby do osoby, tworząc zaburzony obraz zewnętrznego świata.
Nie przypuszczałam, że to kiedykolwiek napiszę, ale uważam, że
pomimo wszystkich zdobyczy współczesnej techniki, internet nie powinien być dostępny od najmłodszych lat.
Pomimo tego, iż wydaje nam się, że mamy kontrolę nad tym, co robią
w internecie nasze pociechy, często nie zdajemy sobie sprawy, ile informacji o zrównoważonym dla dorosłego człowieka charakterze otrzymuje
nieprzygotowany umysł dziecka. Prawdopodobnie wynika to z tego, że
z biegiem czasu przestajemy być w stanie skutecznie postawić się w roli
5- czy 10-latka i w porę dostrzec niebezpieczeństwo. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tych pozornie bezpiecznych informacji byłoby niewiele
i pochodziłyby od ograniczonego grona ludzi. Dziś wpływy te można
liczyć w setkach tysięcy użytkowników podłączonych do intenetu.
Wiedza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Wiele zależy od tego,
co z nią zrobimy, jeszcze więcej od tego, czy potrafimy ją we właściwy
sposób zinterpretować. A procesu nabywania doświadczeń nie da się
przyspieszyć. Możemy upchać w głowach młodych ludzi prawie dowolną
ilość danych, nie zagwarantuje to jednak, że osiągną właściwy poziom
zrozumienia.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za proces wychowawczy w ten czy inny
sposób. My, nie anonimowy internet. Dobrze więc byłoby, żeby ograniczyć jego wpływ – nie tylko w ten oczywisty sposób, polegający na
zapewnieniu względnego bezpieczeństwa, ale również w sferze dostarczania informacji.
Umysł dziecka jest delikatnym i cennym urządzeniem.
Nie należy narażać go na ryzyko.
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Uczenie maszynowe
i ludzkie uprzedzenia
Wiele mówi się ostatnio o uczeniu maszynowym. Może ono przynieść
tyle samo szkody, co pożytku.

U
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Uczenie maszynowe, co do samej zasady, jest dość proste. Polega ono
na stworzeniu algorytmów, pozwalających na samouczenie się systemu
dzięki zgromadzonym danym. Oczywiście stoją za nim skomplikowane
procesy, ale na potrzeby tego artykułu wiedza o nich nie będzie nam
potrzebna. Wystarczy logika i zdrowy rozsądek, a wnioski każdy wyciągnie sobie sam. Takie, jakie uzna za stosowne.
Czytałam ostatnio książkę Douglasa Murraya, zatytułowaną „Szaleństwo
tłumu”. Nie wiem, czy będzie tłumaczona na język polski, nie znalazłam
informacji o tym w internecie. Sam Murray jest postacią dość kontrowersyjną, przede wszystkim ze względu na swoje konserwatywne poglądy.
Określany jest często mianem neokonserwatysty, a jego publikacje nie
wpisują się w panujący ostatnio trend liberalny. Nie ma co ukrywać – nie
są to książki łatwe w odbiorze, zwłaszcza dla młodszego, wyzwolonego
pokolenia. Murraya jednak warto czytać, nawet jeśli nie zgadzamy się
z jego poglądami, bo stanowi wymierający gatunek – komentuje stany
społeczne, dostrzegając wszystkie strony medalu i nie udając, że współczesne życie może upodobnić się do patriarchatu sprzed 200 lat. Nie
o samą książkę jednak chodzi, ale o jeden z jej fragmentów, mówiący
o wspomnianym wcześniej uczeniu maszynowym. Nie należę do ludzi,
którzy na wiarę przyjmują podawane im treści, postanowiłam więc
sprawdzić, ile jest prawdy w jego zarzutach skierowanych w stronę
Google. Okazało się, że całkiem sporo.
Murray zwraca uwagę na praktykę, stosowaną głównie przez Google,
zwaną ML Fairness. Próbowałam znaleźć polski odpowiednik określenia,
ale dodanie do frazy w wyszukiwarce „po polsku” nie zwróciło żadnych
rezultatów. Zaznaczam, że chodzi o mój internet, bo jak się okazuje,
ma to niebagatelne znaczenie. Oryginalne wideo opublikowane przez
Google nie ma polskich napisów ani polskiego odpowiednika, jednak

Uczenie maszynowe, co do samej zasady, jest dość proste. Polega
ono na stworzeniu algorytmów, pozwalających na samouczenie
się systemu dzięki zgromadzonym danym.
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angielski w nim użyty nie powinien przysparzać większego problemu.
Wyjaśnia ono, w jaki sposób twórca największej wyszukiwarki internetowej ingeruje w proces maszynowego uczenia, by zapobiec przekazywania systemowi ludzkich uprzedzeń i stereotypów. Możecie się z nim
zapoznać poniżej.

Na pierwszy rzut oka wszystko to wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Zapobieganie uprzedzeniom w wynikach wyszukiwania
nie powinno przynosić negatywnych rezultatów, wręcz odwrotnie – powinno wprowadzić do rezultatów tak konieczną równowagę
i balans. Muray zwraca jednak uwagę, że ingerencja ta wprowadza
zupełnie innego rodzaju uprzedzenia do algorytmów uczenia maszynowego i przedstawia na nie konkretne przykłady. Zaznacza przy tym, że
ingerencja ta jest różna w różnych krajach – również na terenie Europy.
Przedstawione przykłady sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych,
Anglii czy Francji, nie pojawiają się za to w krajach azjatyckich albo Turcji. Murray szczegółowo wyjaśnia te kwestie, więc zainteresowanych
odsyłam do lektury. Zajmiemy się przykładami, które sprawdziłam.
Przejdźmy więc do rzeczy.
Jako pierwszy przykład Murray proponuje zapytanie o sztukę europejską, czyli European art. Po wpisaniu zadanej frazy w Google, wyniki prezentują się jak poniżej:
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Murray zwraca uwagę na regularne i wysoko spozycjonowane pojawianie
się w wynikach wyszukiwania odnośników do „people of colour”. Większość ludzi, na pytanie o słynne przykłady sztuki europejskiej, odpowiedziałaby „Mona Lisa”, niekoniecznie wskazując na obrazy o zabarwieniu
etnicznym. Pojawienie się tychże jest wynikiem manipulacji uczeniem
maszynowym w celu wprowadzenia „zbilansowanych” wyników, przez co
niewprawne oko mogłoby odnieść wrażenie, że sztuka europejska specjalnie koncentruje się na przedstawianiu mniejszości etnicznych.
Jednak im dalej w las, tym ciemniej. Kolejnym przykładem jest fraza
„straight couple”. Wydawałoby się, że zapytanie powinno zwrócić obrazy
stereotypowej pary, składającej się z mężczyzny i kobiety. Jak można
jednak łatwo zauważyć, już pierwsze zdjęcie odnosi się do pary jednopłciowej, a następnie jedno na pięć zdjęć powtarza tę tendencję.
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A co stanie się, jeśli zapytamy o „gay couple”? Otrzymamy czyste wyniki,
wyłącznie homoseksualnych par. Czy więc, zgodnie z zasadą unikania
uprzedzeń, nie powinniśmy wymieszać również tych wyników, w celu
uzyskania zrównoważonego rezultatu?

Czy nie byłoby uzasadnione, by na zapytanie „couple”, wyświetlone
zostały wyniki, zawierające wszystkie możliwe rodzaje par, zaś na zapytanie szczegółowe: „stright couple” i „gay couple” wyłącznie te, zawierające
wskazane kryterium? Murray argumentuje, że w pogoni za „równością”
przekraczamy granicę w drugą stronę. Wskazuje to również w kolejnym
przykładzie, wpisując zapytanie „white man”.
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Jak we wcześniejszych przypadkach, wyniki okazują się „zrównoważone” – ukazują nie tylko białych mężczyzn. Ci pokazani na pierwszych
miejscach to poszukiwani kryminaliści – nie do końca wynik, którego
oczekuje ktoś, chcący zobaczyć stereotypowego białego mężczyznę.
W przypadku zapytania o „black man” rezultat jest przewidywalny
– wyszukiwarka pokaże nam wyłącznie to, o co prosiliśmy:

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, zamiast silenia się na polityczną poprawność, wystarczyłoby, żeby zapytanie „man” zwracało zdjęcia wszystkich możliwych ras i kształtów, zaś zapytanie szczegółowe – to,
czego poszukuje użytkownik. Najwyraźniej, niektóre techniki stosowane
przez monopolistę na rynku wyszukiwarek – Google – różnie traktują
poszczególne kraje i regiony.
Murray nie koncentruje się w tym przypadku na niesprawiedliwości, ale
na prostym fakcie, że w celu uniknięcia dyskryminacji uczymy maszyny
odmiennych, ale jednak stereotypów i uprzedzeń, które zagrażają największej bazie wiedzy, jaką stworzył człowiek – internetowi.
Czy zmiany wprowadzane przez Google są dobre, czy złe – wnioski każdy
musi wysnuć sam. Zapewne znajdą się zarówno ich przeciwnicy, jak i zwolennicy. Ja ze swojej strony uważam, że wiedza powinna być bezstronna
i oparta na faktach. Czy taka będzie? O tym przekonamy się już niedługo.
Skynet czeka.
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Marzenia to cele
bez planów
Często ostatnio słyszę od znajomych: Ty to masz łatwo, możesz
trenować, kupić rower, buty czy jaką chcesz piankę do pływania.
Dlaczego? Ja pytam, dlaczego każdy tak myśli? Bo to robię?

R
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Rodzą mi się w głowie pytania. Czy dostałem coś kiedykolwiek za
darmo? Nie. Czy muszę być w firmie 10 godzin dziennie? Tak. Czy dał
mi ktoś dodatkowe 2 godziny w ciągu doby? Nie. Mam nadal tylko 24
godziny każdego dnia.
Każdy gram mojego sprzętu do treningów, każdy element wyposażenia
to moja ciężka praca w firmie. Każda wydana złotówka to godziny stresu
i pracy. Wpatrywania się w monitor i setki decyzji w pracy. Nadgodziny
i nieprzespane noce, gdy awarie zdarzają się w firmach, od których mam
zlecenie. Nie mam bogatych rodziców czy sponsorów. Jestem zwykłym
facetem, który oszczędza na wielu rzeczach, by mieć na inne. Nie mam
wypasionego nowego samochodu. Mam sprawny samochód, którym
każdego dnia pokonuję 150 km. Nie wydałem nawet jednej złotówki
na alkohol, papierosy. To w przypadku wielu osób jest pokaźna kwota.
Ja tego nawet nie zauważam. Nie istnieją dla mnie używki, za to mogę
kupić sobie opony za 400 złotych do roweru z najwyższej półki. Stać
mnie na tytanowe zaciski do kół.
Kiedy teraz zarezerwowałem dwutygodniowy obóz szkoleniowy w Hiszpanii, to wielu znajomych stwierdziło, że ich nigdy nie będzie na to
stać. A nawet jeśli, to nigdy nie będą mieli tyle urlopu lub żona i dzieci
im nie pozwolą. Ręce mi opadają. Jak? Czy każdy z nich jest niewolnikiem? Mój wyjazd to koszt łączny około 3,5 tysiąca złotych. To mniej niż
koszt smartfona i to nie najnowszego. Można kupić lub zrezygnować
z jego zakupu, przesunąć jego zakup lub nawet rozłożyć to na 10 rat po
350 złotych.
Czas – ja też mam 26 dni urlopu. Ani jednego dnia więcej. Starcza mi
jednak na wyjazdy, na treningi i na bycie z bliskimi. Nigdy nie wziąłem

Kiedy teraz zarezerwowałem dwutygodniowy obóz szkoleniowy
w Hiszpanii, to wielu znajomych stwierdziło, że ich nigdy nie
będzie na to stać. A nawet jeśli, to nigdy nie będą mieli tyle urlopu lub żona i dzieci im nie pozwolą. Ręce mi opadają. Jak?
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urlopu, bo mi się nie chciało iść do pracy.
Nie wziąłem urlopu, bo chciałem iść na
zakupy czy coś załatwić. Każdy dzień
oglądam z każdej strony. To moja waluta
i strzegę jej podobnie jak pieniędzy.
Mam też 24 godziny każdego dnia. Jeśli
dodamy sen i pracę, mamy 16 godzin.
Zostaje nam jeszcze 8 i pytanie, jak nimi
zarządzamy. Ja mam jeszcze 2 godziny
dojazdów do pracy. Ale to i tak nadal jeszcze zostaje mi dużo. Treningi to 2 godziny,
reszta to czas dla rodziny, pranie, zakupy.
Zwykłe codzienne czynności. Nie każdego
dnia musimy robić treningi.
Ostatnio słuchałem rozmowy znajomych.
Omawiali platformy z filmami. Każdy z nich
wymieniał kilka tytułów seriali, jakie oglądali w ostatnim czasie. Każdy odcinek
serialu to około godzina. Kilka z nich ma
wiele sezonów. Taki najbardziej popularny
serial to „Gra o tron”. Sprawdziłem w Wikipedii, że jest 76 odcinków i każdy trwa około
godziny. Ja mam tyle czasu więcej niż każdy,
kto go oglądał. Czy jestem gorszy? Nie uważam tak. Czy jestem zdrowszy i bardziej
zadowolony z siebie. Tak. Jeśli doliczymy
jeszcze inny serial, filmy na YT, to mamy
obraz tego, gdzie są pokłady naszego czasu.
Ja nie uruchomiłem platformy Netflix czy
Apple TV. Mam zysk wymierny finansowy
i zyskany czas każdego miesiąca. Żeby nie
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było, że jestem jakiś dziwak – mam jeden serial, który oglądam. Liga
Mistrzów w piłce nożnej. Jest to jednak raz na dwa tygodnie.
Tak, nie mam małych dzieci. Tu jednak mam przykład mojego kolegi,
który przygotowywał się do Ironmana, mając trójkę dzieci, z których bliźniaki były jeszcze bardzo małe. Można wszystko pogodzić. Jeśli tylko się
chce. Zawody Ironman to nie jest mała rzecz. 3,9 km pływania, 180,2 km
roweru i 42,195 km biegania. Tego nie da się udźwignąć kilkoma treningami. Musiał zorganizować życie rodzinne tak, by nie zabrakło czasu na
dzieci, żonę i pracę. Nie było tak, że wszystkie obowiązki zrzucił na partnerkę. Ona biega półmaratony. Tego też nie da się przebiec bez treningów.
„Marzenia” w języku angielskim brzmią tak samo jak słowo „sen”. Dream.
I dokładnie tym są. Marzenia to sny o tym, co byśmy chcieli. Budzimy
się rano i zapominamy. I to często nam się zdarza. Bierzemy nasze sny
o potędze i myślimy, że to nasz cel. Że teraz
będziemy jak w naszej bajce piękni, szczupli, zdrowi i bogaci. Marzenia nas oszukują

„Marzenia” w języku angiel-

i pozwalają na opowiadanie, jakie to mamy
przeszkody, by ten złudny cel zrealizować.

skim brzmią tak samo jak słowo
„sen”. Dream. I dokładnie tym są.
Marzenia to sny o tym, co byśmy
chcieli. Budzimy się rano i za-

Nie róbmy tego. Miejmy prawdziwe cele.
I prawdziwe plany, by je realizować. Pamiętajmy jednak, by nie odpłynąć jak w naszych
marzeniach. Tu według mnie świetnie sprawdza

pominamy. I to często nam się

się oklepana już metoda wyznaczaniu celów

zdarza. Bierzemy nasze sny

S.M.A.R.T. (specyficzny, mierzalny, osiągalny,

o potędze i myślimy, że to nasz
cel. Że teraz będziemy jak

istotny i określony w czasie). Warto poważnie
zastanowić się nad celem. Lepszym pomysłem
jest ustalenie, że np. w kwietniu przebiegnę

w naszej bajce piękni, szczu-

półmaraton w Poznaniu, niż że schudnę 2 kg.

pli, zdrowi i bogaci. Marze-

Półmaraton jest określony. Przy okazji, trenując

nia nas oszukują i pozwalają
na opowiadanie, jakie to mamy

na 100%, schudnę, a mając medal na szyi, czuję,
że dokonałem czegoś wielkiego.

przeszkody, by ten złudny cel

Nie jest to wszystko takie łatwe. Ja mia-

zrealizować.

łem cel w tym roku. Niestety, jak opisałem
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w poprzednim felietonie, „Jedna chwila
i wszystko się zmienia”. Wystarczył niefortunny zjazd na rowerze MTB i złamanie
barku, które nie pozwoliło mi już trenować
pływania. Ja od razu zapisałem się na bieg
na 10 km. Ze złamanym barkiem kilka miesięcy wcześniej spokojnie można biegać. Jest
też duatlon, gdzie pływanie jest zastąpione
dodatkowym bieganiem. Plany i cele można
modyfikować. To nie jest przecież sport na
poziomie profesjonalnym.
Nie każdy musi być taki jak ja. Nie każdy
musi robić to, co ja. Ja odkryłem jednak
w sobie pokłady szczęścia podczas treningów. W udziałach w zawodach dla amatorów, gdzie nie zajmuję miejsca w czołówce,
ale każde przekroczenie mety i nowy medal
na szyi to dla mnie mistrzostwo świata. Tak
samo jak każdorazowe stawanie na wadze.
Czy to, jak wbiegam na 3. piętro bez problemu. To moje życie: mając 47 lat spokojnie
dorównywać synom podczas jazdy na rowerze (ze starszym mam lekki problem, ale jest
w kadrze kolarskiej Politechniki).
Kilka tygodni temu poznałem w sieciowym
sklepie sportowym starszego pana. Pomogłem mu w wyborze trenażera. Ma 76 lat.
Postanowił trenować przez zimę, bo chce
wygrać wyścig dla diabetyków. Ma 76 lat i jest chory na cukrzycę. Jego
rower ma chyba z 30 lat. Piękna szosówka z lat 90. ubiegłego wieku.
Koszt jest tylko jeden. To koszt wysiłku, jaki trzeba wykonać. Nie pieniędzy czy czasu, ale naszej organizacji zasobów. Ustalenia, co dla nas
jest ważniejsze. „Gra o tron” czy nasze zdrowie. Najnowszy smarfon czy
genialne widoki i to uczucie, gdy wjeżdżamy w góry Andaluzji.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Gwiezdne wojny:
JAN URBANOWICZ
@yasiek_
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Skywalker. Odrodzenie
Stało się. Najnowsza trylogia „Gwiezdnych wojen” i pierwsza, która
wyszła od Disneya, dobiegła końca. Czy IX epizod kończy sagę
w godny sposób?
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Jak zawsze mam ogromny problem z tym,
żeby napisać coś o „Gwiezdnych wojnach”.
Rodzi się bowiem pytanie: spoilery czy bez
spoilerów? A jeśli bez, to co uznać w przypadku tych filmów za spoiler? Postaram się
jednak nie zdradzić więcej, niż mogliśmy
zobaczyć w zwiastunach promujących film.
Jak pamiętamy z poprzedniego filmu,
„Ostatniego Jedi”, Rey przeszła częściowo
trening pod okiem Luke’a Skywalkera, a Kylo
Ren po zabiciu Snoke’a przejął władzę jako
Naczelny Wódz Najwyższego Porządku.
Mogliśmy się domyślać, że w najnowszym
filmie losy tej dwójki ponownie się skrzyżują i… wiele rzeczy, które do niedawna były
tylko w sferze domysłów, ostatecznie doczekało się potwierdzenia na ekranie.
Kiedy cztery lata temu do kin wchodziło
„Przebudzenie mocy”, nie było chyba na
świecie ani jednego fana gwiezdnej sagi,
który nie chodziłby z tętnem poniżej
189. Nie dało się przejść obok tego filmu
obojętnie, no i jakby nie patrzeć, było to
prawdziwe popkulturowe wydarzenie.
Zachwytów było wiele i pomimo zarzucania
filmowi wtórności, to został ona raczej ciepło przyjęty.
Inaczej już było w przypadku „Ostatniego
Jedi”, który bardzo podzielił fanów. Choć ja
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jestem wielkim fanem dzieła Riana Johnsona i uważam, że jego film jest
najlepszym z najnowszej trylogii, to jednocześnie jestem świadom tego,
że wiele jego decyzji mogło się ludziom nie spodobać.
W międzyczasie mieliśmy jeszcze dwa filmy niebędące przedstawicielami głównej osi fabularnej i jeden z nich (tak „Solo”, o Tobie mowa!)
okazał się tak dużą klapą, że Disney na ten moment wycofał się z pierwotnego planu produkowania kolejnych spin-offów. Pomimo tego, że
jestem fanem całej sagi, to w ostatnim czasie miałem już lekki przesyt
tematyką tego, co działo się dawno temu w odległej galaktyce i na najnowszy film szedłem bez wypieków na twarzy. Owszem, bilet kupiłem
już dawno i czekałem na seans, ale gdyby coś mi tego dnia wypadło i nie
mógłbym iść, to po prostu wzruszyłbym ramionami i poszedł w innym
terminie. Jednak wszystko poszło zgodnie z planem.
Zaczęło się, dobrze znane logo, napisy, muzyka. No dobrze, najbliższe
prawie dwie i pół godziny wchodzimy w świat, który oczarował mnie,
kiedy byłem dzieckiem. Po upływie tego czasu zapaliły się światła na sali
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kinowej, a ja doszedłem do wniosku, że bawiłem się dobrze, ale na pewno
nie tak, jakbym chciał. Zacznijmy jednak najpierw od tego, co się udało.
Nawet jeśli nie byłem w pełni usatysfakcjonowany, to bawiłem się na
tym filmie bardzo dobrze. Dostałem tu tak naprawdę wszystko to, za
co lubię „Gwiezdne wojny” i ogólnie klimat został zachowany. Było tu
wszystko to, co znamy, co sprawia nam frajdę i może wpłynąć na dobry
odbiór całego filmu. Jeśli podobały nam się dwa poprzednie filmy, to
powinniśmy wychodzić z kina w dobrym humorze. Na dodatek całość
jest bardzo dobrze zrealizowana, a przecież między innymi o to w tego
typu obrazach chodzi. Są tu pojedynki na miecze świetlne, muzyka
Johna Williamsa, pościgi i dobry humor. Właściwie, na pierwszy rzut oka
wszystko tu zagrało. Ale…

Kiedy cztery lata temu do kin wchodziło „Przebudzenie mocy”,
nie było chyba na świecie ani jednego fana gwiezdnej sagi,
który nie chodziłby z tętnem poniżej 189.

FILM

196

J.J. Abrams, który powrócił na stanowisko reżysera, miał twardy orzech
do zgryzienia, po tym jak Rian Johnson podjął w „Ostatnim Jedi” kilka
fabularnych decyzji, które nieco mogły się rozmijać z wizją zapoczątkowaną w „Przebudzeniu mocy”, a niektóre z nich były wręcz nie do
odkręcenia – np. uśmiercenie Snoke’a. Tak że od razu można było się spodziewać, że w kilku miejscach mogą pojawić się pewne skróty. Okazało
się jednak, że zastosowano je na trochę większą skalę i nie było ich tylko
kilka. Ale by móc o tym rozmawiać, musiałbym się pokusić o spoilery,
a chcę ich uniknąć. Powiem jedynie, że nie spodobało mi się kilka rozwiązań, na jakie zdecydowali się twórcy, jak choćby w przypadku Imperatora.
Sama postać Rey, która na dodatek nigdy nie zaskarbiła sobie mojej sympatii, również poszła nie do końca w tę stronę, w którą oczekiwałem.

Jest jednak pewna bardzo jasna strona (hehe) tego filmu, jak i całej trylogii, z której jestem niezwykle zadowolony i nie mogę na jego temat
narzekać. Kylo Ren – kiedy ta postać została przedstawiona w „Przebudzeniu mocy”, nie byłem z niej zbyt zadowolony. Czułem, że jej potencjał
został mocno zmarnowany, ale jednak miałem nadzieję, że w kolejnych
częściach rozwinie się. Nie zawiodłem się, ponieważ już w następnym
filmie Kylo/Ben został naprawdę świetnie napisany, a w najnowszej
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odsłonie jest najlepiej nakreśloną postacią z całego filmu. Patrząc na
trzy części, mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie postać Rena, zagranego genialnie przez Adama Drivera, udźwignęła tę trylogię.
Rozmowa o „Gwiezdnych wojnach” ma krótko po premierze, bez zdradzania wątków fabularnych jest niezwykle trudna, a nawet niemożliwa.
Jakbym miał jednak podsumować moje ogólne wrażenia z filmu, to
powiem, że mi się on podobał. Bawiłem się, śmiałem, nawet łezka się
w oku zakręciła. Nie mogę jednak nie napisać, że ta część z nowej trylogii
ma chyba najwięcej dziur fabularnych i logicznych ze wszystkich filmów.
O ile w poprzednich specjalnie nie raziło mnie to, to tutaj momentami
zasłaniałem twarz z niedowierzania. Otrzymaliśmy film poprawny i to
w sumie tyle. Nie było w nim specjalnej magii, choć na pewno sporo
nostalgii. Fan serwis był spory, ale na pewno nie na tak wysokim poziomie jak w epizodzie VII. Wiele wątków zostało zamkniętych, ale niekoniecznie tak, jak niektórzy z nas by tego chcieli. Zabrakło mi tu odwagi,
jaką miał w sobie Rian Johnson, która pozwoliłaby na zaskoczenie nas
jakimiś niestandardowymi rozwiązaniami fabularnymi. Wyszło dość
przewidywalnie i banalnie. Cóż, nic już na to nie poradzimy. „Gwiezdne
wojny” dobiegły końca, przynajmniej na razie. Na pewno zobaczę ten
film jeszcze nie raz, ale żeby stał się on moim ulubionym, ale uplasował
się jakoś szczególnie wysoko w moim rankingu, to szczerze wątpię.
Jeśli chcielibyście poznać lepiej moje zdanie na temat filmu, już ze spoilerami, to zachęcam do odsłuchania bonusowego odcinka podcastu

Inna Kultura, w którym omawiamy właśnie ten film.
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Gorący temat
Są na tym świecie rzeczy, za które ludzkość powinna się wstydzić do

Ocena iMagazine

końca swojego istnienia. Jest ich niestety bardzo dużo, a od kilku lat
głośno mówi się o kolejnej z nich, czyli o molestowaniu seksualnym,
przede wszystkim kobiet.
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Gdy w 2017 roku wybuchła afera po oskarżeniach Harveya Weinsteina
i rozpowszechniła się akcja #MeToo, wiadome było, że ruszyła machina,
której już nie da się zatrzymać. Kobiety z całego świata i z rozmaitych
środowisk zaczęły głośno mówić o rzeczach, o których milczały przez
lata. Niestety, wspomniana afera była i jest tylko wierzchołkiem góry
lodowej problemu, z jakim trzeba się mierzyć w ramach tego zjawiska.
Jeśli cofniemy się nieco do 2016 roku, to zdamy sobie sprawę, że „afera
Weinsteina” nie była pierwszą tego typu, która odbiła się szerszym
echem w amerykańskiej opinii publicznej.
Roger Ailes przez 20 lat był szefem Fox News i przez cały ten czas
dopuszczał się aktów molestowania seksualnego na kobietach pracujących w stacji. Czas jego „panowania” zakończył się, kiedy w 2016 roku
został oskarżony przez jedną z byłych dziennikarek, za której śladem
poszło wiele innych pracownic Fox News, co poskutkowało usunięciem Ailesa ze stanowiska.
To właśnie o tym opowiada film „Gorący temat” w reżyserii Jaya
Roacha. W rolach głównych pojawiły się tutaj Charlize Theron, Nicole
Kidman i John Lithgow jako Roger Ailes. Kidman wciela się z kolei
w Gretchen Carlson, która zapoczątkowała całą machinę mającą na
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celu pozbycie się toksycznego szefa, z kolei
Theron zagrała Megyn Kelly, która to zdecydowała się wesprzeć Carlson i dzięki temu
udało się to wszystko zakończyć. Na ekranie
zobaczymy również Margot Robbie, która,
choć nie wciela się w postać autentyczną, to
odgrywa dość istotną rolę w całej historii.
Podczas seansu odniosłem wrażenie, że
film jest trochę chaotycznie zmontowany.
Mamy tu jeden główny wątek, który składa
się z trzech mniejszych, reprezentowanych
przez trzy bohaterki, jednak momentami
całość nie łączy się ze sobą tak, jak powinna,
przez co nie wiemy, w jakim momencie
historii jesteśmy w danej chwili. Jest to jednocześnie mój największy zarzut do całej
produkcji, ponieważ na innych polach wypowiadać się można o niej raczej pozytywnie.
Sama historia nie jest tu przedstawiona
co prawda w sposób wyjątkowy. Nie znajdziemy tu żadnych reżyserskich czy scenariuszowych chwytów, których byśmy nie
widzieli w wielu innych produkcjach. Nie jest
to jednak minus, raczej po prostu szkoda, że
nic nas tu nie zaskoczy. Sam temat i historia
przedstawiane w filmie są oczywiście bardzo ważne i dobrze, że powstają filmy, które
je poruszają. Co do tego nie należy mieć
żadnej wątpliwości.
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Tym, co najbardziej cieszy i zaskakuje w filmie, jest aktorstwo. Mogłoby
się wydawać, że z taką obsadą efekt może być tylko dobry, jednak
zaskoczenie przychodzi nieco z innej strony. Najmniej wyrazistą postacią jest tutaj ta grana przez Nicole Kidman. Tak naprawdę przez ponad
połowę filmu jest ona nieobecna i nie wnosi nic do samej fabuły. Talent
i potencjał tej aktorki nie zostały wykorzystane poprzez takie rozpisanie
tej postaci w scenariuszu.
Lepiej się to przedstawia w przypadku Charlize
Theron, która jest przez cały seans na pierwszym
planie. Mimo wszystko przez prawie dwie godziny

Bardzo dobre kreacje

jej postać jest zagrana dokładnie tak, jak mogliby-

aktorskie oraz tempo

śmy się tego spodziewać. Nic nas tu nie zaskakuje

opowiadania historii
sprawiają, że całość

i można odnieść wrażenie, że postać jest zagrana
po prostu bezpiecznie, bez miejsca na szarżę.

ogląda się naprawdę

Natomiast jeśli chodzi o naszego głównego antago-

dobrze, zapominając

nistę, to jest on zagrany wzorowo. John Lithgow jest

na chwilę o niektórych
niedociągnięciach.

w swojej roli fenomenalny i po raz kolejny udowadnia, jak uzdolnionym jest aktorem. Zwłaszcza
kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, iż prywatnie
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jest on przemiłym i ciepłym człowiekiem, który zapewne muchy by nie
skrzywdził, a poza aktorstwem pisze między innymi książki dla dzieci.
Oglądanie go zatem w takiej roli może być chwilami nieco nieprzyjemne.
Największą niespodzianką byłą tutaj Margot Robbie. Nie od dziś wiadomo, że jest naprawdę zdolną aktorką, jedną z lepszych w swoim pokoleniu. W „Gorącym temacie” nie dostała co prawda najdłuższego czasu
ekranowego, jednak jest jedną z kluczowych postaci dla całej historii,
a dwie jej sceny sprawiają, iż film bardzo zapada w pamięć. Te dwie
sceny są tak naprawdę daniem głosu wielu kobietom, które przeżyły
podobne doświadczenia – to głos najbardziej donośny spośród wszystkich bohaterek tego filmu.
„Gorący temat” nie jest może ostatecznie filmem, który na stałe zapisze
się na kratach i który powinien być doceniany za swoją realizację. Jest
jednak filmem traktującym o ważnych tematach i na pewno nie można
koło niego przejść obojętnie. Bardzo dobre kreacje aktorskie oraz tempo
opowiadania historii sprawiają, że całość ogląda się naprawdę dobrze,
zapominając na chwilę o niektórych niedociągnięciach.
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Premiery streamingowe
styczeń 2020
Wiedźmin
Jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali 2019 roku.
Adaptacja opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
z Henrym Cavillem w roli Geralta z Rivii. Serial powstał
na fali popularności serii gier komputerowych
o Wiedźminie, zrealizowanych przez studio CD Projekt
RED. Zapowiedziany już został drugi sezon serialu.

Wataha – 3. sezon
3. sezon jednego z najlepszych polskich seriali
ostatnich lat, zrealizowany przez HBO Polska.
Całość opowiada o strażnikach granicznych
z polskich Bieszczad, którzy w każdym z sezonów
zmagają się z nowymi problemami. W najnowszej
odsłonie trafiają na ślad organizacji zajmującej się
handlem ludźmi. Kapitan Wiktor Rebrow (w tej roli
Leszek Lichota) musi ją powstrzymać.
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Dwóch papieży
Netflix ma dobry sezon w kategorii
filmów. Mieliśmy już „Irlandczyka”, „Historię
małżeńską”, a teraz przyszedł czas na film
opowiadający o relacji papieża Benedykta XVI
z kardynałem Jorge Bergoglio – późniejszym
papieżem Franciszkiem. W głównych rolach
wystąpili Anthony Hopkins i Jonathan Pryce,
a ich kreacje są bardzo chwalone przez
krytyków i możliwe, że otrzymają nominacje
w tegorocznych Oscarów.

Truth Be Told
Śledztwo kryminalne w podcastem w tle.
Dziennikarka, która prawie 20 lat temu
zbudowała swoją karierę na pewnej sprawie,
dochodzi do wniosku, że młody człowiek,
który poszedł wtedy do więzienia, może być
niewinny. Postanawia rozpocząć śledztwo,
którego kolejne kroki przedstawia w swoim
podcaście. W roli głównej wystąpiła Octavia
Spencer, a oprócz niej pojawili się również
Lizzy Caplan oraz Aaron Paul. Na uwagę
zasługuje format odcinków, które trwają od
40 do 45 minut.
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Czy istnieje
pozytywna muzyka?
Od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy ja znam piosenki, które są
po prostu pozytywne. Gdy o tym myślę, to naprawdę nie przychodzi mi
praktycznie żadna piosenka do głowy, no może poza „Can’t Stop The
Feeling!” autorstwa Justina Timberlake’a.

FELIETONY
MUZ YK A

207

Zacząłem się zastanawiać, dlaczego taka pozytywna muzyka nie istnieje,
dlaczego zawsze jak chcę posłuchać czegoś i zaczynam włączać mózg w celu
zrozumienia warstwy lirycznej utworu, dociera do mnie, że po raz kolejny
słucham czegoś, co jest po prostu smutne – czy tak musi wyglądać sztuka?
Czy sztuką można nazwać jedynie rzeczy, które są dołujące i pełne żalu?
Wszystko na to wskazuje, że większość utworów muzycznych uznanych
za „dobre” opisuje jakiegoś rodzaju smutek oraz opiera się o silne emocje – głównie te negatywne. Wystarczy pomyśleć o twórczości takich
osób jak John Mayer (kilka nagród Grammy na koncie) czy nawet sięgając
po pop – Taylor Swift, to nie są radosne piosenki. Pojawia się tutaj wręcz
wrażenie, które dość jasno sugeruje nam, że to cierpienie jest muzą
autora tekstu czy też sensem całej piosenki.
Tylko czy to źle? Moim zdaniem nie, pozostaje w końcu warstwa
muzyczna, która często w odbiorze jest bardzo radosna, mamy dużo
durowych akordów i dźwięków, które sprawiają, że jest nam jakoś lżej na
sercu – oczywiście do momentu, w którym zdamy sobie, że cała piosenka
nie jest o niczym radosnym i zabawnym.
Zastanawiałem się też, po co w takim razie wszyscy tego słuchamy
i myślę, że odpowiedź jest jedna – ku pokrzepieniu serc. Każdy czasem
przeżywa gorsze chwile, każdy z nas Wie, co to znaczy nie do końca trafiona miłość i czasem po prostu szukamy w muzyce kogoś, kto w kilku
pięknych zdaniach powie to, co czujemy, pomoże nam zrozumieć, że nie
jesteśmy sami na tym świecie – w końcu większość z nas nie jest samotnikami i nie lubimy się czuć opuszczeni i osamotnieni. Ten problem
rozwiązuje właśnie rzeczona muzyka, która potrafi wypełnić czasem tę
pustkę – czy to źle? Zupełnie nie. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego,
że większość piosenek, które znamy z radia czy internetu, nie opowiada
radosnych historii – wręcz przeciwnie.
Skoro to wiem, skoro jestem tego świadom, to czemu szukałem tak uporczywie muzyki, która byłaby pozytywna? Sam nie wiem, pomyślałem, że może
żyję w jakiejś bańce, że może wszyscy w niej żyjemy i gdzieś tam, daleko istnieje gatunek muzyczny, który swoją radością potrafi zmienić to, jak się czujemy i po prostu poprawić humor – myślę jednak, że coś takiego nie istnieje.
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Nie uważam jednak, że to źle – po prostu świadome konsumowanie mediów
(jakiegokolwiek rodzaju) niesie za sobą pewne konsekwencje, bo czy w kinie
99% komedii to tak naprawdę nie są głupkowate filmy, które jedynie mają
bawić? Jestem przekonany, że tak to wygląda.
Dlatego też chciałem Wam powiedzieć jedno – najpiękniejszą i najpozytywniejszą muzyką, jaką możecie usłyszeć, jest szum liści, śpiew ptaków czy też
po prostu cisza otoczenia po zdjęciu słuchawek, wyłączeniu muzyki, podcastów i filmów. Czasami po prostu warto pójść na spacer bez zgiełku, bez
cudzych historii i emocji.
Tego Wam życzę, żeby najpiękniejszą muzyką i tą zarazem najpozytywniejszą potrafiła być dla Was po prostu codzienność, bez mocnego beatu
i ostrych gitarowych riffów.

MAKOWA KUCHNIA

MAŁGORZATA ŁADA
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Jabłka pieczone
z bakaliami

MAKOWA KUCHNIA
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Składniki:

Jabłka myjemy, odcinamy wierzch i wydrążamy gniazda

• 5 twardych, kwa-

nasienne (staramy się usunąć tylko gniazda nasienne, zostawia-

śnych jabłek

jąc nieuszkodzony dół jabłka).

• 5 łyżeczek miodu
• 2 garści suszonych

W rondelku lekko podgrzewamy sok jabłkowy i wkładamy do

wiśni, żurawiny lub

niego wiśnie, żurawinę czy też rodzynki, mieszamy i pozosta-

w ostateczności

wiamy na 10–15 min.

rodzynek
• 1/2 szklanki soku
jabłkowego
• 2 łyżki siekanych

Orzechy i migdały siekamy i dodajemy do odsączonych bakalii,
dodajemy miód, mieszamy i napełniamy farszem jabłka. Jabłka
przykrywamy odciętymi częściami.

orzechów włoskich
z migdałami

Jabłka układamy w naczyniu żaroodpornym, wstawiamy do
nagrzanego do 170°C piekarnika i pieczemy ok. 15 min.
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