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Początek roku, jak to zwykle bywa, w iMagazine
jest bardzo pracowity. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się przeprowadzić kolejne badanie czytel-

nictwa, które pomaga nam lepiej zrozumieć Was,
naszych czytelników, jednocześnie umożliwia
nam lepszą współpracę z partnerami. Dziękujemy
Wam za już udzielone odpowiedzi w badaniu,
a tych, którzy jeszcze w nim nie wzięli udziału,
zachęcamy do spędzenia 5 minut i odpowiedzi
na kilkanaście pytań. Z góry dziękujemy.
Kolejną bardzo ważną akcją, jaką przeprowadzamy na początku roku, jest wybór Produktu
Roku iMagazine za rok poprzedni. Tym razem
mieliśmy nowe kategorie i zaskakujących – albo
i nie – wygranych wybranych przez Was.
Ostatnią, chyba najważniejszą rzeczą, którą
cyklicznie robimy, jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i licytacja naszej
okładki. Tylko raz w roku można kupić okładkę
iMagazine, a całość dochodu z tego tytułu przekazujemy na fundację WOŚP.
Poza tym lutowy numer jest jak zwykle pełen
ciekawych tematów. Zapraszamy do lektury!
Dominik Łada

WELCOME
HOME.
NOWE BEZPRZEWODOWE
GŁOŚNIKI DENON HOME
Home 350

Home 250
Home 150

DOSKONAŁY, BEZPRZEWODOWY
DŹWIĘK DLA KAŻDEGO STYLU ŻYCIA.
Wybierz głośnik, który jest odpowiedni do Twoich
potrzeb. Słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu,
dużym lub małym. Czas na zmiany. Czas na doskonały
i bezprzewodowy dźwięk z Denon Home.
www.denon.pl
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Sprzedażowy rekord Apple w okresie świąteczny:
277 miliony dolarów z App
Store
Czytaj dalej....

Nowy rekord streamingu
– miliard odtworzeń w USA
Czytaj dalej....

Mac Pro w wersji rackowej
już dostępny – dostawy od
30 stycznia
Czytaj dalej....
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The (Unofficial) Apple
Archive – dostępne!
Czytaj dalej....

Rekordowe wydatki Apple
na lobbing w 2019, ale wciąż
niższe niż u konkurencji
Czytaj dalej....

Apple porzuca plany
wdrożenia szyfrowania
„end-to-end” kopii zapasowych iCloud. Presja FBI
działa?
Czytaj dalej....
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Imagination Technologies
ogłasza nowe porozumienie
i umowę z Apple
Czytaj dalej....

Były CEO HBO – Richard
Plepler – dołączył do
AppleTV+
Czytaj dalej....

Apple Watch Series 5
(PRODUCT)RED może
pojawić się w 2020 roku
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

16

Mercusys MW300D

– tani router z modemem ADSL2+
Stworzona przez TP-Link budżetowa marka Mercusys poszerza swoje
portfolio o router z wbudowanym modemem ADSL2+. Urządzenie
jest przeznaczone dla osób korzystających z dostępu do Internetu za
pomocą łącza telefonicznego.
Mercusys MW300D to router WiFi pracujący w standardzie 802.11n, oferujący użytkownikom prędkości transmisji w sieci bezprzewodowej do
300Mb/s . Taka specyfikacja pozwala na jednoczesny streaming wideo
w jakości HD na wielu tabletach, laptopach, telefonach i innych urządzeniach jednocześnie. Do podłączenia urządzeń kablowych służą trzy
porty LAN. Dzięki obsłudze połączeń ADSL2+ oraz wbudowanemu portowi RJ11, router Mercusys MW300D można podłączyć bezpośrednio do
kabla od operatora - do nawiązania połączenia z internetem nie jest
wymagany dodatkowy modem. Urządzenie jest w pełni kompatybilne
również ze starszymi standardami ADSL2/ADSL, przez co domownicy
zyskują swobodę wyboru dostawcy usługi internetowej.
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Za zasięg routera MW300D
odpowiadają dwie zewnętrzne,
dookólne anteny, które zapewniają dobry zasięg WiFi oraz
wielokierunkowe nadawanie
sygnału na powierzchni całego
domu czy mieszkania.
Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie
WPA2-PSK. Dla maksymalnej
wygody użytkowników Mercusys MW300D został wyposażony w przycisk WPS, który
umożliwia łatwiejsze nawiązanie szyfrowanego połączenia.
Dodatkowym atutem urządzenia zwiększającym bezpieczeństwo danych w sieci lokalnej
jest możliwość stworzenia
odrębnej sieci WiFi dla gości.
Ponadto, dzięki intuicyjnemu
interfejsowi konfiguracja
routera trwa tylko kilka minut.
MW300D zostało stworzone dla
osób, które korzystają z usług
operatora telekomunikacyjnego
i łączą się z siecią poprzez kabel
telefoniczny. Urządzenie jest
objęte dwuletnią gwarancją, zaś
jego cena nie przekracza 80 zł.
Więcej informacji na temat
routera na stronie: MW300D.
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Jimmy Iovine wyjaśnia,
dlaczego opuścił Apple
Music
Czytaj dalej....

Bosch zapowiada
wsparcie HomeKit
Czytaj dalej....

Od teraz możecie zamówić
AirPods z emoji na etui
ładującym
Czytaj dalej....
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Niektórzy mówią, że klawiatury w MacBookach są
idealne i się nie psują,
a tymczasem ja już jestem
na trzeciej
Czytaj dalej....

Apple zaprasza posiadaczy iPhone’ów 11 i 11 Pro na
Night Mode Challenge
Czytaj dalej....

Apple uruchamia program
wymiany Smart Battery
Cases dla iPhone’ów: XS, XS
Max i XR
Czytaj dalej....
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JBL Tune 120 TWS różowe
Gama kolorystyczna słuchawek JBL Tune 120 TWS poszerzyła się właśnie
o wersję różową. Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
z etui ładującym w zestawie cieszą się dużą popularnością i są bardzo
wygodnym rozwiązaniem.
JBL Tune 120 TWS to całkowicie bezprzewodowe słuchawki, które dostępne
są już w modnej różowej wersji kolorystycznej. Dzięki przetwornikowi
5,8 mm, zapewniają mocny dźwięk i brzmienie JBL Pure Bass. Słuchawki
w połączeniu z eleganckim przenośnym etui ładującym zapewniają 16
godzin nieograniczonej radości z muzyki. Ich ergonomiczny kształt gwarantuje komfort użytkowania przez długi czas. Wyposażono je w intuicyjne
i poręczne sterowanie, wygodnie umieszczone na każdej słuchawce. Oferują
również dostęp do Siri oraz Asystentem Google za jednym kliknięciem.
Dzięki słuchawkom JBL Tune 120 TWS można w pełni odkryć wolność
będąc w ruchu bez krępujących przewodów. Słuchanie muzyki, rozmowy
telefoniczne i trening już nigdy nie wzbudzą obaw, że przewody słuchawek się poplączą.
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21

Ponadto użytkownik nie przegapi połączenia telefonicznego w drodze do pracy lub w czasie treningu,
dzięki intuicyjnemu sterowaniu połączeniami stereo
i przyciskom wygodnie rozmieszczonym na słuchawkach. Za jednym naciśnięciem przycisku można łączyć
się z Siri lub Asystentem Google.
JBL Tune 120 TWS zapewniają do 4 godzin pracy,
a dodatkowo 12 godzin zasilania z etui ładującego.
Ponadto funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzyskanie dodatkowej godziny pracy słuchawek po zaledwie 15 minutach ładowania z etui ładującego. Wisienką
na torcie jest fakt, że słuchawki są stylowe i wyróżniają
się swoim designem, a ich sugerowana cena detaliczna
to 429 zł. Słuchawki dostępne są aktualnie w czterech
wersjach kolorystycznych: czarnej, czarno-niebieskiej,
białej, a teraz również modnego pudrowego różu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przetwornik dynamiczny o średnicy 5,8 mm
Czułość przetwornika przy 1 kHz/1 mW: 96 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Maksymalna moc wejściowa: 15 mW
Impedancja: 14 Ω
Wersja Bluetooth: 4.2
Moc nadajnika Bluetooth: 0~10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
i 8DPSK
Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Profile Bluetooth: A2DP 1.3 AVRCP 1.5 HFP 1.6
Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy (85 mA/3,7 V)
Czas ładowania: <2 godz. od pełnego rozładowania
Czas odtwarzania muzyki przy włączonej komunikacji
Bluetooth: 4 godz.
Masa: 73 g
Sugerowana cena detaliczna: 429 zł
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The Morning Show i AppleTV+ z pierwszą nagrodą
Czytaj dalej....

Oprah anulowała
produkcję dokumentu dla
platfromy Apple TV+
Czytaj dalej....

Apple buduje komputer dla
graczy, jeśli wierzyć Economic Daily News
Czytaj dalej....
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Apple pokazuje siłę
robota Daisy
Czytaj dalej....

Problemy po grudniowej
aktualizacji firmware
AirPods Pro
Czytaj dalej....

macOS Catalina 10.15.3,
nadchodzący tryb Pro
i nowy MacBook Pro 13/ 14''
za rogiem
Czytaj dalej....
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Tym razem sam prokurator generalny, prosi Apple
o odblokowanie iPhone’a
Czytaj dalej....

SmartyKit – zestaw do zbudowania własnego Apple I
Czytaj dalej....

Rynek PC urósł po raz
pierwszy od 2011 roku, tym
czasu Apple zalicza drobne
spadki sprzedaży
Czytaj dalej....
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Aerial – screensaver z Apple
TV 4/4K dla Mac doczekał
się sporych uaktualnień
Czytaj dalej....

Microsoft Chromium Edge
oficjalnie dostępne
Czytaj dalej....

Lee Eisenberg podpisał
wieloletni kontrakt z Apple,
w ramach Apple TV+
Czytaj dalej....
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Plakaty promujące seriale
z Apple TV+ powstały na
iPadach Pro
Czytaj dalej....

Apple kupiło prawa do
dokumentu o Beastie Boys
Czytaj dalej....

Procesor A14 w tegorocznym iPhone 12 tak wydajny,
jak ten z 15-calowych
MacBook Pro?
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

27

AirPodsy opanowują świat,
a Apple zgarnia największy
kawałek tortu
Czytaj dalej....

Apple otworzy nowe biuro
w Monachium
Czytaj dalej....

Sukces Apple TV+ stoi pod
sporym znakiem zapytania
Czytaj dalej....
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Oryginalne podcasty
Apple, jako produkcje
towarzyszące premierom
na Apple TV+?
Czytaj dalej....

dostępne na Apple TV+
Czytaj dalej....

Apple zaczęło sprzedawać
odnowione iPhone XS –
niestety nie w Polsce
Czytaj dalej....
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iPhone 12 w kolorze
Navy Blue
Czytaj dalej....

Cook odbiera nagrodę
w Irlandii, a przyszłość
widzi w AR
Czytaj dalej....

Apple wkrótce ostatecznie
zabije wspomnienie o Flash
Czytaj dalej....
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Netflix jest nie do zatrzymania – serwis notuje kolejne
duże wzrosty subskrybentów
Czytaj dalej....

Tetris zniknął i szybko
wrócił na iOS – kultowa
gra w nowej wersji od innego developera
Czytaj dalej....
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Lutowa okładka iMagazine dla WOŚP
sprzedana za 6200 zł!
Zakończyła się nasza specjalna, charytatywna aukcja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której tradycyjnie była do wygrania lutowa
okładka iMaga.
Graliśmy dla orkiestry już po raz ósmy. W tym roku nasza okładka została
sprzedana za kwotę aż 6200 zł!
Tym samym od początku nasze wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy osiągnęło już wartość 53315 zł!
Zwycięzcą aukcji został Krzysztof Nowakowski, właściciel sieci serwisów
pogwarancyjnych i gwarancyjnych związanych z Apple. Znacie go przede
wszystkim z naszych imprez jako właściciela MacLife, które od wielu lat
z nami współpracuje.
Bardzo się cieszymy i gratulujemy wygranej! Tym bardziej w takiej sprawie!

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Produkt Roku 2019 iMagazine
– wyniki plebiscytu czytelników!
No i wszystko jasne. Aczkolwiek jest też trochę zaskakujących, ale oczywiście Waszych wyborów. Zakończyliśmy plebiscyt na Produkt Roku
2019 iMagazine.
W tym roku głosowaliście na produkty w 10 kategoriach. Względem
poprzedniego roku dodaliśmy jeszcze jedną, nową kategorię – urządzeń
z Androidem. W końcu już całkiem sporo takiego sprzętu przetestowaliśmy dla Was.
Oddaliście w sumie 2327 głosów na produkty, o których w ostatnim roku
mogliście przeczytać w iMagazine.
A oto zwycięzcy.
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Akcesorium elektroniczne
Najciekawszym akcesorium elektronicznym
ostatniego roku według Was była genialna
mysz Logitech MX Master 3. Zdobyła ona
30% głosów.

Recenzja Logitech MX Master 3
w iMagazine 10/2019...

Akcesorium Fitness
Tutaj nie było zdziwienia. W tym roku najlepsze akcesorium fitness to Apple Watch 5,
który zgarnął 20% Waszych głosów.

Recenzja Apple Watch 5
w iMagazine 10/2019...

Akcesorium Internet
Rzeczy/HomeKit
Z inteligentnych urządzeń, które testowaliśmy, najbardziej przypadł Wam do gustu
inteligentny ekspres do kawy Nivona 970,
zdobywając 28% głosów.

Recenzja Nivona 970
w iMagazine 10/2019...
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Sprzęt muzyczny – słuchawki
W kategorii sprzętu muzycznego, a konkretnie słuchawek, 25% głosów oddaliście na świetne słuchawki z ANC – Sony
WH-1000XM3.

Recenzja Sony WH-1000XM3
w iMagazine 2/2019 ...

Sprzęt muzyczny – głośniki
Najlepszy sprzęt muzyczny – głośniki, to
w tym roku według Was świetny Bowers
& Wilkins Formation Flex. 31% głosów
zobowiązuje.

Recenzja Bowers & Wilkins Formation
Flex w iMagazine 12/2019...

TV
W kategorii TV w tym roku walka była bardzo wyrównana, jednak najlepszy według
Was okazał się niesamowity telewizor od
Samsunga – QLED 8K Q950R. Zagłosowało
na niego 30% czytelników.

Recenzja Samsunga QLED 8K
Q950R w iMagazine 8/2019...
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Obudowy, pokrowce, torby
Obudowy, pokrowce, torby – tutaj wybraliście pokrowce Mujjo z najnowszej linii Full
Leather Case for iPhone 11/11 Pro/11 Pro
Max. Aż 39% z Was głosowało na Mujjo.

O Mujjo Full Leather Case for
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max pisaliśmy
tutaj..

Motoryzacja
Najbardziej zacięta rywalizacja, jak obserwowałem statystyki, naszego plebiscytu zdarzyła się
w kategorii motoryzacja. Łeb w łeb o zwycięstwo
walczyła Tesla z Volvo, jednak dalej zajechał ten
drugi! Najciekawszym samochodem według Was
w tym roku okazało się Volvo V60 Cross Country,
który zdobył 21% Waszych głosów.

Recenzja Volvo V60 Cross Country
w iMagazine 4/2019 ...

Android
Nowa kategoria – Android. Tutaj musiał
zwyciężyć Samsung Galaxy Fold. Nie było
innego wyjścia, bo to jest pierwszy taki
sprzęt na rynku. Zasłużone 25% głosów
i pierwsze miejsce w kategorii.

Recenzja Samsung Galaxy Fold
w iMagazine 12/2019..
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Apple
Pierwszy raz od początku gdy organizujemy nasz plebiscyt mamy taką
sytuację! Według Was najlepsze są… dwa produkty! Tyle samo głosów, po
21%, zdobył najnowszy MacBook Pro 16'' oraz słuchawki AirPods Pro!

Recenzja AirPods Pro w iMagazine 12/2019
Recenzja MacBook Pro 16'' w iMagazine 1/2020
Bardzo Wam dziękujemy za wzięcie udziału i wspólną zabawę oraz gratulujemy wszystkim producentom.
Wraz z plebiscytem odbywał się konkurs dla Was, naszych czytelników.
Jego wyniki opublikowane zostały na www.
Przypomnę tylko, że nagrody dla Was zostały ufundowane przez:
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Pomóż nam tworzyć
lepszego iMaga
WEŹ UDZIAŁ W BADANIU
CZYTELNICTWA

Badanie Czytelnictwa
iMagazine (styczeń 2020)
Drodzy Czytelnicy iMagazine…
Od ostatniego badania, które przeprowadzaliśmy, minęły prawie cztery
lata. W tym czasie sporo zmieniło się zarówno na rynku jak i w naszym
magazynie. Prosimy Was zatem o wzięcie udziału w naszym nowym

badaniu czytelnictwa.
Ankieta ma na celu zbadanie czytelnictwa magazynu iMagazine. Wypełnienie jej zajmie Wam tylko ok. 5 minut. Informacje w ten sposób zebrane
posłużą w dwóch celach:
• możliwości pokazania potencjalnym reklamodawcom do jakiej grupy
docelowej mogą dotrzeć poprzez reklamę w iMagazine
• lepszemu dostosowaniu magazynu do Waszych oczekiwań
Dane, które zbieramy są całkowicie anonimowe. Ankieta nie wymaga zalogowania, podania danych osobowych ani żadnego kontaktu.
Z góry dziękujemy za pomoc i poważne potraktowanie ankiety. Dzięki
Wam będziemy mogli tworzyć lepszy iMagazine.

iMagazine na Androidzie!
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DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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SNAPSHOTSBYMB

– podróżowanie z Instagramem
Michał Bogusławski, z jednej strony człowiek z korpo, z drugiej
– zapalony podróżnik. Do tego fotograf i coraz popularniejszy
twórca na Instagramie, znany jako SNAPSHOTSBYMB.
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Dominik Łada: Na początek mam do Ciebie pytanie: Co robiłeś 10.04.2012?
Michał Bogusławski: Dobre pytanie, 10 kwietnia 2012… Jeśli mnie pamięć
nie myli, to chyba był weekend, niedziela, zapewne siedziałem w domu
przy komputerze i obrabiałem zdjęcia.
DŁ: Data, kiedy zostałeś instagramerem.
MB: Tak? Ale żeś wyciągnął info.
DŁ: Wtedy założyłeś konto, ale pierwsze zdjęcie jest z 24 lipca 2017.
MB: Tak, rzeczywiście, tak naprawdę miałem kilka podejść do Instagrama.
Na początku, kiedy to było takie fajne, że każdy to zaczął mieć, ściągnąłem
sobie aplikację, zapostowałem jakieś zdjęcie z biura, z komputerem i długopisem i chyba to zdjęcie wisiało dłuższy czas…
DŁ: 5 lat?
MB: Być może, być może tak…
DŁ: Ale coś wrzucałeś pomiędzy czy nie? Bo ewidentnie od 2017 roku to
już wszystko się stało spójne i chyba wtedy to już jesteś „Ty”.
MB: Wrzucałem, jak każdy małolat swego czasu, zdjęcia siebie, selfie,
życia wokół mnie, interesowałem się zawsze technologią, więc było dużo
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komputerów, sprzętu, natomiast w tamtym
czasie w ogóle nie pasjonowałem się fotografią, w zasadzie fotografia to jest bardzo
młode hobby u mnie.
DŁ – Dobrze, w takim razie jesteś instagramerem, podróżnikiem, czy jesteś fintechowcem?
MB: Myślę, że przede wszystkim jestem korpoludkiem, człowiekiem, który pracuje na
etacie w wielu różnych miejscach i stara się
poświęcać 100, 110, 150 procent swojej energii na rozwijanie biznesu. Fotografia jest dla
mnie odskocznią od codzienności, czymś,
co pozwala mi ładować baterie, zapomnieć
o codzienności w Warszawie, w biurze,
przed komputerem… Fotografię pokochałem ze względu na to, że mogę wyjść zza
biurka i być bliżej natury. Więc nigdy nie
myślę o sobie jak o instagamerze. Myślę, że
to taki trochę wypadek przy pracy. Pojawiło
się obok, jak zacząłem publikować swoje
zdjęcia za namową bliskich i w którymś
momencie zaskoczyło. Im więcej jest osób,
którym się podoba moja fotografia, tym
bardziej to motywuje do działania, do bycia
lepszym, do pokazywania coraz dalszych
i trudniej dostępnych miejsc na świecie.
Pokazywania tego przez swoją perspektywę,
swoje oko.
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DŁ: Czyli traktujesz Instagram jako takie swoje portfolio, część osób
tak robi. Czy to jest z jednej strony to, czym żyjesz, a z drugiej – z czego
mógłbyś żyć?
MB: Myślę, że jest to taki moment, w którym mógłbym rozważyć, aby
utrzymywać się z fotografowania i publikowania treści w social mediach,
ale boję się, że gdybym rzeczywiście postanowił tak żyć i z tego się utrzymywać, to straciłoby to coś, co powoduje, że to jest piękne. Stałoby się to,
de facto, moją pracą, a nie odskocznią od niej.
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DŁ: Ostatnio słyszałem o takich statystykach, że życie instagramera to
jest 18 miesięcy. Ty już dłużej tam jesteś, w związku z tym może to nie jest
kwestia tego, że jesteś instagramerem, tylko właśnie w drugą stronę, że
jest to taki…
MB: Taki lifestyle, część życia. Być może tak, nigdy nie miałem takich aspiracji, żeby mieć jakieś setki tysięcy followersów i być kimś rozpoznawalnym. Rzadko pokazuję się na tych zdjęciach. Teraz
trochę to zmieniam, bo też im więcej ludzi mnie
śledzi, tym więcej dostaje takiego feedbacku, że

Kim jest w zasadzie insta-

ludzie chcą mnie poznać, chcą wiedzieć, jak podróżuję, gdzie, z kim, jak się do tego przygotowuję, jak

gramer? Wszystkie osoby,

doświadczam tych hikingów, tych miejsc, do których

które coś tworzą, są wrzu-

się dostaję. Dlatego teraz jest więcej mnie, ale na

cane do jednego worka. Ja
próbowałem wielu różnych

Instastory, bo według mnie jest to najlepszym kanał
do tego celu, żeby nie zaśmiecać sobie swojego
głównego feedu, gdzie pokazuję fotografię, dla któ-

portali, od 500 px, poprzez

rej ludzie mnie śledzą. Jednak, co do samego insta-

flickry itd. Dla mnie Insta-

gramera, według mnie jest to dość niewdzięczna

gram jest tak naprawdę
jedynym medium, gdzie

nazwa. Kim jest w zasadzie instagramer? Wszystkie
osoby, które coś tworzą, są wrzucane do jednego
worka. Ja próbowałem wielu różnych portali, od

mam bezpośredni kontakt

500 px, poprzez flickry itd. Dla mnie Instagram jest

z osobą, która tworzy.

tak naprawdę jedynym medium, gdzie mam bezpośredni kontakt z osobą, która tworzy. Oczywiście
ludzie narzekają na algorytmy, ale mimo wszystko
dociera do tych 20 tys. ludzi.
DŁ: Ostatnio pokazywałeś, jak robisz, by Cię częściej można było widzieć
na swoim feedzie. Przyznam, że nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja.
Płynąłem z tym prądem, gdzie OK, coś mi znikało i dopiero, jak mi znikało,
na przykład Twoje zdjęcia, to zacząłem wchodzić bezpośrednio z Twojego
konta. Jak już to zrobiłem, to potem ponownie zaczęły mi się pojawiać
Twoje zdjęcia w moim feedzie.
MB: Algorytmy social media – Instagrama, YouTube, to jest, jak wiesz,
odwieczna czarna magia i nikt nigdy nie trafi, ale ewidentnie zaszły jakieś
zmiany i dostałem info, że dużo osób, które mnie śledzi i interesuje się
moją fotografią, musi wejść bezpośrednio na mój profil. Zresztą, nie
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wiem, czy pamiętasz, ale YouTube tak samo zrobił jakiś czas temu, że
kiedy kogoś subskrybujesz, to musisz ten dzwoneczek nacisnąć, żeby
dostawać powiadomienia. Myślę, że docieram do bardzo specyficznej
grupy użytkowników, którzy interesują się fotografią, chcą jakoś zacząć,
ale do końca nie wiedzą jak.
DŁ: No właśnie, a jak ty zacząłeś? To jest relatywnie świeży temat. Tak
na poważnie, jakieś 3 lata?
MB: Pierwszy wyjazd z aparatem, ale tak z aparatem na zasadzie chcę
być fotografem, chcę robić zdjęcia, chcę nauczyć się tej profesji, to był
maj 2016 roku. Kupiłem bilety na Islandię i czułem, że chcę robić zdjęcia. Zawsze z każdej podróży chciałem przywozić jakieś wspomnienia.
Zresztą moja nazwa Snapshot na Instagramie wzięła się z tego, że chcę
mieć migawki z moich podróży, z mojego życia, nie chcę ich zapomnieć. W ogóle moją pierwszą podróżą, od której się wszystko zaczęło,
był wyjazd do Nowego Jorku w 2009 roku. Nie miałem wtedy w ogóle
aparatu i mój kolega Kamil, który siedział obok mnie, zaproponował
w biurze, że pożyczy mi lustrzankę Pentaxa. Ja tak trochę niechętnie,
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ale mówię: „Dobra, spróbujemy, chętnie go
wezmę i się nim pobawię”. I to była totalna
zmiana w podróży. Nie mogłem się opanować. Zwiedzałem Nowy Jork przez wizjer,
żeby szukać jakichś kadrów, fotografować
ludzi, patrzeć, jak ten świat tam funkcjonuje.
W jakiś sposób mnie to tak zainspirowało,
że podróżując już dalej, z moją dziewczyną,
narzeczoną, z przyjaciółmi, zawsze starałem
się patrzeć przez obiektyw i zbierać zdjęcia,
mimo że zupełnie nie interesowałem się
technicznie, jak powinienem to zdjęcie zrobić. No i w ten sposób podróżowałem sobie,
zbierałem materiał i kolekcjonowałem
zdjęcia. Aż do momentu, w którym postanowiłem sobie, że OK, skończyło się robienie
zdjęć dla samych kadrów, dlatego, żeby zdjęcie było fajne, interesujące i żeby zatrzymać
ten czas, to wspomnienie. Zresztą, taka
dygresja, wszystkie zdjęcia, które robiłem,
później ustawiałem sobie na komputerze,
na tapecie w zmiennych 40-sekundówkach,
dlatego te migawki z różnych podróży były
bardzo fajne, bardzo stymulujące do działania. No i w 2016 roku Sony wypuściło nowy
aparat, bardzo mi się spodobał, był bardzo
innowacyjny technologicznie, był to bezlusterkowiec, pełnoklatkowy, powiedziałem,
że muszę go sobie sprawić, bo tylko wtedy
będę miał motywację, żeby technicznie
robić zdjęcia.
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DŁ: Czyli Ty nie jesteś takim hardcorowym użytkownikiem Instagrama,
że to jest mobilna fotografia, że robisz tylko mobilnym aparatem z telefonu, tylko robisz zdjęcia klasycznym aparatem, obrabiasz je i dopiero
wtedy wrzucasz na swoje konto?
MB: Tak i tutaj, wracając do pierwszego pytania, dlaczego jest taka przestrzeń
pomiędzy założeniem Instagrama i tymi pierwszymi zdjęciami. Ja nie założyłem nowego konta na Instagramie, chcąc wrzucać te zdjęcia, które zacząłem
tworzyć jako twórca, a nie po prostu jako osoba, która wrzuca byle jakie zdjęcia, takie chwilowe, tylko pokasowałem zdjęcia, które uznałem za przeszłość
i zacząłem wrzucać zdjęcia, na których w jakiś sposób aspirowałem, żeby
pokazywać krajobraz, żeby zainspirować ludzi do podróżowania.
DŁ: Wyprowadź mnie z błędu, ale Ty wolisz fotografować krajobraz niż
ludzi, prawda? Bo jak są jacyś ludzie, to są bardziej częścią tej przestrzeni,
a nie portretem.
MB: Na początku, jak zaczynałem fotografować, to chciałem dotrzeć to tych
miejsc, które chciałem sfotografować o takich porach, żeby mieć jak największe prawdopodobieństwo, że tam nikogo nie będzie, co okazywało się
okropnie trudne. Z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że pokazanie człowieka w perspektywie krajobrazu zupełnie inaczej wpływa na emocje, na
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odczytanie tego zdjęcia. Jest to dosyć znana
technika, choćby pokazywania skali w krajobrazie, jeżeli patrzymy na krajobraz gór czy
klifów bez jakiegoś przedmiotu, którego skalę
znamy, nie umiemy sobie uzmysłowić, jak duże
jest to, co pokazujemy na zdjęciu. Dlatego też,
stawiając na zdjęciu samochód albo człowieka,
od razu tę skalę jesteśmy w stanie pokazać
i ten zabieg bardzo lubię, staram się stosować
go coraz częściej i jak widać na moim Instagramie, to jest zdecydowanie krajobraz na chwilę
obecną, ale aspiruję do tego, żeby uwieczniać
więcej ludzi. Ostatnio byłem w Himalajach,
w północnych Indiach, w rejonie Ladakh, gdzie
zauroczyłem się robieniem portretów i myślę,
że mimo wszystko może nie ma na to dzisiaj
przestrzeni, bo ludzie, którzy interesują się
moją fotografią i obserwują mnie na social
media, nie są do tego przyzwyczajeni, ale
jest to na pewno element, który będę starał
się wprowadzać, pokazując człowieka w jego
codziennym życiu.
DŁ: Mam pytanie dotyczące Twoich podróży,
bo będąc korpoludkiem, jak sam mówisz,
udaje Ci się łączyć podróże z pracą – ile razy
w roku i jak długo podróżujesz?
MB: Przysługuje mi tyle samo dni urlopu, ile
wszystkim innym. Jest to odwiecznie zadawane pytanie, bo na Instagramie to wygląda,
jakbym był permanentnie w podróży. Moja
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forma twórczości daje mi przestrzeń do publikowania materiału po podróży,
więc muszę wrócić, przejrzeć i przebrać materiał, zanim mogę go zaprezentować. Nie publikuję w trakcie podróży, stąd też iluzja, że jestem w niej
permanentnie. Natomiast staram się planować z dużym wyprzedzeniem.
Myślę, że tego nauczyła mnie praca w korporacji, w zasadzie przed każdym
wyjazdem pierwsze, co robię, to odpalam Excela i staram się łączyć wszystkie weekendy, dni wolne od pracy, żeby możliwie optymalnie wykorzystać
urlop. Połączyć to w kilka różnych wyjazdów. Lubię też bardzo intensywne
podróże, ja nie odpoczywam, nie plażuję, nie siedzę w restauracjach, tylko
jadę w konkretne miejsca, mam konkretny cel, czekam na odpowiednie
warunki pogodowe. To jest chyba druga najważniejsza rzecz w fotografii
krajobrazowej, pierwsza to jest lokalizacja i miejsce, drugie – warunki pogodowe, trzecie – perspektywa. To są dla mnie trzy najważniejsze elementy
mojej fotografii. Dlatego przywożę dużo materiału z jednej wyprawy, która
de facto wcale nie jest długa. Na przykład w marcu zeszłego roku przez niecałe 2 tygodnie byłem na Islandii, na Lofotach, na wyspie Sejna w północnej
Norwegii, także… duża optymalizacja.
DŁ: Czyli lubisz zimno?
MB: Tak, zdecydowanie wolę miejsca zimne, są bardziej dzikie, są jeszcze
może nie w pełni wyeksplorowane przez człowieka, w związku z tym jest
znacznie mniej ludzi, czuję się sam, w otoczeniu ogromnej natury i to jest
ten moment, w którym mogę słyszeć swoje myśli, działać w swoim tempie,
obcować z aparatem i pokazać, co w danym momencie widzę. Dlatego preferuję miejsca, gdzie jest znacznie mniej osób, gdzie mogę być sam ze sobą.
DŁ: Dlatego Defender, żeby dojechać tam, gdzie inni nie mogą?
MB: Tak, jest taki żart, że jak się Defenderem nie da, to tylko helikopter. To
było też takie odwieczne może nie marzenie, ale podziw chłopca, ponieważ Defender zawsze kojarzył mi się z taką ikoną podróży. Z dotarciem

Moja forma twórczości daje mi przestrzeń do publikowania
materiału po podróży, więc muszę wrócić, przejrzeć i przebrać
materiał, zanim mogę go zaprezentować. Nie publikuję w trakcie
podróży, stąd też iluzja, że jestem w niej permanentnie.
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do najdalszych zakątków świata. To jest chyba pierwszy samochód, którym przejechano najpierw przez Rosję, potem przez Afrykę. Śledzę wiele
osób, które dzięki Defenderowi w ogóle zaczęły swoją przygodę z podróżami. W moim wypadku to było bardziej entuzjastyczne podejście do tej
maszyny. Podejście do tego samochodu poprzez pryzmat historii, którą ze
sobą niesie, ale nigdy nie uwierzyłem, że będę jego właścicielem. Ale jak
to zazwyczaj w życiu bywa, los tak spowodował, że mój sąsiad sprzedawał
dwa, jeden w bardzo dobrym stanie, to pomyślałem, że jak nie teraz, to
nigdy, i że wreszcie mogę zrobić taki samochód pod siebie i będę mógł
dotrzeć do miejsc, do których będę chciał.
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DŁ: A gdzie Ty nim w ogóle dojechałeś? Bo masz go chyba relatywnie krótko.
MB: Mam go od maja.
DŁ: No właśnie. Ale w tym czasie chyba już całkiem dużo przejechałeś.
MB: Byłem nim w jednej podróży, ale przez trzy miesiące zrobiliśmy nim 22
108 km, to jest dokładna liczba. Przejechaliśmy wraz z moją partnerką całą
Skandynawię, Wyspy Owcze, Szkocję, Wielką Brytanię, a później wybrzeżem przez Hiszpanię, aż do Portugalii, a potem prosto do Warszawy. Mógłbym tę podróż powtórzyć, nawet tak z 2–3 miesiące dłużej, żeby dokładniej
to wyeksplorować, ale to jest to, o czym mówiłem – staram się zobaczyć
jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, co jest wynikiem tego, że to nie
jest mój przedmiot utrzymania, nie żyjemy z tego. Dlatego staram się, jako
osoba pracująca na pełen etat, wykorzystać ten czas na maksa.
DŁ: Ale jednocześnie widzę, że zaczęły się u Ciebie pojawiać współprace
komercyjne z jakimiś klientami. Długo Ci zajęło wypracowanie takiej
współpracy czy sami zaczęli się do Ciebie zgłaszać? Czy to jest trudne
w kontekście profilu, jaki masz?
MB: To jest ciekawy element mojej twórczości, relatywnie nowy dla
mnie, ponieważ z racji z tego, że Instagram i fotografia nie są moim
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Byłem nim (red. Land Rover Defender) w jednej podróży, ale przez
trzy miesiące zrobiliśmy nim 22 108 km, to jest dokładna liczba.
Przejechaliśmy wraz z moją partnerką całą Skandynawię, Wyspy
Owcze, Szkocję, Wielką Brytanię, a później wybrzeżem przez Hiszpanię, aż do Portugalii, a potem prosto do Warszawy.

źródłem utrzymania, a tylko i wyłącznie pasją, która pcha mnie coraz
dalej w te dzikie miejsca i umożliwia mi odłączenie się od codziennego
świata i robienie zdjęć, to nie traktowałem tego zarobkowo. Dlatego
mogłem starać się być jak najlepszym, to znaczy być najlepszym przed
sobą, nie konkuruję z nikim oprócz siebie samego. Jestem dosyć krytyczny, z żadnego z moich zdjęć nie jestem zadowolony i wydaje mi
się, że mogłem je zrobić lepiej, więc tych współprac wcale nie było. Nie
dążyłem do nich. Myślę, że pierwsze współprace wychodziły z mojej inicjatywy i były to bardziej współprace barterowe. Starałem się dotrzeć,
skontaktować z danym miejscem, przewoźnikiem, operatorem, na przykład promów, oferując w zamian pokazanie danej usługi, danego miejsca
w swoich social mediach. Natomiast z biegiem czasu, kiedy nabrałem
pewnej renomy w Polsce, zostałem zauważony przez firmy, które oferują produkty w ramach podróży. Przez dłuższy czas zadawałem sobie
pytanie, w jaki sposób mogę to pokazać, pokazać produkty, nie zmieniając formy i treści, w jakiej je publikuję, i myślę, że na chwilę obecną
jest to w miarę naturalne. Pokazuję produkty, z których i tak korzystam
i które zawsze były częścią mojej podróży, czy to jest sprzęt, prowiant,
czy ciuchy, to akurat w ramach współpracy, czemu nie miałbym pokazać
osobom, które być może akurat są w takim miejscu, w którym ja byłem
dwa lata temu, szukają jakichś inspiracji, ale też i podpowiedzi, jak się
przygotować, co ze sobą zabrać. Więc wydaje mi się to w pełni OK, żeby
pokazać, jak podróżuję i z czego korzystam.
DŁ: A czy uważasz, że teraz jest trudniej niż dwa lata temu, tak działać na
Instagramie i pokazywać się w internecie, czy cały czas jest miejsce dla
wszystkich, którzy mają jakiś pomysł? Czy jest inaczej?
MB: Myślę, że jest zdecydowanie inaczej, to też jest kwestia, co masz na
myśli, jest zdecydowanie trudniej budować skalę i audiencję przez wiele
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różnych zmian, nie zapominajmy, że Instagram, Facebook, to są bardzo duże
korporacje, które muszą wykazywać kwartalnie profit swoim inwestorom,
więc zmieniają produkt w taki sposób, żeby stymulował do promowania, do
zakupu reklam, do angażowania reklamodawców. Jest zdecydowanie trudniej, żeby ten kontent docierał do odbiorców. Ale z drugiej strony, jak o tym
myślę, to social media dziś są nadal najlepszym miejscem do prezentowania
swoich pasji, docierania do osób, które mogą dać pozytywny, ale też i krytyczny feedback, który stymuluje do działania w tym. Dlatego też zachęcam
zdecydowanie każdego, kto coś tam tworzy, czy to są zdjęcia, czy kwestie
kulinarne, jakakolwiek jest Twoja pasja, to myślę, że jest warto dzielić się nią
z innymi, bo jak zachowamy ją tylko dla siebie, to nie pomagamy innym zrobić kroku w przód.

W Y WIAD

56

DŁ: Ostatnie pytanie – dokąd się teraz wybierasz?
MB: W przyszłym tygodniu lecę ponownie na Lofoty. To jest już trzeci
raz w tym roku. Byłem na Lofotach w Norwegii już kilka razy, to będzie
chyba mój ósmy raz. Zazwyczaj latałem tam zimą, na polowanie na
zorzę polarną, w taką typowo śnieżną aurę. W tym roku byłem tam
Defenderem latem, zupełnie inna pogoda, letnia, umożliwiająca znacznie więcej hikingów po tamtejszych szlakach. Teraz lecę na taki spontaniczny wyjazd w grupie fotografów, żeby pokazać miejsca, w których się
dobrze czuję, lubię fotografować, ale jednocześnie nauczyć się czegoś
od innych. Jestem samoukiem, uczącym się w terenie, eksperymentującym. Myślę, że teraz chętnie bym poznał styl fotografii od innych osób,
podpatrzył, jak inni fotografują i podchodzą do podróży. Lecę w grupie
kilku osób, które znam tylko z Instagrama. Z niektórymi z nich się jeszcze nie poznałem prywatnie, i to jest właśnie kolejny plus takich rzeczy
jak Instagram: możesz poznawać ludzi dzielących tę samą pasję, bardzo
dobrze Cię rozumiejących, chcących docierać do jak najdalszych zakątków, fotografować przy -40 stopniach. To jest moim zdaniem piękno
fotografii. To mnie wypchnęło zza biurka w góry, do których pewnie
nigdy bym nie dotarł, gdyby nie fotografia, za co jestem niesamowicie
wdzięczny. Dlatego liczę na ten wyjazd, teraz, w grupie osób, w której
nauczę się nowych technik i będę się mógł nimi dzielić z innymi.

ODKRYJ STRONĘ

.PL
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Co wydarzyło się w Las Vegas?
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

CES 2020

Las Vegas to wbrew pozorom nie jest największa imprezownia
Ameryki, a przynajmniej nie tylko. Za dnia światowa stolica hazardu
(i kiczu) zamienia się w stolicę konferencji i targów. Odbywają się
ich tysiące, w tym te największe i z punktu widzenia iMagazine
najważniejsze, czyli CES. Consumer Electronics Show – wydarzenie,
które od lat jest prawdziwym technologicznym festiwalem. Nie
inaczej było i w tym roku.
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Las Vegas od lat jest miejscem prezentacji technologicznych nowinek, ważnych ogłoszeń, jak odejście z Microsoftu Billa Gatesa. Jednak na przestrzeni
dziesięcioleci rola targów ewoluowała, zmieniało się podejście producentów, zmieniały się też dominujące technologie i tematyka. CES to zawsze
telewizory i to się wciąż nie zmienia, ale jednak obecnie coraz więcej uwagi
poświęca się motoryzacji, robotyce, tematyce Smart Home. CES to też nie
tylko technologie, które za kilka tygodni czy miesięcy trafią na sklepowe
półki. To także okazja do prezentacji wizji przyszłości, prototypów, konceptów, rozwiązań, które mają zmienić ten świat.
Targi CES 2020 były właśnie przede wszystkim okazją do tego, aby przekonać się, jak zmieni się nasz świat za sprawą technologii w najbliższej dekadzie. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.
Motoryzacja, a właściwie transportowa rewolucja, to temat numer jeden,
którym żyło Vegas na początku stycznia. To, co pokazano na CES 2020,
dobrze obrazuje ewolucję w podejściu do motoryzacji. Myślę, że warto
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mieć to z tyłu głowy, wiedząc, że za 10–15 lat raczej na co dzień nie
będziemy jeździć samochodami, a przynajmniej nie będziemy nimi kierować. Przeczytacie o tym tutaj.
Roboty to kolejny ciekawy temat z targów. Przede wszystkim warto zauważyć, jak jesteśmy z nimi oswajani. W najbliższych latach roboty będą nam
towarzyszyć i co ważne, może okażą się pomocne dla naszych rodziców
czy dziadków. Więcej przeczytacie tutaj.
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Telewizory to zdecydowanie mój konik
i w Vegas podczas CES mogę poczuć
się jak dziecko w Disneylandzie. Pełno
nowości, pełno olbrzymich ekranów. Dla mnie CES to podstawa tego,
o czym piszę dla Was przez cały rok. Tu
po raz pierwszy stykam się z nowymi
modelami, którym później przyglądam
się bliżej, recenzuję i podpowiadam,
co warto kupić. Jakie nowości czekały
w tym roku? Zachęcam was do lektury obszernego materiału o nowościach Samsunga (https://imagazine.
pl/2020/01/06/telewizorowe-nowosci-samsunga-z-targow-ces-2020/ ). To nie
tylko nowy designerski QLED 8K, ale
też telewizor dla pokolenia Z z obracanym ekranem. Samsung po raz kolejny
godnie prezentował się z pozycji
lidera rynku telewizorów. Natomiast
kompleksowe omówienie wszelkich
telewizorowych nowości na rok 2020
przeczytacie tutaj.
Nie sposób też pominąć tematyki
Smart Home. Na targach nie brakowało
ciekawych gadżetów, był też polski
akcent w postaci Fibaro. Tym razem
producent pokazał nową generację
swojej centralki. Ta ma być gotowa na
przyszłość. A przyszłość w świecie inteligentnych domów to wreszcie pełna

integracja wszystkich rozwiązań.

PODRÓŻE

62

CES 2020 to także powrót Apple na targi po prawie 30 latach. Przy czym
nie oznaczało to stoiska, a jedynie wystąpienie dyrektor bezpieczeństwa
i prywatności Apple – Jane Horvath podczas jednego z paneli dyskusyjnych. Apple na CES to jednak setki pracowników, odwiedzających
stoiska, rozmawiających z partnerami, poszukujący talentów, inspiracji,
innowacji. O wystąpieniu Jane Horvath napisał Krzysztof Kołacz i przeczytacie o tym tutaj.
Viva Las Vegas!
A przed nami kolejne targi, w lutym czekają nas takie imprezy jak ISE czy MWC.
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Jak oszukałem przeznaczenie
w Nowej Zelandii. Dwukrotnie
W ubiegłym roku dwukrotnie odwiedziłem Nową Zelandię. Podczas
każdej z wypraw niemal nadwyrężyłem hojność losu. I na razie nie
zamierzam kolejny raz testować swojego szczęścia w „Śródziemiu”

PODRÓŻE

64

W marcu objechałem sporą część Południowej Wyspy, z kolei na przełomie
listopada i grudnia odwiedziłem aktywne wulkanicznie rejony Wyspy Północnej. Plan na Wyspę Południową był prosty. Zaczynam w Christchurch,
stamtąd ruszam w Alpy Południowe, na trekking u podnóża Mount Cook/
Aoraki. Następnie południe, Queenstown, fiordy i zachodnie wybrzeże
z lasami tropikalnymi, pętlę zamykam dzięki malowniczej podróży ekspresem TranzAlpine z powrotem na zielone równiny Canterbury. W Christchurch wylądowałem 15 marca po całonocnym locie z Hongkongu.
Gdy podróżuję, jeśli tylko jest taka możliwość, z lotniska dojeżdżam do
miejsca zakwaterowania komunikacją publiczną. Tym razem zrobiłem
tak samo. Miałem lokalną kartę SIM, ale zdecydowałem się przełożyć ją
dopiero w hotelu, lekki jetlag i tak nie sprzyjał surfowaniu tuż po przylocie,
a zdjęcie trasy autobusu zrzuciłem do notatek jeszcze w domu. Z letargu
wyrwało mnie wzrastające poruszenie wśród pasażerów, gdy autobus
zbliżył się do centrum. Minęło nas kilka radiowozów w krótkich odstępach
czasu, a na kolejnym skrzyżowaniu autobus zatrzymał się, choć sygnalizacja wskazywała zielone światło. Wreszcie ruszył, ale zamiast jechać prosto,
zgodnie z trasą, skręcił w lewo, poruszając się powoli. Na skrzyżowaniu
stali policjanci, kierując ruchem. Tymczasem wielu pasażerów wyjęło
telefony i skierowało je w kierunku chodnika po przeciwnej stronie ulicy.
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Zauważyłem, że stoi tam kilka radiowozów, a także nieoznakowane policyjne auta z kogutami, policjanci wydawali się poddenerwowani, biegając
we wszystkich kierunkach. Pomyślałem: poważna interwencja, może to
napad. Pojechaliśmy tymczasem dalej i po kilku minutach wysiadłem na
dworcu autobusowym. Od hotelu dzieliło mnie jakieś półtora kilometra
pieszo, w sam raz, żeby zobaczyć część miasta. Założyłem plecak i opuściłem dworzec. W 2011 r. Christchurch nawiedziło silne trzęsienie ziemi,
w wyniku którego całe kwartały i ulice zabudowy miejskiej zostały zniszczone, zginęło prawie 200 mieszkańców, a kilka tysięcy zostało rannych.
Miasto w dalszym ciągu było jednym wielkim placem budowy, a w niektórych miejscach kontenery służyły za tymczasowe magazyny i punkty
usługowe. Moją uwagę przykuła jednak dziwna pustka na ulicach. Nowa
Zelandia nie jest najgęściej zaludnionym krajem na Ziemi, a że na co dzień
mieszkam w Hongkongu, w wielu krajach, gdzie w promieniu kilkuset
metrów nie otaczają mnie tysiące ludzi, czuję się jak na odludziu. Nawet
biorąc ten fakt pod uwagę, zdziwiło mnie to, że na ulicach nie spotkałem
praktycznie nikogo, z rzadka przejechał tylko jakiś samochód, często policyjny. Dotarłem wreszcie do hotelu, gdzie młoda recepcjonistka z wypiekami na twarzy poinformowała mnie, że w mieście dosłownie godzinę
temu wybuchła strzelanina, policja ciągle szuka sprawców, a zdarzyło się to
chyba w meczecie. W międzyczasie podłączyłem się do Wi-Fi i runęła na
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mnie fala powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach
od znajomych z Hongkongu i Polski, pytających, czy wszystko ze mną
w porządku. Wszedłem na stronę CNN i BBC. Ciągle spływały chaotyczne
informacje, ale wygląda na to, że w Christchurch w kilka minut po moim
przylocie doszło do zamachu terrorystycznego, obecnie trwa obława na
sprawców, a lotnisko wprowadziło wzmożone środki bezpieczeństwa. A ja
nieświadomy niczego, odcięty od informacji przez tryb samolotowy, być
może minąłem się ze sprawcami na odległość kilku ulic. Po raz pierwszy
w życiu aktywowałem facebookowy status „jestem bezpieczny”, a reszta
dnia upłynęła mi na śledzeniu informacji i uspokajaniu bliskich, który
pisali do mnie z kilku stref czasowych. Pozostała część wyjazdu przebiegła
w cieniu żałoby narodowej, wzmożonych środków ostrożności i kontroli
drogowych, ale już na szczęście bez niespodzianek.

Po raz pierwszy w życiu aktywowałem facebookowy status
„jestem bezpieczny”, a reszta dnia upłynęła mi na śledzeniu
informacji i uspokajaniu.

Do Nowej Zelandii wróciłem po pół roku i znowu udało mi się oszukać
przeznaczenie, tym razem w stopniu, który do dziś wywołuje u mnie gęsią
skórkę. Od czasu odwiedzin jeziora Mývatn na Islandii, które leży na aktywnym obszarze wulkanicznym, chciałem wrócić w podobne miejsce. Po
kilku latach zatęskniłem do zastygłych pól lawy, wrzących cieków i źródeł,
aktywnych kominów buchających gorącą parą pełną drażniących związków chemicznych. Spora część nowozelandzkiej Wyspy Północnej to także
aktywny obszar wulkaniczny, oferujący podobne atrakcje. Już trzeciego
dnia podróży, po krótkim zwiedzaniu Auckland i „Hobbitonu”, rozpocząłem
eksplorację Bay of Plenty i terenów wokół miasta Rotorua, kończąc kilkudniowy pobyt w regionie wizytą w nieodległej puszczy Whirinaki. To jeden
z ostatnich skrawków pierwotnych lasów deszczowych strefy umiarkowanej z gigantycznymi paprociami-drzewami i unikalnymi ptakami. Z Bay of
Plenty skierowałem się na południe do Mordoru (dosłownie – Tongarino
National Park jest obszarem wytyczonym wokół dwóch potężnych wulkanów, które zagrały m.in. krajobrazy Mordoru), a następnie do stolicy
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kraju. 9 grudnia, gdy kończyliśmy kilkugodzinny trekking wokół Wellington, przewodnik przejrzał wiadomości w telefonie i rzucił, że na White
Island wybuchł wulkan. Na zwykle bezludnej wyspie przebywała akurat
kilkudziesięcioosobowa wycieczka i trwa akcja ratunkowa, mało na razie
wiadomo. Nogi się pode mną ugięły. Odwiedziłem White Island dosłownie
tydzień wcześniej. Śledząc w kolejnych godzinach informacje spływające
od służb ratowniczych, organizatorów wycieczki, a nawet ochotników,
którzy w pierwszych kilkudziesięciu minutach polecieli na wyspę prywatnymi śmigłowcami, by nieść pomoc poszkodowanym, dowiedziałem się, że
wulkan wybuchł bez ostrzeżenia. W tym momencie na wyspie i w pobliżu
krateru nadal znajdowała się połowa wycieczki – ponad 20 osób. Po dziś
dzień za zaginionych i zmarłych uznaje się 19 osób. Na szybko odtworzyłem wtedy w pamięci moją wizytę. Przed rejsem poinformowano nas, że
od kilku tygodni panuje podniesiony, drugi poziom zagrożenia w czterostopniowej skali, ale poniżej poziomu trzeciego wycieczka ciągle jest
możliwa, podpisaliśmy też stosowne oświadczenia. White Island nie jest
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zwykłą wyspą albo wulkanem. To wyspa-wulkan, położona prawie 50 km
na północ od wybrzeża North Island, w pierwszej połowie XX w. funkcjonowała tam przez kilka lat kopalnia siarki. Wyspa znajduje się obecnie
w prywatnych rękach, będąc jednak pod stałą obserwacją państwowych
służb geologicznych. Jest to jeden z kilku aktywnych wulkanów morskich
na świecie udostępnionych zwiedzającym. Wizyta na wyspie była jednym
z głównych punktów mojej podróżny. Wycieczkę rozpoczęliśmy z Whakatane, skąd nowoczesny jacht motorowy w ciągu godziny dostarczył grupę
około czterdziestu osób w pobliże wyspy, na którą dostaliśmy się w kilku
rzutach małą łodzią motorową RIB. Rozdano nam proste aparaty oddychające, a przed zejściem na ląd załoga oceniła z bezpiecznej odległości
skład chemiczny i intensywność gazów wulkanicznych wydobywających się z kominów i szczelin
w kilku punktach wyspy. Podzielono nas na dwie
grupy (każda po kilkanaście osób) prowadzone przez

Obchodziliśmy kominy,
z których buchały chmury

dwóch przewodników. Z uwagi na podniesiony stopnień ryzyka mieliśmy przebywać na wyspie w sumie
nie więcej niż 45 min, z tego 5 min przy samym

gazu, nawet przez kilka

kraterze. Poza niebieskim niebem w oddali krajo-

warstw odzieży technicznej

braz White Island przypominał powierzchnię obcej

czułem, że jest tu cieplej.

planety bez nadającej się do życia atmosfery. Gdzieniegdzie dało się dostrzec cieki, ale z pewnością nie
płynęła tam woda wolna od związków chemicznych,
poza tym stożki skalne, kamienie, zapadliny. Dominował żółtawy i beżowy kolor, nigdzie nie było gleby.
Obchodziliśmy kominy, z których buchały chmury

gazu wulkanicznego, nawet przez kilka warstw odzieży technicznej czułem,
że jest tu cieplej, płynna lawa znajdowała się na tyle blisko powierzchni, że
ogrzewała od spodu skorupę. Sam krater, położony na drugim, niedostępnym skraju wyspy, był ogromnym zagłębieniem otoczonym ostrymi wzniesieniami, który przypominał bajoro wypełnione beżowo-szarym szlamem.
Chmury dymu i gazów, bąble na powierzchni, w kilku miejscach z zapadlin
buchały nowe porcje gęstej cieszy. Nawet z odległości kilkuset metrów
(bliżej nie pozwolono nam, ale też nie bardzo chcieliśmy, podejść), widok
był upiorny. Gdy wracaliśmy pontonem na statek, widziałem w oddali
drugą grupę, która dotarła do połowy trasy. Pamiętnego 9 grudnia wrażenia turystów były zapewne podobne do tych, które właśnie opisałem.
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Z wiadomości wywnioskowałem, że erupcja nastąpiła właśnie w momencie, gdy pierwsza grupa była już na statku-matce, a druga kończyła obchód
wyspy. Wspomniałem już, że moją wycieczkę prowadziło dwóch przewodników. Kelsey i Tipene byli bardzo otwarci, mieli ogromną wiedzę na temat
wyspy i geologii, z każdym z uczestników zamienili po kilka słów. Tipene,
student z pobliskiego Whakatane, był na tyle zawadiacki, a jednocześnie
uprzejmy, że namówił mnie na kilka fotografii przy jednym z kominów.
W kilka dni po wycieczce, przeglądając materiały po kolejnym trekkingu,
odkryłem, że przed zrobieniem zdjęć mnie, dla dowcipu Tipene zrobił
sobie najpierw selfie. Uśmiechnąłem się do siebie i zachowałem plik. Nie
pamiętam już teraz, ale chyba 11 lub 12 grudnia dotarłem do druzgocącej
informacji – Kelsey i Tipene byli na wyspie także tego feralnego dnia.
Prowadzili drugą grupę. Kelsey udało się uratować, z poparzeniami 45%
powierzchni ciała nadal przebywa w szpitalu. Uśmiechnięty Tipene z selfie,
którego na szczęście nie zdecydowałem się usunąć z rolki aparatu, nigdy
nie wrócił z White Island do rodzinnego Whakatane.
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Gruzja na 10 zdjęciach
TOMASZ SZYKULSKI
@t_szykulski

lead
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po Gruzji najlepiej poruszać się samochodem, chociaż przyzwyczajenie się do miejscowego,
nieco szalonego podejścia do ruchu drogowego może być dla niektórych trudne
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nadmorski kurort Batumi w ostatnich latach mocno się urbanizuje; niestety,
najczęściej w niezbyt dobrym stylu
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niesamowite widoki na trasie z Kutaisi do uzdrowiskowej miejscowości Borjomi
panorama Tbilisi, niezwykle klimatycznej stolicy Gruzji
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jedzenie, czyli dla wielu główny powód wizyty na Kaukazie. Kolacja dla 4 osób widoczna
na zdjęciu kosztowała łącznie zaledwie ok. 100 złotych
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tekst

zabytkowa część Tbilisi, w której krętych uliczkach znajdziemy liczne restauracje,
kawiarnie i sklepy z pamiątkami
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efektowna elewacja starego Meczetu w Tbilisi
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Tbilisi to nie tylko zabytki, ale również pokaźna dawka nowej, interesującej architektury
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znajdujący się na szczycie wzgórza park rozrywki dostarcza unikalne widoki na całe Tbilisi

kup teraz
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A może tak weekend we dwoje,
aby wspólnie zaplanować rok?
Mamy luty, już drugi miesiąc nowego roku. W poprzednim
miesiącu pisałem o planach na ten rok i upraszczaniu spraw.
W tym miesiącu myślę, że czas na felieton walentynkowoproduktywnościowy, czyli jak połączyć romantyczne
z pożytecznym i spędzić weekend ze swoją drugą połową, by
wspólnie zaplanować rok i dalsze życie.
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To nie żarty. W połowie stycznia spędziłem taki weekend z żoną. Zrobiliśmy tak już trzeci rok z kolei i polecamy każdej parze.
Dzięki takiemu weekendowi mogliśmy nieźle się zresetować. Odpocząć
i odciąć się trochę od bieżących spraw. Odsapnąć od dzieci i skupić się na
sobie oraz popatrzeć na ten rok razem. Dzięki temu udało nam się zsynchronizować nasze plany, cele i marzenia.

Od czego zacząć przy planowaniu takiego weekendu?
Taki weekend najlepiej znaleźć na początku roku, ale też nie za wcześnie
– my celujemy zawsze w drugą połowę stycznia lub luty. Ciągle jest to
początek roku, ale już ochłonęliśmy po świętach, ogarnęliśmy wstępnie
sprawy zawodowe i jesteśmy gotowi na planowanie.
Teraz kwestie logistyczne. Trzeba znaleźć opiekę dla dzieci – nianię, dziadków, znajomych. My mamy fajną nianię, która jest w stanie ogarnąć nasze
trzy córki przez weekend, więc ten punkt mogliśmy szybko odhaczyć.
Wybór hotelu albo lokum z Airbnb. Kluczowe jest, aby pokój był w miarę
duży i praktyczny, aby miał choć mały stół i krzesła, a nie tylko łóżko.
W końcu celem tego weekendu jest spędzenie większości czasu w pokoju,
więc powinno być wygodnie. Miejscówka najlepiej poza miastem, gdzieś na
łonie natury, aby nie było pokusy zwiedzania, ale by mieć możliwość przejścia się na spacer i odetchnięcia świeżym powietrzem.

Trzeba też zabrać ze sobą przybory do pracy:
• notatniki lub kartki oraz coś do pisania,
• w moim przypadku oczywiście iPada,
• przekąski,
• dużo wody do picia oraz może jakąś butelkę winka.

Wybór hotelu albo lokum z Airbnb. Kluczowe jest, aby pokój był
w miarę duży i praktyczny, aby miał choć mały stół i krzesła,
a nie tylko łóżko. W końcu celem tego weekendu jest spędzenie
większości czasu w pokoju, więc powinno być wygodnie.
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Warto wystartować już w piątek
Aby maksymalnie wykorzystać ten czas sam na sam, warto wyjechać
w piątek i już podczas jazdy zacząć rozmowy. Na spokojnie zadomowić się
w hotelu i wyluzować się.
Sobota po śniadaniu to już czas na konkretne pytania i planowanie
(o czym poniżej). Aż do obiadu. Obiad też najlepiej na miejscu i potem
chwilka odpoczynku. Następnie dalsze planowanie, spacer, kolacja. Po
kolacji: spędzenie czasu już na luzie, wedle uznania.
W niedzielę po śniadaniu czas na podsumowanie ustaleń, obgadanie pozostałych tematów i ostateczne podsumowanie. Potem czas na małą nagrodę:
kino, wspólną sesję SPA i po obiedzie – powrót do domu, do dzieciaków.

Jak wygląda wspólne planowanie roku – krok po kroku?
Polecam, aby każda para ustaliła własny sposób działania. Poniżej, jako
sugestię, przytaczam tematy, którymi my się zajmujemy:

Krok 1 – zaczynamy od kalendarza
Przeglądamy kalendarz na ten rok:
• sprawdzamy, co już jest zaplanowane, jakie mamy zobowiązania indywidualne i jako rodzina,
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• notujemy, kiedy dzieci mają wakacje, ferie i dni wolne,
• synchronizujemy urlopy – patrzymy, ile mamy dni urlopowych i kiedy
możemy je wykorzystać.
Takie sprawdzenie kalendarza już nam daje pewien obraz naszego roku
– dzięki temu zyskujemy wstępne pojęcie o tym, co nas czeka i jakie mamy
zasoby czasowe na nasze plany i cele.

Krok 2 – rozmawiamy o naszych karierach
zawodowych
Takie sprawdzenie kalendarza już nam daje pewien
obraz naszego roku

Kiedy ogarniemy kalendarz, łatwiej rozmawiać
o naszych karierach zawodowych. Zanim przejdziemy do spraw prywatnych: celów rodzinnych
czy osobistych.

– dzięki temu zyskujemy
wstępne pojęcie o tym, co
nas czeka i jakie mamy

Choć każda osoba z pary wie mniej więcej, co się
dzieje u drugiej w pracy, to jest to ten moment, kiedy
możemy zgłębić temat kariery zawodowej. Wpraw-

zasoby czasowe na nasze

dzie często zaczynamy od lekkiego narzekania na

plany i cele.

robotę, stres, współpracowników, szybko i płynnie
przechodzimy do tego, co chcemy osiągnąć i jakie
mamy cele. Tu także podsumowujemy zarobki i rozmawiamy o finansach.
Jak pisałem miesiąc temu, jestem fanem upraszczania rzeczy, więc w kwestiach finansowych też mamy proste rozwiązanie: wszystkie pieniądze, jakie
zarabiamy, są wspólne. Mamy jeden majątek. Dlatego decyzje zakupowe
i finansowe też podejmujemy razem. Niezależnie od tego, jak to jest u Was,
warto tutaj porozmawiać o tym, ile zarabiamy, ile planujemy zarabiać i jaki
to będzie miało wpływ na budżet domowy i zakupy indywidualne. Sprawdzamy stan naszych kont, oszczędności i zastanawiamy się, jak lepiej lub
inaczej możemy podejść do zarządzania pieniędzmi i oszczędzania.

Krok 3 – cele fitnessowe i pozostałe cele indywidualne
Oboje z żoną uprawiamy sport. Ja startuję dwa razy w roku w triathlonie
olimpijskim (pływanie, rower i bieganie) i grywam w tenisa. Żona biega
oraz uprawia pilates. Rozmawiamy o tym, jak często chcemy uprawiać
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nasze sporty, jaki to ma wpływ na nasze życie rodzinne i jak możemy się
wzajemnie wspierać i motywować, aby regularnie ćwiczyć i być w formie.
Z jednej strony szukamy zakresów, w których możemy sobie pomagać (np.
ja zostanę z dziećmi w niedzielę rano, a ty pobiegaj), a z drugiej uczciwie
zwracamy uwagę na to, aby żadne z nas nie wkręciło się w dany sport i nie
uprawiało go kosztem życia rodzinnego.
Przy okazji sportu rozmawiamy o nowych hobby i rzeczach, które nas
aktualnie fascynują. Czasami odkrywamy, że jest coś, co możemy zrobić
razem, a często jest tak, iż jednej osobie na czymś wybitnie zależy, a druga
nawet nie zdawała sobie z tego sprawy!

Krok 4 – rozmowy o podróżach i wakacjach
Rozmowa o hobby naturalnie prowadzi nas do rozmów o naszej wspólnej
pasji – podróżowaniu. Ustalamy, dokąd chcielibyśmy pojechać w tym roku,
na co możemy sobie pozwolić, a na co nie (zarówno finansowo, jak i czasowo). Gdzie chcemy pojechać całą rodziną, a gdzie tylko we dwoje (i czy
mamy taką możliwość).
Ta rozmowa to miła przerwa po dosyć trudnych dyskusjach o karierze i pieniądzach. Pozwala nam sobie pomarzyć, pojeździć palcem po mapie i dowiedzieć się, czy jest jakieś miejsce, w które ktoś z nas chce bardzo pojechać.

Krok 5 – czas na rozmowy o naszej rodzinie
Po wirtualnej wyprawie do ciepłych krajów, czas, aby zejść na ziemię
i zastanowić się, jak wygląda nasze życie rodzinne.
• Jak spędzamy czas z dziećmi?
• Co możemy zrobić, aby czas z nimi spędzany był lepszy?
• Jak możemy wspierać nasze dzieci zarówno indywidualnie, jak i grupowo?
• Co możemy jeszcze dać naszym dzieciom i czego możemy od nich
wymagać?
Przy tej okazji też wracamy do rozmów o podróżach, sprawdzamy znowu
kalendarz oraz patrzymy na finanse. Analizujemy, czy są przed nami jakieś
większe wydatki rodzinne: remont, samochód itp.? Czy jest coś do kupienia, co mogłoby mieć wpływ na jakość naszego życia rodzinnego?
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Krok 6 – dochodzimy do spraw osobistych
Jesteśmy już rozgrzani i gotowi do rozmowy o tym, co z nami dalej jako parą.
• Jak chcemy spędzać czas razem?
• Kiedy chcemy i czy możemy chodzić na randki? Jak często?
• Jak powinien wyglądać nasz dialog małżeński?
• Gdzie się zbliżamy, a gdzie się rozmijamy?
• W czym potrzebujemy wzajemnego wsparcia najbardziej?

Rozmowa o hobby naturalnie prowadzi nas do rozmów
o naszej wspólnej pasji –
podróżowaniu. Ustalamy, dokąd
chcielibyśmy pojechać w tym
roku, na co możemy sobie
pozwolić, a na co nie (zarówno
finansowo, jak i czasowo).

Z doświadczenia widzę, że te tematy już się pojawiają podczas rozmów
o wcześniejszych celach, ale to jest moment, aby jeszcze raz do tego
wszystkiego wrócić. W końcu to my we dwoje od siebie najbardziej zależymy i nasz związek ma wpływ nie tylko na nasze indywidualne życie, ale
także na naszą rodzinę i znajomych.
Przy okazji rozmawiamy również o przyjaciołach. Spisujemy sobie listę
najbliższych znajomych i rodziny, zastanawiając się, z kim chcemy utrzymać relacje, z kim wzmocnić, a kogo zaniedbaliśmy.

Krok podsumowujący – jak ma wyglądać nasz tydzień?
Kolejne miesiące? Rok?
Kiedy cele są już wypisane, motywacje i inne tematy przerobione,
czas na część praktyczną. Wracamy do kalendarza i przeglądamy, jak
wygląda nasz tydzień.
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• Kiedy chodzimy do pracy?
• Kiedy spędzamy czas razem? Jak go spędzamy? Czy możemy to jakoś zrobić lepiej?
• Na co nie mamy czasu, a chcielibyśmy mieć?
• Z czego możemy (lub musimy) zrezygnować?
• Jak wyglądają nasze poranki?
• Jak wyglądają nasze wieczory?
• Na co marnujemy za dużo czasu?

A co po weekendzie?
Kiedy po takim intensywnym weekendzie wracamy do normalnego
życia i dzieci, warto wyznaczyć sobie kolejny termin na powrót to ustaleń z tego wyjazdu.
My w kolejny weekend w domu przeglądamy po prostu ponownie te ustalenia i częścią z nich dzielimy się z córkami. Rozmawiamy z nimi o planach
i postanowieniach i próbujemy je wkręcić w temat, aby pomogły nam
i opowiedziały o swoich pomysłach.
Następnie ustalamy kolejny termin (po około miesiącu lub dwóch), aby
wrócić do ustaleń, zobaczyć, co się nam udało wdrożyć, a czego nie; gdzie
jesteśmy ze wszystkim i zrewidować tematy.
I tak mijają miesiące i mija rok… Ale dzięki temu weekendowi na początku
roku mam wrażenie, że jesteśmy z żoną bardziej zsynchronizowani i nawet
jeśli niektóre ze wstępnych założeń nie do końca nam wyjdą, to i tak rok
jest fajny i pełen wrażeń.
Jak już wspomniałem na początku, zorganizowaliśmy z żoną taki weekend
już trzeci rok z kolei i widzimy bardzo pozytywne efekty wspólnego planowania. A przy okazji spędziliśmy we dwoje kilka dni z dala od bieżączki
i dzieciaków, co zawsze jest dużym bonusem.
Dlatego polecam taki romantyczno-produktywnościowy weekend także
Tobie i Twojej drugiej połówce – spróbujcie!
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Okulary Jamesa Bonda – Burton Perreira
Już niedługo, bo 2 kwietnia na ekrany wchodzi najnowszy James Bond
– „No Time To Die”. Będzie to ostatni film z Danielem Craigiem w roli głównej. Tymczasem można już kupić okulary, w których Craig występuje w filmie. Jest to limitowana seria składająca się z trzech modeli – Joe, Norton
i Courier. Zaprojektował je Burton Perreira i można je kupić bezpośrednio
ze strony producenta. Okulary są w cenach 440–625 dolarów. Tanio nie jest,
ale w końcu to… 007.

Cena: 440–625 USD
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Soda Stream
Ekspres do… wody mineralnej. Ja jestem
z pokolenia, które jeszcze pamięta saturatory
i wodę z syfonów. To, co kiedyś było normalne,
teraz powraca jako „nowość”, w dużej mierze
wymuszona ekologią. I bardzo dobrze. Soda
Stream to są właśnie takie nowoczesne saturatory, zamknięte w formie małego urządzenia
przypominającego ekspres do kawy. Co więcej,
są to urządzenia bezprzewodowe, niewymagające podłączenia do źródła zasilania. W zestawie kupujemy ekspres (dostępne są obecnie
trzy modele – Spirit, Jet i Source – w różnych
kolorach), nabój do „nagazowania” wody (starcza na ok. 60–70 l) oraz jedną butelkę wielorazowego użytku. Dokupić możemy kolejne
butelki czy syropy smakowe (jest nawet smak
coli). Naboje możemy wymieniać w wielu sklepach na terenie naszego kraju. Ekologiczna
i zawsze dostępna, świeża, gazowana woda – to
do mnie trafia.

Cena: 299–499 PLN (za komplet)
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Narty Völkl M5 Mantra
Skoro jest zima i czas wyjazdów narciarskich, to nasza kolejna propozycja będzie ściśle związana z białym szaleństwem. Narty Völkl M5 Mantra to najchętniej kupowane narty typu all mountain freeride w całej
historii narciarstwa. Powrót do tradycji Tip&Tail rocker z camberem pod
wiązaniem. Titanalowa rama z drewnianym rdzeniem Multi Layer Woodcore, karbonowe wzmocnienia dla lepszej sprężystości i tłumienia. To
wszystko składa się na harmonijnie połączone niezawodne prowadzenie
w najtrudniejszych górskich warunkach i jeszcze lepszą frajdę w puchu.
Przeznaczenie 50% off piste, 50% on piste. Ulubiona narta Nadine Wallner, byłej mistrzyni świata we freeridzie.

Cena: 2295 PLN

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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Denon Home 250

– na ten głośnik Wi-Fi czekałem!
Denon właśnie zrobił reboot swojej oferty głośników multiroom.
Do głośników Heos dołączają głośniki sygnowane, wspierające
technologię Heos. To prawdziwy konkurent dla Sonosa i dowód na
ograniczenie HomePoda. Jeśli szukaliście głośnika multiroom, to
właśnie go znaleźliście.
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Seria Denon Home została zapowiedziana w grudniu, a teraz jest już na
sklepowych półkach. Na start w ramach tej serii pojawiły się 3 głośniki:
Home 150, Home 250 i Home 350. Należy je traktować jako mocniejszych
następców Heos 1, 3, 5 oraz konkurentów dla Sonos One i Play:5 oraz
innych systemów multiroom. Przy czym już Home 250 jest potężny (choć
gabarytowo nie większy od dwóch stojących obok siebie HomePodów).
W środku Home 250 kryje się para tweeterów oraz dwa 4-calowe woofery
i pasywny radiator basowy.
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Generalnie w Denon Home 250 kryją się niezłe głośniki, sprzężone z niezłymi wzmacniaczami i elektroniką. Wszystko zamknięte w estetycznej,
minimalistycznej obudowie. Można powiedzieć o serii Home to, że jest
ładna i nie rzuca się w oczy. Ta stylistyka tu jest znacząco odmienna od
głośników Heosa. Myślę, że dzięki temu Denon zyska sobie szersze grono
odbiorców, przede wszystkim głośnikami zainteresują się fani marki. Po
ponad 110 latach działalności takowych w końcu nie brakuje.
W Denon Home 250 świetne jest to, że obok AirPlay 2 mamy wsparcie
dla wszystkich czołowych serwisów streamingowych, ale też możliwość
podpięcia źródła audio pod gniazdo USB, może być to dysk zewnętrzy
z plikami FLAC na przykład, a nawet wejście Aux 3,5 mm, czyli możemy
podłączyć chociażby gramofon. Tego nie zaoferuje nam HomePod czy inne
urządzenia multiroom. Denon stawia na najwyższą jakość audio, poczynając od źródeł, a kończąc na finalnym efekcie, jaki uzyskujemy z głośników.
Denon Home 250 gra naprawdę wyśmienicie jak na swoje gabaryty i możliwości. Nawet na najwyższym poziomie głośności mamy zachowaną czystość dźwięku, zrównoważony bas. To prawdziwa uczta dla ucha. I trochę
żałuję, że do testów otrzymałem tylko jeden głośnik, a nie parę stereo.
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Denon Home 250 w przyszłości będzie też wspierał asystentów głosowych,
dzięki wbudowanym mikrofonom. Generalnie całość jest bardzo rozwojowa, z szansami na kolejne udoskonalenia w przyszłości. Teraz przed
Denonem jedno kluczowe zadanie – zmodyfikowanie aplikacji. Interfejs
obecnej niestety jest bardzo techniczny i niekoniecznie czytelny. To duży
mankament japońskich producentów, którzy niekoniecznie rozumieją
potrzeby Europejczyków czy Amerykanów, jeśli chodzi o User Experience.
Ta aplikacja to kropka nad i, której po prostu brakuje. Szkoda, bo Home
250 gra świetnie, ma niesamowite możliwości, w tym opcje integracji
z amplitunerami czy soundbarami, aby stworzyć bezprzewodowy system
5.1. Potencjał jest olbrzymi.
Denon serią Home zdecydowanie namiesza na rynku głośników multiroom.
Takich produktów brakowało.
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House of Marley Positive
Vibration XL – pełny chillout
Jeśli decydujemy się na korzystanie naprzemiennie z kilku par słuchawek,
to zazwyczaj wynika to z miejsca, w których ich używamy: na siłownię
zabierzemy te z lepszą stabilizacją, w salonie używać będziemy
komfortowych, otwartych modeli z szeroką sceną, na ulicy natomiast
bądź w podróży postawimy na izolację dźwięków z zewnątrz. Tymczasem
Positive Vibration XL to słuchawki, których nie zaprojektowano z myślą
o miejscu, a o efekcie, jaki słyszymy.
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House of Marley to marka, która na polskim rynku nie jest jeszcze często
spotykana, ale jej portfolio wygląda bardzo interesująco. Firma postawiła
sobie za cel wytwarzanie sprzętu audio w sposób jak najmniej szkodliwy
dla środowiska, używając materiałów pochodzących z recyklingu, a także
sadząc jedno drzewo na każdą parę sprzedanych słuchawek. Cieszy również to, że pudełko jest tekturowe i nie ma żadnych plastikowych przekładek – wiem, że to drobiazg, ale na dużą skalę ma znaczenie, nie tylko
marketingowe. Positive Vibration XL to wokółuszne słuchawki, które łączą
mobilność z komfortem noszenia. Ważą tylko 200 g, ale świetnie trzymają
się głowy dzięki regulowanemu w dużym zakresie pałąkowi i elastycznym piankom w nausznikach; nie spadały mi z głowy nawet na siłowni.
Zrobiono je z aluminium, pałąk pokryto szorstką tkaniną, nauszniki są
natomiast z ekoskóry, która całkiem dobrze oddycha (dopiero po dwóch–
trzech godzinach miałem ochotę je zdjąć, by skóra odpoczęła). Na nausznikach znalazły się też drewniane elementy dekoracyjne. Korpus jest zaś
z plastiku, z niego też wykonano przyciski – tych jest niewiele, na prawym
nauszniku znalazły się dwa do regulacji głośności oraz jeden do sterowania odtwarzaniem, parowania przez Bluetooth i włączania, na lewym
mamy tylko gniazdo mini Jack oraz USB-C do ładowania (w komplecie ze
słuchawkami dostajemy oba kable, mają izolację bawełnianą i sprawiają
wrażenie bardzo solidnych). Słuchawki składają się do wewnątrz, da się też
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obrócić nauszniki o 90°, by „spłaszczyć” konstrukcję. Po złożeniu mieszczą
się do dołączonego pokrowca – zajmują sporo miejsca, dlatego wychodząc w nich, wolałem nosić je na szyi niż chować do plecaka. Są bardzo
dobrze spasowane i choć użyty plastik wydaje się nieco odstawać jakością
od pozostałych materiałów, to nie skrzypi, nie ma też ostrych krawędzi,
a wykonane z niego przyciski mają twardy, ale wyczuwalny skok.

Jak na sprzęt, który nie jest
w żaden sposób dostosowany do sportu, sprawują
się bardzo dobrze.

Słuchawki nauszne kojarzą się przede wszystkim z odsłuchem „stacjonarnym” – w domu, biurze czy w środkach transportu. Positive Vibration
XL, dzięki zamkniętej konstrukcji, mogą być używane wszędzie tam, gdzie
wymagana jest cisza, muzyka nie będzie przeszkadzała innym osobom.
Mają też wbudowany mikrofon, nie trzeba ich zdejmować do rozmów.
Dobrze izolują też dźwięk z zewnątrz, używałem ich nawet na siłowni,
gdzie były w stanie znacznie ograniczyć dobiegającą z głośników dudniącą
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muzykę. Należy również wspomnieć o tym,
jak dobrze trzymają się głowy podczas
ćwiczeń. Orbitrek im nie straszny, choć po
godzinie skóra pod nausznikami mocno się
nagrzała, a podczas mniej dynamicznych ćwiczeń pozostawały na miejscu. Jak na sprzęt,
który nie jest w żaden sposób dostosowany
do sportu, sprawują się bardzo dobrze. Positive Vibration XL mają świetny akumulator,
który nie tylko ładuje się do pełna w ciągu
około 2 godz. (a 10 min ładowania daje nawet
4 godz. słuchania), ale wytrzymuje powyżej
20 godz. pracy – producent deklaruje nawet
24 godz., mnie wytrzymywały około 22 godz.,
czemu winne mogło być zostawianie ich
w wychłodzonym samochodzie.
Nazwisko Marley kojarzy się oczywiście z reggae, spokojnym, wręcz leniwym wokalem
i miękkim, ale nieagresywnym basem. Positive
Vibration XL nie są wyłącznie do słuchania
tego gatunku, ale to właśnie z nim brzmiały
mi najlepiej. Po przesłuchaniu kilku utworów
miałem mieszane uczucia, bo charakterystyka brzmienia z wyeksponowanym basem,
wyraźnym środkiem i wyciszoną górą to konfiguracja najczęściej spotykana w produktach
z tej półki cenowej. O ile jednak głośność
poszczególnych pasm częstotliwości przypomina mi wiele innych słuchawek, to Positive
Vibration XL wyróżniają się liczbą detali, słyszalnych dobrze na środku oraz całkiem nieźle
w górnych pasmach. Bas jest bardzo miękki
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i przyjemny, potrafi być wyjątkowo mocny, co bardzo dobrze sprawdza się
w popie i house, a gorzej w rocku, gdzie krótkie brzmienia uderzeń bębna są
niezbędne (bardzo fajnie wypada natomiast gitara basowa). Wokale są mocno
wyeksponowane, ale separacja instrumentów mogłaby być lepsza. Wysokie
tony są cichsze, choć wyraźne, można się nimi napawać do momentu, w którym nie zdominuje ich środek. Słuchając znanych utworów, odniosłem wrażenie, że otrzymały one łagodniejsze, bardziej relaksujące wydanie.
Positive Vibration XL nie są słuchawkami do wszystkiego. Pomimo początkowo znajomego brzmienia, potrafią zaskoczyć detalami i bardzo przyjemnym, a nawet leniwym basem. To słowo idealnie podsumowuje dźwięk
– relaksuje, zarówno w lżejszej muzyce, jak i przy nieco mocniejszych
dźwiękach hard rocka. Ponadto Positive Vibration XL nosi się bardzo komfortowo, a szybkie ładowanie pozwala błyskawicznie wrócić do słuchania.
Co prawda słuchawki dostałem w wersji Copper Gold, która powinna raczej
nazywać się Slightly Pink, ale nawet ta spodobała się mi do tego stopnia, że
nie miałem problemu, by chodzić w nich na siłownię.

House of Marley Positive
Vibration XL
•
•
•
•

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

Plusy:
• bardzo wygodne i lekkie
• szybkie ładowanie baterii
• bardzo miękki i przyjemny bas
Minusy:
• duże po złożeniu
• miękkie, ciepłe brzmienie nie
pasuje do każdego gatunku muzyki
Cena: 449 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Sennheiser Momentum 3
Wireless
ANC w słuchawkach wokółusznych stał się już właściwie standardem
na rynku, a kolejnym graczem, który wprowadził wyciszanie szumów
otoczenia do swojej oferty, jest Sennheiser. Walka nie będzie łatwa, bo
wśród konkurencji są m.in. Sony WH-1000XM3 czy Bose NC700, ale to
Sennheiser, a ta marka powinna sobie przecież poradzić!

AUDIO

101

Konstrukcja
Firma zdecydowała się na konstrukcję przypominającą swoje poprzednie
modele, więc muszle znajdują się na składanej „szynie”, wykończonej skórą
w części opierającej się o czaszkę. Same muszle wykonano z bardzo przyjemnego w dotyku, gładkiego i matowego tworzywa sztucznego, którego
nie udało mi się jeszcze porysować. Ich konstrukcja różni się od konkurencji
tym, że muszle składają się do środka, dzięki czemu niezwykle wygodnie się
mieszczą w torbie, np. podczas podróży. Niestety, mój egzemplarz ma jedną
wadę i być może jest to przypadłość akurat tej konkretnej sztuki, ale za każdym razem, jak zdejmuję lub zakładam słuchawki na głowę, to przestawiam
ustawienie muszli na szynie względem moich uszu. To powoduje, że muszę
je regulować po każdorazowym założeniu. Na szczęście, jest to jedyna wada
Momentum 3 Wireless, która wzbudziła moje zainteresowanie.

ANC i Transparent Hearing
Z ANC jest jak ze wszystkim innym – jednym dane rozwiązanie pasuje,
a innym już niekoniecznie. Niektóre rozwiązania powodują wrażenie topienia się albo przebywania pod wodą i dzieje się tak, gdy aktywne wyciszanie
szumów jest zbyt mocne. Sennheiser, w najmocniejszym ustawieniu – ich
aplikacja dla Androida i iOS umożliwia sterowanie mocą ANC – delikatniej
wycisza szumy niż wspomniane Sony czy Bose, ale robi to na tyle skutecznie,
że hałasy docierające do naszych uszu przestają przeszkadzać. Niestety nie
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miałem okazji testowania Momentum 3 Wireless w samolocie, pociągu lub podobnym środku transportu, ale na
ruchliwej ulicy, wśród hałasujących samochodów, autobusów i skuterów, jest więcej niż skuteczny, zapewniając nam
dodatkowy komfort i możliwość spacerowania we względnej ciszy. Jeśli więc wiecie, że mocne ANC nie jest dla Was,
to zdecydowanie powinniście się zainteresować możliwościami tych słuchawek.
Transparent Hearing również stało się standardem – ta
funkcja polega na tym, że mikrofony, które normalnie służą
do badania hałasu otoczenia i wyciszania go, dostarczają
nam do uszu wspomniany hałas. Na co dzień spisuje się
to idealnie, gdy np. wchodzimy do sklepu, chcemy porozmawiać przy kasie ze sprzedawcą, a nie mamy wolnej
ręki, aby zdjąć słuchawki. Jeszcze lepiej jest stosować tę
funkcję, gdy poruszamy się po mieście np. rowerem, dzięki
czemu możemy nie tylko słuchać ulubionego podcastu czy
muzyki, ale również słyszeć, co dzieje się wokół nas, zwiększając nasze bezpieczeństwo. Za pomocą aplikacji możemy
skonfigurować, czy muzyka ma dalej grać po włączeniu
tej funkcji, czy ma zostać zatrzymana, aby nic nas nie rozpraszało. Jakościowo Transparent Hearing Senheisera jest
chyba najlepszą implementacją, jaką słyszałem.

Bluetooth
Jak możecie się spodziewać po nazwie, Momentum 3
Wireless łączą się z naszym urządzeniem bezprzewodowo, ale w odróżnieniu np. od Sony WH-1000XM3
umożliwiają parowanie ich z kilkoma urządzeniami
i przełączanie się pomiędzy nimi bezobsługowo.
Przykładowo, jeśli jestem w zasięgu iPhone’a i iPada,
a Momentum 3 Wireless jest sparowane z oboma
urządzeniami, to wystarczy, że wyłączę odtwarzanie podcastu na iPhonie i włączę np. wideo na iPadzie, a przełączą się one bez wahania. W komplecie
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otrzymujemy też kabel, jeśli nie mamy możliwości skorzystania z łączności bezprzewodowej, a całość ładujemy za pomocą kabla USB-C.

Dźwięk
To właśnie tutaj miałem największe oczekiwania względem Sennheisera
i Momentum 3 Wireless nie zawiodły – grają wybornie! Scena dźwiękowa
wydaje mi się zdecydowanie większa niż w Bose NC700, dzięki czemu,
słuchając odpowiedniej muzyki, czujemy się jakbyśmy byli we wzorowej
akustycznie sali koncertowej, a nie w słuchawkach na ulicy. Sam dźwięk
nie jest neutralny, ale ustawiony jest tak, że każdy powinien znaleźć coś
dla siebie. Basy są zdecydowanie bardziej wyczuwalne niż w przypadku
Bose NC700 czy B&W H6, ale jednocześnie nie jest to absurdalny poziom
dudnienia, jak u Beats – są wzmocnione, ale tylko na tyle, że nie zagłuszają średnich i wysokich tonów. Te przedostatnie wydają się zestrojone
bardziej neutralnie, ale ponownie ich brzmienie wyjątkowo do mnie
przemawia. Tony wysokie z kolei są być może ciut zbyt przytłumione
dla moich potrzeb, ale pozostają bardzo klarowne. Na szczęście można
wprowadzać własne korekty EQ za pomocą aplikacji Sennheisera, więc
można całość dodatkowo skorygować pod indywidualne potrzeby.

Sterowanie
Prawą muszlę wyposażono w 4 gumowe przyciski i jeden suwak, za pomocą
których sterujemy wszystkimi funkcjami Momentum 3 Wireless. Zdecydowanie preferuję takie rozwiązanie nad interfejsy dotykowe i tutaj całość sprawuje się idealnie. Warto zaznaczyć, że nie ma przycisku do ich włączania lub
wyłączania – to dzieje się automatycznie po złożeniu słuchawek.

Bateria
Sennheiser reklamuje, że na pełnym ładowaniu, z włączonym ANC i Bluetooth, Momentum 3 Wireless potrafią pracować do 17 godzin. Niestety,
moich jeszcze nie udało mi się rozładować, ale wynik finalny powinien być zbliżony lub ciut niższy do tego podanego przez producenta.
W razie czego, w ciągu parunastu minut możemy doładować je na tyle,
że powinny nam zapewnić możliwość pracy przez kilka kolejnych godzin.
W praktyce wygląda na to, że wystarczy je ładować raz na 1–2 tygodnie,
zależnie od tego, jak dużo z nich korzystamy.
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Podsumowanie
Momentum 3 Wireless nie są tanimi słuchawki, ale ich cena nie wydaje się
zawyżona – oferują znakomitą jakość wykonania i świetną jakość audio.
Jak już wspominałem, ich jedyną znaczącą dla mnie wadą jest konieczność
regulacji położenia muszli po każdym założeniu ich na głowę (i może to być
wada konkretnie mojej sztuki, bo nie jestem pierwszą osobą, która je „katuje”
w testach). Jeśli chodzi o samo ANC, to znajdziecie na rynku konstrukcje,
które lepiej wyciszają otoczenie, jak chociażby Sony WH-1000XM3 lub Bose
NC700, ale żadne z nich nie oferują tak dobrej jakości audio podczas odsłuchu. Te Sennheisery, przez to, że się składają, umożliwiają mi też znacznie
wygodniejsze podróżowanie z nimi w mojej torbie naramiennej, w której po
prostu łatwiej je upchnąć niż inne konstrukcje.
Niezależnie, jakie słuchawki wybierzecie, idziecie na jakiś kompromis.
W przypadku Momentum 3 Wireless tym kompromisem jest nieznacznie
słabsze ANC oraz cena na poziomie ok. 1500 zł. Jeśli te dwie rzeczy Was
nie odstraszają i zależy Wam przede wszystkim na znakomitej jakości
audio, to są to prawdopodobnie najlepsze słuchawki wokółuszne z ANC
obecnie dostępne na rynku.

Sennheiser Momentum 3
Wireless 		
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 5/6
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HyperX Cloud Orbit
HyperX robi jedne z moich ulubionych słuchawek dla graczy na rynku
i od paru lat korzystam zamiennie z modeli Cloud II oraz Cloud Flight.
Od paru tygodni jednak na moich uszach spoczywają nowe Cloud
Orbit, które charakteryzują się uaktualnionym designem oraz paroma
nowymi funkcjami, za którymi idzie niestety wyższa cena.
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Cloud Orbit wyposażono w płaskie magnetyczne głośniki Audeze
o średnicy 100 mm, techonologię 3D Waves NX oraz, w przypadku Cloud
Orbit S, technologię śledzenia ruchów głowy. W pudełku zmieszczono
również trzy kable – USB-A, USB-C i 3,5 mm Jack, aby móc z Cloud Orbit
korzystać pod Windows, macOS, z Xbox One, PS4, Nintendo Switch lub
smartfona. Do kompletu jest również software, który umożliwia skonfigurowanie ich dokładnie pod własne potrzeby.

Różnica w dźwięku docierającym do naszych uszu, względem chociażby
Cloud Flight, jest ogromna. Różnica przede wszystkim polega na tym,
że scena dźwiękowa jest gigantyczna w porównaniu do innych modeli.
Grając w CS:GO, miałem wrażenie, że jestem na ulicy w małym włoskim
miasteczku, a nie przed ekranem komputera. Same odgłosy przeciwników też były inaczej dostarczane do moich uszu i potrzebowałem
chwili, aby się na nie przestawić. Jest też spora różnica w głośności na
tych samych ustawieniach pomiędzy Cloud Orbit a Cloud Flight – na
tych ostatnich, jeśli niechcący podkręcę poziom do 100%, to będą mnie
bolały uszy, ale gdybym zrobił to samo na tych pierwszych, to prawdopodobnie spektakularnie rozsadziłoby mi czaszkę. Towarzysze broni
nie narzekali na jakość mojego głosu przez mikrofon, więc jest więcej
niż satysfakcjonujący. Na razie nie ruszałem domyślnych nastawów EQ,
polegając na tym, co zaproponował producent, bo z doświadczenia
wiem, że sam prawdopodobnie więcej popsuję, niż poprawię, ale jest
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kilka ustawień do wyboru, zależnie
od tego, w co gramy lub czego słuchamy. Możemy włączyć tryb, który
powoduje, że kroki przeciwnika są
lepiej słyszalne albo poprawione są
dźwięki strzałów w grach typu FPS. Są
też nastawy dla RPG, muzyki i paru
innych rzeczy. Sam headset można też
przełączyć w tryb 3D 7.1 (używałem
tego do grania), dwukanałowy tryb
3D (dla konsol) oraz w tryb Hi-Res, do
słuchania muzyki w stereo.
Nigdy nie narzekałem na jakość Cloud
Flight czy Cloud II – uważałem, że są
świetnie wykonane, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę. Cloud Orbit
są natomiast w innej lidze i bliżej im
do wyższej średniej półki słuchawek przeznaczonych do słuchania
muzyki niż do headsetów gamingowych. Poduszki są głębokie i bardzo
wygodne, nawet na moich dużych
uszach, a możliwości regulacji szerokie, więc każdy powinien znaleźć
odpowiednie nastawy dla siebie. Nie
zmęczyły mnie też po długiej sesji
w CS:GO. Mikrofon z pop filtrem komfortowo sięga ust i można go niemalże
dowolnie regulować na jego miękkim
pałąku. Ciekawą funkcją słuchawek
jest to, że mimo tego, iż jest to konstrukcja zamknięta, która normalnie
całkowicie izoluje nas od otoczenia,
dzięki czemu często komunikujemy
się z zespołem głośniej, niż jest to
konieczne, to Cloud Orbit bardzo
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cicho i delikatnie dostarczają dźwięki zarejestrowane przez mikrofon
bezpośrednio i bez opóźnienia do naszych uszu. W pierwszych minutach
miałem problem z dostosowaniem się do tego, bo słuchawki zamknięte
brzmiące, jakby były otwarte, to coś, czego jeszcze nie doświadczyłem.
Niestety, jak to zwykle bywa, wysoka jakość wykonania i zaawansowane
funkcje odzwierciedlone są w cenie produktu. Cloud Orbit kosztuje
około 1199 zł, a model ze śledzeniem ruchów głowy o 200 zł drożej. Normalnie popukałbym się w głowę, ale jakość wykonania jest na takim
poziomie, że całkowicie rozumiem, skąd taki pułap cenowy.
A wady? Nie znalazłem niczego znaczącego. To rzadkość.

HyperX Cloud 		
Orbit				
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 6/6
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Sound BlasterX G6
Jeśli szukacie wielofunkcyjnego wzmacniacza dla słuchawek, który jest
jednocześnie widziany przez system operacyjny jako karta dźwiękowa
i przy okazji wspiera dźwięk 7.1, to powinniście się zainteresować
Sound BlasterX G6.
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Jeśli z jakiegoś powodu korzystacie z wbudowanej karty dźwiękowej
i głośników do Waszego komputera, szczególnie jeśli jest to PC lub
macie słuchawki przewodowe, które grałyby lepiej ze wzmacniaczem, to
polecam rozejrzenie się za jakimś lepszym rozwiązaniem. Gracze z kolei
skorzystają z funkcji dźwięku przestrzennego 7.1. Większość z Was powinien zadowolić Sound BlasterX G6. To urządzenie dodatkowo współpracuje z PS4, Xbox One i Nintendo Switch, więc jest zdecydowanie jednym
z bardziej wszechstronnych na rynku.
Wbudowany DAC jest 32-bitowy (384 kHz), oferuje wirtualne 7.1, dyskretny wzmacniacz Xamp dla słuchawek, dekodowanie dźwięku Dolby
Digital i balansowanie audio dla graczy (tryb Scout). Wsparcie dla konsol
i komputerów jest możliwe dzięki wielu złączom, w tym dzięki wejściu
optycznemu, analogowemu i USB (micro USB, dla precyzji). Wejście
i wyjście Jack na tyle urządzenia wspiera dodatkowo mini TOSLINK,
dla osób chcących skorzystać z kabli optycznych, a dwa przednie Jacki
przeznaczono dla słuchawek oraz mikrofonu. Pomiędzy nimi znalazło
się sporych rozmiarów pokrętło do regulacji poziomu dźwięku. W komplecie zawarto jeden kabel micro USB do USB-A oraz mini TOSLINK,
więc w razie większych potrzeb będziecie musieli poszukać dodatkowych kabli we własnym zakresie (właściciele nowszych Maców mogą
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skorzystać z kabla micro USB do USB-C, aby uniknąć korzystania z przejściówki). Ponadto urządzenie zasilane jest po USB, więc nie ma ani baterii, ani zasilacza.
Wsparcie pod macOS i Linuxem
jest oczywiście ograniczone
w porównaniu z Windows, gdzie
Creative oferuje dodatkowy
software do sterowania urządzeniem, ale oba te systemy widzą
go jako dwukanałowy DAC na
USB i możecie go wybrać jako
źródło w ustawieniach dźwięku.
W moim konkretnym przypadku przeznaczyłem G6-tkę
jako wzmacniacz dla moich B &
O H6, które grają jeszcze lepiej,
gdy otrzymają wzmocniony
sygnał i tutaj Sound BlasterX nie
zawiódł. Wystarczyło go podłączyć do wolnego portu USB,
a panel Dźwięku w Preferencjach
Systemowych natychmiast go
wykrył i zaprezentował mi szereg
różnych wejść oraz jedno wyjście. Na boku urządzenia dodatkowo znajdują się dwa przyciski
i jeden suwak – pierwszy uruchamia Scout Mode (dla graczy, aby
lepiej i precyzyjniej słyszeć, gdzie
względem nas znajduje się przeciwnik), a drugi SBX (surround).
Suwak służy do przełączania
Gain między Low a High.
Jakość wykonania całości jest zaskakująco wysoka, a plastikowa obudowa
nie wygląda na takową – dopóki nie wziąłem G6-tki do ręki, to byłem
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przekonany, że to metal. Jeśli miałbym do czegokolwiek pretensje, to do
pokrętła regulacji głośności, które nie chodzi tak płynnie, jakby mogło,
ale jednocześnie zaznaczam, że działa prawidłowo i nie jest uciążliwe dla
użytkownika.
Osobiście przypadła mi do gustu wielofunkcyjność tego urządzenia, bo
obsługuje nie tylko nasz komputer, gdy chcemy posłuchać audio w lepszej jakości, ale możemy go również wykorzystać z różnymi konsolami
czy podczas grania na PC, co powinno mieć szczególne znacznie dla gier,
które obsługują dźwięk 7.1 i gdzie orientacja w przestrzeni dla gracza jest
kluczowa dla jego przetrwania.
SoundBlasterX G6 kosztuje około 640 PLN.
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Cisza i brzmienie

– recenzja Philips TAPH805BK
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Tak samo w słuchawkach
dźwięk jest ważny, a cisza jeszcze ważniejsza. Słuchawki z aktywną
cyfrową redukcją szumów to nieoceniony kompan naszej
codzienności. Propozycja Philipsa to dowód na to, że można stworzyć
produkt wysokiej klasy, niewymagający dużej kasy.
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Jeśli zapytalibyśmy o największą wadę słuchawek z aktywną redukcją szumów, to niemal wszyscy wskazaliby cenę. Zdecydowana
większość produktów, tych najchętniej rekomendowanych i rzeczywiście sprawdzających
się, to wydatek od 1300 zł wzwyż. Na czele
z Bose nc700, Sony WH100XM3 czy Beats
studio 3 Wireless. Philips zaoferował konkurencyjny produkt za 599 zł. Jakoś trzeba
zaznaczyć swój powrót na rynek audio i obok
reaktywacji marki Fidelio z high-endowym
modelem X3 mamy też wiele produktów
o różnych zastosowaniach, z szerokiej półki
cenowej. Przy czym Philips TAPH805BK
niczego nie udaje, nie stara się nic udowodnić. Jest rozsądną alternatywą. Dla mnie
wydaje się dobrą propozycją, uzupełniającą
moje genialne AirPods Pro.
Od dwóch miesięcy jestem użytkownikiem
AirPods Pro i zdecydowanie są to moje
ulubione słuchawki, przetrwały próbę długich lotów. Ich zaletą jest kompaktowość
oraz wystarczająca jak na ich możliwości
aktywna redukcja szumów. Magią jest chip
Apple sprawiający, że komunikacja z iPhone’em i resztą ekosystemu Apple przebiega
bezbłędnie i w pełni intuicyjnie. Tylko to
nie są słuchawki nauszne, a zakup kolejnych drogich słuchawek nausznych wydaje
się bezsensowny. Dlatego tym bardziej
słuchawkom Philips TAPH805BK podczas
testów przyglądałem się uważnie.
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Pierwsze pozytywne wrażenie daje ich unboxing, czyli wyjęcie z pudełka.
Nie spodziewałem się tu odczucia, jakbym obcował z produktem premium.
Tymczasem tak właśnie jest. W środku porządnego kartonu kryje się elegancki, wytrzymały futerał na słuchawki. A w środku same słuchawki. Te są
estetyczne, choć nie da się ukryć, że czuć zastosowanie tańszych elementów.
Najbardziej irytuje mnie przycisk uruchamiania, który wydaje się naprawdę
tani. Nie jest on tak estetyczny, jak we flagowych słuchawkach dostępnych
obecnie na rynku. Choć z drugiej strony też wcale nie odstaje szczególnie od
tego, co oferowały takie słuchawki jak Bang & Olufsen Beoplay H8.
Łączę je z iPhone’em, zakładam na uszy, jest przyjemna cisza, w większości
przypadków absolutna, choć myślę, że nie wszystko jest w stanie wygłuszyć
tak idealnie, jak Bose nc700, to jednak jest bardzo dobrze i skutecznie. Na
pewno jest to głębsze doświadczenie niż w przypadku AirPods Pro. Odpalam Apple Music i tu cieszę się bardzo ciepłym, wyrazistym brzmieniem.
Czuć wyraźnie soczysty bas, co w moim odczuciu jest atutem. Podobnie
jak ten ciepły dźwięk, przypominający odsłuch na dobrych kolumnach
w wygłuszonym pomieszczeniu.
W słuchawkach Philips TAPH805BK nie zabrakło niczego, co jest dziś
standardem dla tego typu urządzeń. Mamy tu Bluetooth 5.0, przycisk
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dla asystentów głosowych, wbudowany mikrofon z redukcją echa, jest
też szybkie ładowanie, które po 15 minutach daje nam dwie dodatkowe
godziny w trybie z włączoną redukcją szumów. Jest też tryb Awareness,
pozwalający słyszeć otoczenie. Same słuchawki według deklaracji producenta działają do 25 godzin z włączoną redukcją szumów, testy pokazują,
że rzeczywiście ten czas jest jak najbardziej prawdziwy. W zestawie znajdziemy adapter samolotowy i kabel mini Jack, co nie jest już tak oczywiste.
Za wadę należy jednak odczytywać zastosowanie złącza microUSB. Szkoda,
że nie jest to USB-C, ułatwiłoby to kwestie kabli w najbliższej przyszłości,
ale z drugiej strony microUSB wciąż jest szalenie popularne.
Philips TAPH805BK to doskonały produkt, który może rywalizować ze
słuchawkami kosztującymi trzy razy tyle. Jednocześnie niczego nie udaje,
dostarcza to, o czym zapewnia producent i oferuje bardzo dobre wrażenia
już od momentu wyjęcia z pudełka. Fakt, że samo wykonanie jest „tańsze”,
nie ujmuje im swojej funkcjonalności i przydatności. Mnie Philips kupił jako
drugie słuchawki. Dla wielu mogą być jednak modelem podstawowym
i będą z nich bardzo zadowoleni.
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Dźwięk w słuchawkach wymyślony na nowo
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Creative SXFI ARI

Technologia SXFI od Creative to rozwiązanie innowacyjne i aż szkoda, że
nie jest o nim głośniej. W słuchawkach można poczuć się jak na kanapie,
nawet gdy lecimy samolotem. Po roku od premiery pierwszej generacji
nadszedł czas na drugą, a ta jest obecna w całym spektrum urządzeń.
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Rok temu w Las Vegas eksperci Creative podczas targów CES pokazali mi magię. Zrobili zdjęcie moich uszu,
zmierzyli słuch, a następnie dali do ręki wyjątkowy
wzmacniacz słuchawkowy i słuchawki. Mogłem słuchać
najpierw fragmentów filmu na zestawie kina domowego 5.1, a następnie na samych słuchawkach. Wrażenia
były fenomenalne, w słuchawkach usłyszałem to, co
w kinie domowym, pełny wymiar przestrzenności. To
właśnie technologa SXFI. Dzięki niej w słuchawkach
pomimo tego, że głośniki są blisko siebie, mamy pełne
doświadczenie przestrzeni. Rozwiązanie SXFI sprawdza
się nie tyle w muzyce, ile właśnie w filmach.
Na CES 2020 znów zajrzałem do zamkniętego pomieszczenia Creative w hotelu Venetian, gdzie, mając już
utworzony profil, mogłem szybko przejść do odsłuchu
drugiej generacji. Przede wszystkim Creative udoskonalił swoje algorytmy na bazie badań wnętrza uszu setek
osób. Dzięki temu teraz jeszcze lepiej słuchawki dostosowują się do indywidualnych wymagań. Co ważne,
użytkownik, kupując słuchawki z SXFI, nie musi wykonywać żadnych zaawansowanych badań. Należy jedynie
zrobić zdjęcie ucha swoim smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji, wtedy zostanie utworzony nasz profil.
Istotną nowością jest fakt, że SXFI teraz to już nie
tylko wzmacniacz słuchawkowy z USB-C i specjalne
słuchawki. Teraz to cała seria słuchawek, a technologia została też zaadaptowana do soundbara. Zapowiada się więc linia naprawdę dobrych produktów,
gdzie dźwięk jest wart znacznie więcej, niż sugerowałaby to cena urządzeń.
Sam dłużej obcuję ze słuchawkami SXFI AIR wycenianymi na 699 zł. To słuchawki bezprzewodowe, czyli
wreszcie można cieszyć się dźwiękiem przestrzennym
SXFI, oglądając Netfliksa, czy AppleTV+ na naszym
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iPhonie. Choć nie jestem fanem filmów na małym ekranie, to takie rozwiązanie w podróży jest przyjemne. A dzięki SXFI AIR przynajmniej mamy
namiastkę kina domowego, skoro nie możemy cieszyć się dużym ekranem.
W SXFI Air ciekawe jest też zastosowanie slotu na karty microSD, dzięki
czemu słuchawki mogą pełnić funkcję niezależnego odtwarzacza. Gadżeciarskim rozwiązaniem jest pasek RGB, gdzie możemy wybrać podświetlanie na jeden z 16 milionów kolorów. Słuchawki możemy też podłączyć do
komputera za pomocą przewodu USB, aby uzyskać w pełni dźwięk w technologii SXFI. Plusem jest USB-C na pokładzie. Słuchawki mają też odłączany mikrofon. Czas pracy na akumulatorze to maksymalnie 10 godzin.
Creative idzie własną ścieżką. Tworzy ciekawe rozwiązania, inne niż pozostali gracze. Nagrody zgromadzone na CES i moje wrażenia to dowód na
to, że SXFI naprawdę działa i robi dobre wrażenie. Teraz czekam jednak na
model z SXFI i aktywną redukcją szumów.
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NLEstation 2020
Stealth Black
Kiedy niedawno okazało się, że nowy MacBook Pro 16” jest szybszy
od mojego NLEstation 2014, wiedziałem, że nadszedł czas na nową
konfigurację. Długo zastanawiałem się dokładnie nad kierunkiem,
w którym powinienem pójść i jeszcze dłużej szukałem odpowiedniej
obudowy, ale w końcu, po paru miesiącach podejmowania decyzji,
stanęło na konkretach.
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Partnerzy technologiczni

Specyfikacja techniczna
Złożenie komputera jest proste, ale to właśnie dobór komponentów pod
specyficzne potrzeby jest bardziej skomplikowany, bo musimy nie tylko
rozważyć kwestie wyglądu, ale również tego, jak to wszystko będzie
działało. Mnie zależało przede wszystkim na obudowie, która zapewniłaby optymalne chłodzenie. Długo walczyłem ze sobą, żeby jednak
nie wybrać pięknej i białej NZXT H510 Elite, która nie tylko była mocno
oszklona, ale również dawała pole do popisu dla odpowiednio efektywnego oświetlenia wnętrza. Planowałem konstrukcję „na Stormtroopera”,
czyli białą obudowę z czarnym wnętrzem oraz białym podświetleniem
LED. Finalnie jednak zwyciężył rozsądek i skusiłem się na konstrukcję
zdecydowanie bardziej przewiewną, dzięki czemu nie powinno być
większych problemów z utrzymaniem w jej wnętrzu niskich temperatur, nawet podczas naszych upalnych lat. Kolejną decyzją był wybór
chłodzenia – powietrze lub woda. Poprzedni NLEstation 2014 miał tzw.
AIO dla procesora, ale tutaj nie miałem specjalnego wyboru – tamta
obudowa nie miała w swoim wnętrzu wystarczająco dużo miejsca dla
dużego radiatora na CPU. Finalnie zdecydowałem się na chłodzenie
powietrzem, ze względu na to, że Noctua NH-D15, który wybrałem, oferuje takie same lub lepsze parametry chłodzenia, jak AIO do rozmiaru
280 mm (np. Kraken X62). Dopiero konstrukcje 360 mm mają ewidentną
przewagę, nie wspominając o custom loopach. Zresztą, gdybym zdecydował się na mocniejsze podkręcenie procesora, to nie miałbym wyboru
– dopiero 360 mm AIO sobie sprawnie radzi ze schłodzeniem CPU podkręconego do 5,2 GHz.
Ale przejdźmy do konkretów – oto pełna specyfikacja mojego komputera
(która teoretycznie jeszcze może ulec zmianie w najbliższych dniach).
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Fractal Design Meshify C (obudowa) – Tę obudowę, jak już wspominałem,
wybrałem ze względu na jej stosunkowo niewielkie rozmiary zewnętrzne,
które jednocześnie w środku oferują wystarczająco dużo miejsca na
wszystko, czego potrzebuję. Konstrukcja jest też wykonana z siatki, oferuje
więc bardzo dobry przepływ powietrza, na czym mi zależy, szczególnie
latem. W planach mam podobny, chociaż nie tak ambitny, mod, jak widzicie powyżej (Captain America w wykonaniu Gregory Rousseau). Prawdopodobnie skuszę się na klimat Star Wars, ale ze względu na długie terminy
będę to musiał zrobić już po złożeniu komputera.
Intel Core i9-9900K (CPU) – Sercem komputera będzie i9-9900K, czyli ten
sam procesor, który znajdziecie w topowym iMacu 5K. To 9. generacji procesor, oparty o architekturę Coffee Lake, który wyposażono w 8 rdzeni i 16
wątków i który powinien zapewnić ogromny skok wydajnościowy względem mojego Core i7-4770K.
Noctua NH-D15 (chłodzenie CPU) – Zdecydowałem się na chłodzenie procesora powietrzem, m.in. ze względów już wymienionych i wiem, jak sprawnie ten radiator, połączony z dwoma wentylatorami o średnicy 150 mm,
radzi sobie z Core i9. Podczas pełnego obciążenia komputera temperatura
nie przekroczyła 69°C, a komputer pozostawał cichy.
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Noctua NF-14 PWM Chromax i NF-S12A PWM Chromax (chłodzenie obudowy) – Wstępnie zaplanowałem chłodzenie obudowy czterema wentylatorami. Wybór oczywiście padł na produkty austriackiej firmy Noctua,
bo są najlepsi na rynku. Z przodu, za przednią siatką, będą dwa 140 mm
wiatraki, tłoczące powietrze do środka. Na tyle zostanie zamontowany
jeden 120 mm wentylator i jeszcze jedna 140-tka trafi na górę obudowy. Te
dwa ostatnie będą ciepłe powietrze wyciągały z obudowy. W razie czego
będę miał możliwość dołożenia jeszcze dwóch wiatraków – jeden na dół
obudowy, w rejonie dysków twardych i zasilacza, a drugi na górę, obok
tego pierwszego, ale po wstępnych testach wydaje się, że nie będzie to
konieczne.
Gigabyte Aorus Master Z390 Rev. 1.0 (płyta główna) – iStig, po testach kilku
płyt głównych, w końcu polecił mi wzięcie tej, ze względu na dwa złącza
USB-C oraz możliwość bezproblemowego dołożenia karty z Thunderboltem 3 – Gigabyte Titan Ridge.
Gigabyte Titan Ridge (Thunderbolt 3) – Od czasu do czasu korzystam
z akcesoriów Thunderbolt 3 i chciałbym mieć możliwość podłączania tych
akcesoriów nie tylko do mojego MacBooka Pro, stąd decyzja o zakupie tej
dodatkowej karty. Niestety, nie jest ona obecnie dostępna w żadnym sklepie w Polsce, więc będę polował na nią na Amazonie.
Kingston HyperX Fury DDR4 (RAM) – NLEstation będzie wyposażony w 64
GB RAM typu DDR4 (4 × 16 GB). Konkretnie jest to model HX436C17FB3K4,
który charakteryzuje się 3600 MHz i opóźnieniami 17-21-21. RAM pracuje
prawidłowo w swojej najszybszej konfiguracji, czyli o blisko 35% szybciej
niż RAM obecnie oferowany w większości Maców.
AMD Radeon RX 580 (GPU) – Kilka miesięcy temu wymieniłem starego
AMD Radeon R9 280X na nowszego (ale nadal nie jest to współczesna
karta) RX 580. Przez krótki moment miałem nawet Vega 64, ale nie działała
prawidłowo, a nie chciało mi się bawić w hackowanie jej kextem, więc po
prostu wybrałem model działający OOTB. Ta karta będzie sercem graficznym przez przynajmniej kolejny rok, kiedy planuję ją wymienić na Radeon
5700 XT, zakładając, że będę już na macOS Catalina (jest wymagana) oraz
że odpowiednio stanieje.
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Samsung 970 Evo Plus 1 TB (SSD) – Głównym SSD będzie jeden z najszybszych modeli Samsunga – Evo Plus o pojemności 1 TB. Ostatnio robiłem
porządki i udało mi się ograniczyć zapotrzebowanie na miejsce do 622 GB,
więc mam niewielki zapas. W przyszłości planuję na jego miejsce włożyć
model 2 TB, co teoretycznie pozwoliłoby mi na przeniesienie zdjęć RAW
z HDD na SSD. Obecnie te wszystkie zdjęcia na HDD zajmują 1,05 TB, więc…
w sumie lepiej byłoby od razu poszukać modelu 4 TB.
Samsung 850 Evo 1 TB (SSD) – W obudowie znajdzie też miejsce drugi SSD,
przeznaczony na drugi system operacyjny. Do tego celu wykorzystam istniejącego Samsunga 850 Evo 1 TB, który w przyszłości być może zastąpię
modelem NVMe (płyta główna przyjmuje w sumie 3 × NVMe SSD).
WD Red 4 TB x2 (HDD) – Obecnie w komputerze mam dwa WD Red 4 TB
działające w mirrorze (RAID 1). Plan w nowym komputerze jest taki, że jeden
z Redów pójdzie na wewnętrzny dysk dla Time Machine’a, a na drugim będę
trzymał archiwalne pliki, dla których nie mam miejsca na SSD. Będę obserwował temperatury dysków i być może w przyszłości wymienię je na coś innego.
4 TB 2,5'' (HDD) – Rozważam też kupno 2,5'' HDD, który przeznaczę na Time
Machine’a lub obrazy dysków, zależnie od potrzeb. Nie musi być szybki, ale
wolę, żeby nie był podłączony kablem do komputera.
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Seasonic Prime Platinum 1300 W (zasilacz) – Wyjątkowy i mocny zasilacz
będący w stanie pracować z wyłączonym wentylatorem dla dodatkowej
ciszy, powinien zapewnić więcej mocy, niż ten komputer potrzebuje.
Bowers & Wilkins MM-1 (dźwięk) – W tej kwestii nic się nie zmieniło i nadal
będę korzystał z MM-1 jako źródła dźwięku na biurku.
Apple Broadcom BCM94360CD – 802.11 a/b/g/n/ac with Bluetooth 4.0
(łączność) – Za Wi-Fi oraz Bluetooth będzie odpowiadała karta na PCIe,

z której korzystam od paru lat, wyposażona w Broadcoma BCM94360CD.
Istnieje już nowsza karta, oparta o Broadcoma BCM943602CDP, która
dodatkowo wspiera BT 4,2 i być może w przyszłości zrobię upgrade do niej.
EIZO EV3237 32'' 4K (monitor) i Alienware AW2518H 5'' Full HD (240 Hz)
– Moim głównym monitorem jest Eizo 4K, który służy do codziennych
zadań i obowiązków. Obok niego natomiast stoi 25'' Alienware o rozdzielczości 1920 × 1080 px, oferujący aż 240 Hz odświeżanie, dla zastosowań
wymagających wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Z obu nadal
będę korzystał, dopóki ktoś nie wyprodukuje monitora 4K/5K, który ma
144 lub więcej Hz i nie kosztuje bazyliona monet. Obecnie monitory stoją
na biurku na własnych stojakach, ale w planach mam wymianę biurka na
inne, które pozwoli mi zastosować ramię VESA na dwa monitory, dzięki
czemu będę mógł wygodnie zmieniać ich położenie.

Pierwsze uruchomienie
Spodziewałem się, że szybko się uporam ze złożeniem całości, ale napotkałem kilka przeszkód, które wymagały rozplanowania kolejnych działań.
Pierwszym krokiem było przygotowanie obudowy
do przyjęcia wszelkich niezbędnych podzespołów.
Celowo zdecydowałem się na obudowę niewielkich
rozmiarów, bo nie chciałem, aby zajmowała mi zbyt
wiele miejsca na lub pod biurkiem, zależnie od tego,
gdzie zdecyduję się ją ustawić.
Rozpocząłem od montażu chłodzenia, czyli wentylatorów Noctua w dwóch rozmiarach – 120 mm
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i 140 mm. Dwie 140-tki powędrowały na przedni panel, aby zasysać
powietrze do wnętrza obudowy, jedna 140-tka trafiła na tylną górę obudowy, aby wyciągać powietrze, a jedna 120-tka, w tej samej roli co trzeci
140-tka, wylądowała na tylnej ściance. Większa moc ssąca niż wypychająca powinna zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez wszystkie
filtry, aby wnętrze komputera nie kurzyło się nadmiernie. W tym kroku
najbardziej problematyczne było przewidzenie, w jakiej orientacji mam
zamontować wiatraki, aby ich kable optymalnie trafiły do płyty głównej.
Pozostało jeszcze teoretycznie miejsce na dwa
dodatkowe wiatraki, gdybym miał taką potrzebę
– na jedną ssącą 140-tkę i jedną wypychającą
120-tkę.
Kolejnym krokiem było przygotowanie płyty głównej. Problemem tutaj był radiator dla procesora,
który jest tak dużych rozmiarów, że praktycznie
wypełnia wnętrze obudowy. Jeśli patrzymy na
przód obudowy, to między NH-D15 a górą, tyłem
i lewym bokiem Fractal Designa pozostało po
kilka centymetrów. Zdecydowanie nie przewidziałem tego, jak duża ta Noctua NH-D15 jest
w rzeczywistości.
Powyższe zdjęcie ładnie obrazuje to, ile przestrzeni
zżera. Przewaga chłodzenia wodnego jest tutaj niezaprzeczalna, bo łatwiej manewrować we wnętrzu
komputera. Dla przykładu, aby wyjąć GPU, będę
musiał między radiator a kartę graficzną włożyć
coś cienkiego i długiego, aby zwolnić zaczep przy
złączu PCIe. W takich sytuacjach z zazdrością
patrzę na takie konstrukcje, jak nowy Mac Pro
i nadal nie potrafię zrozumieć, czemu producenci
części PC nie wymyślili czegoś zdecydowanie
praktyczniejszego.

SPRZĘT

127

Przeszkodą dla NH-D15 miał być też RAM, a przynajmniej tak wynikało ze specyfikacji obu producentów.
Na szczęście okazało się, że zmieściły się oba 150 mm
wentylatory, w które radiator dla CPU jest fabrycznie
wyposażony, chociaż jeden z nich musiałem nieznacznie przesunąć, aby zmieścił się nad RAM-em.
Powyżej zresztą widzicie wspomniane 4 kości
pamięci, po 16 GB każda, typu DDR4, co daje
w sumie 64 GB. Pracują z częstotliwością 3600 MHz
(dla porównania iMac Pro i Mac Pro obsługują
2666 MHz; Mac Pro wspiera 2933 MHz w przypadku
procesorów 12-rdzeniowych lub większych).
Następnym krokiem był montaż SSD, czyli Samsunga
970 Evo Plus 1 TB. Ten dysk oferuje od 3500 MBps
odczytu oraz do 3300 MBps zapisu, ma 5 lat i 600
TBW (600 terabajtów zapisu) gwarancji. Kosztuje
przy tym mniej niż 1K PLN, a więc ponad dwukrotnie
mniej niż życzy sobie Apple. Płyta główna przyjmuje
w sumie 3 SSD tego typu, czyli PCIe NVMe, więc teoretycznie można w ten sposób mieć do 6 TB danych.
Jeśli mamy większe potrzeby, to należy dokupić kartę
rozszerzeniową, na której zamontujemy kolejne cztery
takie SSD. 970 Evo Plus obecnie pozostaje najlepszym
kompromisem pomiędzy ceną, pojemnością a wydajnością. Osoby, które wymagają jeszcze lepszych parametrów w tym formacie, powinny zainteresować się
modelem 970 Pro. Niestety, nie jest dostępny w wersji
2 TB, w odróżnieniu od Evo Plus.
Zanim przystąpiłem do montażu radiatora na procesor, trzeba było wymontować standardowy uchwyt
dla procesora i zastąpić go elementem od Noctua,
który znalazł się w komplecie z NH-D15, a potem
zamontować sam procesor. Na całość potem nakłada
się radiator, wyposażony w dwa 150 mm wiatraki.
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Montaż 1300 W zasilacza okazał się szalenie prosty, ale optymalne poprowadzenie kabli do płyty głównej już nie było takie proste. Zajmują one
sporo miejsca, a na dole muszę jeszcze zmieścić dwa HDD, dwa SSD powyżej nich i cztery kable SATA. To oznacza, że jest bardzo mało miejsca na
upchnięcie wszystkich przewodów i będę z tym walczył dzisiaj i w kolejnych
dniach, aby całość była maksymalnie „czysta”. Za sukces uważam natomiast,
że wnętrze obudowy, widziane przez szybę, jest prawie wzorowe.
Ogromnym bonusem jest też fakt, że prawie wszystko w tym komputerze
jest matowoczarne, łącznie ze śrubkami.
Wieczorem, gdy już słońce zaszło, przełożyłem SSD z NLEstation 2014,
z instalacją Windows 10, podłączyłem niezbędne przewody i włączyłem
komputer. Wnętrze się zaświeciło, monitor wybudził i dosłownie kilka
sekund później uruchomił się Windows 10. Kolejnych kilkanaście sekund
później, po zalogowaniu się do systemu za pomocą hasła, pojawił się
komunikat, że komputer chciałby teraz zrobić restart, aby uaktualnić
wszystkie sterowniki, które wymienił. Nie wymuszał go, ale zasugerował.
Nie protestowałem.
Kolejny reboot trwał dosłownie 10 sekund i Windows 10 był gotowy do
pracy. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ile pracy
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Microsoft w to włożył. Przekładanie SSD (lub HDD) ze starego komputera
do nowego było proszeniem się o problemy i często ręczne rozwiązywanie
ich było konieczne, dlatego wielu decydowało się na czysty reinstall systemu operacyjnego.
W pierwszej kolejności odpaliłem Device Manager, aby sprawdzić, czy
wszystko jest prawidłowo skonfigurowane. Miło też było zobaczyć wszystkie 16 wątków procesora.
Przystąpiłem do pierwszych, bardzo wstępnych testów. Na pierwszy
ogień poszedł Geekbench 5, który w Single Core dał wynik 1383 punktów,
a w Multi Core dał 9622 punkty. Intel i7-4770K z NLEstation 2014 osiągnął
odpowiednio 1004 i 4148 punktów. Nowy CPU jest więcej odpowiednio
o 38% szybszy w operacjach jednowątkowych oraz 132% szybszy w operacjach wielordzeniowych. Zobaczymy, jak to się przełoży na wydajność
w aplikacjach takich jak Final Cut Pro X czy Blender.
Dla porównania i9-9900K jest szybszy niż 8-rdzeniowy i 10-rdzeniowy Xeon
w iMacu Pro i Macu Pro.
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Jednocześnie nie udało mi się przekroczyć
69° C na procesorze pod pełnym obciążeniem, więc zapowiada się na to, że będzie go
można jeszcze bardziej podkręcić. Wstępnie
planuję bardzo delikatny overlock, o około
300 MHz, ale być może przyszłość przyniesie śmielsze plany.

Co dalej?
NLEstation 2020 ma w swoim wnętrzu obecnie dwa SSD – wspomnianego Samsunga
970 Evo Plus 1 TB oraz Kingstona HyperX
3K 480 GB. Na tego pierwszego zostanie
przeniesiona moja instalacja macOS Mojave
(aktualizację do Cataliny planuję najwcześniej za kilka miesięcy, gdy Apple naprawie bugi wszechobecne w tym systemie).
Drugi obecnie ma Windowsa 10 na swoim
pokładzie, ale planuję go zastąpić nowszym
Samsungiem 850 Evo 1 TB (to na nim obecnie zainstalowanego mam macOS-a). O ile
sklonowanie dysków nie powinno być kłopotliwe, to przesiadka będzie również obejmowała przenosiny z rozwiązania Clovera
na nowszego i ponoć lepszego OpenCore’a.
Zobaczymy, czy tak jest w rzeczywistości.
Jednocześnie przełożone zostaną dwa HDD,
na którym trzymam swoje archiwa, z tym
że rozbiję RAID-a 1 na dwa niezależne dyski
– jeden nadal będzie miał moje archiwum,
ale drugi zostanie przeznaczony na robienie
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backupów za pomocą Time Machine’a albo obrazu dysku za pomocą
Carbon Copy Cloner. Na deser zostanie jeszcze karta Apple Broadcom
BCM94360CD oraz poszukiwania karty z rozszerzeniem dla Thunderbolta
3. Rozważam też instalację jeszcze jednego SSD PCIe NVMe, aby zmniejszyć liczbę kabli we wnętrzu komputera.
Na deser zostanie porządkowanie wszelkich przewodów, aby wnętrze
było czyste i schludne, ale już teraz muszę powiedzieć, że to „najczystszy”
build, jaki w życiu zrobiłem. Minimalistyczny, funkcjonalny, dobrze chłodzony, a przy okazji kable są prawie całkowicie niewidoczne. No i fakt,
że wszystko, poza śledziem od GPU, jest matowoczarne, również mi się
podoba. Wada jest oczywiście jedna i to spora – kurz widać jak na dłoni,
z każdej odległości. Ale może będę go dzięki temu częściej czyścił…
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Samsung AX60R5080WD
Sezon grzewczy w Polsce wiąże się nierozerwalnie z mocnym
zanieczyszczeniem powietrza. Z tego względu coraz trudniej obejść
się bez oczyszczacza, zarówno w miastach, jak i w mniejszych
miejscowościach. Nowe urządzenie Samsunga, model AX60R5080WD,
ma dużą wydajność, jest więc szansa, że w pojedynkę poradzi sobie
w niezbyt dużym mieszkaniu.
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Z oczyszczacza powietrza korzystam już
od dwóch lat i uważam go za jedno z najbardziej przydatnych urządzeń w domu,
zarówno w sezonie grzewczym, jak i poza
nim, bo filtruje też alergeny. Stan filtrów
podczas wymiany utwierdza mnie w przekonaniu, że inwestycja w taki sprzęt jest
potrzebna – są ciemnoszare i to po dwóch–
trzech miesiącach pracy w mieszkaniu,
w którym nie otwieram przecież w zimie
okien na oścież. Samsung ma w ofercie
kilka modeli, do mnie trafił AX60R5080WD,
spotykany też pod prostszą nazwą AX5000.
Ma bardzo klasyczną formę, zrobiono go
w całości z błyszczącego plastiku, z przodu
umieszczono kratkę, po bokach również
znalazły się otwory wentylacyjne. Pod jednym z nich znalazły się czujniki pyłu i gazu.
Na górze, oprócz wylotu powietrza, mamy
też kolorowy ekran i dotykowe przyciski
sterujące, nad nimi znajduje się podświetlany pasek, informujący kolorem o aktualnej jakości powietrza. Panel łatwo się kurzy,
ale dzięki temu, że przyciski są płaskie,
łatwo utrzymać go w czystości. Nietypowym
elementem, szczególnie jak na tych gabarytów oczyszczacz, są cztery kółka, ułatwiające przestawienie go, pomaga w tym też
uchwyt z tyłu. Oczyszczacz efektywnie radzi
sobie z powierzchnią do 60 m2, a to już całkiem sporo, ale jest sporo większy od innych
oczyszczaczy, które przeznaczone są dla
takiej przestrzeni, nie będąc jednocześnie
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od nich cichszym. Nie przeszkadza to jednak, bo nie jest wyjątkowo szeroki, a po prostu wysoki.
Niemal każde urządzenie w domu może
mieć już wbudowane Wi-Fi i sterowanie
z telefonu, nie inaczej jest w przypadku
testowanego oczyszczacza. Jest kompatybilny z platformą SmartThings Samsunga,
która oprócz zdalnego sterowania oferuje
też możliwość utworzenia automatyzacji
z wykorzystaniem innych urządzeń. Aplikacja jest dostępna na Androidzie oraz na
iOS, ale tylko na systemie Google udało
się mi dodać oczyszczacz do mojego konta
Samsung. W przypadku iOS-a nie udało
się mi go sparować i to pomimo wsparcia
technicznego producenta. Na szczęście po
dodaniu oczyszczacza na telefonie z Androidem stał się widoczny również w aplikacji
na iOS. Zdalne sterowanie oczyszczaczem
nie jest szczególnie rozbudowane, ale
pozwala obsługiwać wszystkie najważniejsze
funkcje. Da się zmienić tryb pracy, odczytać aktualne stężenie pyłów, a także ustalić
harmonogram pracy. To jedyna funkcja, do
której dostęp możliwy jest tylko w aplikacji. Harmonogram uwzględnia włączanie
i wyłączanie w określone dni, w ustalonym
czasie – to przydatne, jeśli przez większość dnia nie ma nikogo w domu. Program
umożliwia też sprawdzenie stanu filtra
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i wykonanie diagnostyki urządzenia – ta funkcja oszczędza sporo czasu
zarówno użytkownikowi, jak i serwisowi producenta. W aplikacji brakuje mi jedynie danych pomiarowych z najbliższych stacji, choćby do
porównania poziomu zanieczyszczenia na zewnątrz i wewnątrz budynku.
SmartThings, nie licząc problemów z parowaniem, działa na iOS bez
zarzutu. Aplikacja jest bardzo szybka i bezproblemowo nawiązuje połączenie z oczyszczaczem, a sterowanie nim nie sprawia problemów.
Obsługa z poziomu panelu z dotykowymi przyciskami jest równie prosta, a oprócz zmiany trybów i regulacji podświetlenia można też ustawić
wyłączenie po określonym czasie oraz przełączyć wyświetlany odczyt
zanieczyszczeń (pomiędzy PM10, PM2,5 oraz PM1).

Korzystanie z harmonogramu pracy ma spory sens, bo pozwala oszczędzić energię oraz zmniejszyć zużycie filtrów.

Skuteczność oczyszczania powietrza przez AX5000 jest naprawdę
wysoka. Oczyszczacz nie tylko szybko obniża poziom zanieczyszczeń
po dłuższym nieużywaniu, ale też stabilnie go utrzymuje, bez gwałtownego przełączania się pomiędzy trybami pracy. Korzystanie z harmonogramu pracy ma spory sens, bo pozwala oszczędzić energię oraz
zmniejszyć zużycie filtrów. Konkretniej zaś filtra, bo HEPA oraz filtr
węglowy połączono w jeden, a więc trzeba je wymieniać jednocześnie.
Koszt takiej wymiany to około 250 zł, trwałość natomiast jest szacowana
przez producenta na rok, ale przy dużym zanieczyszczeniu może być
oczywiście krótsza. Oprócz niego mamy jeszcze filtr wstępny, ale ten
czyścimy sami, ma zbierać jedynie większe zanieczyszczenia. Wymiana
jest bardzo prosta i szybka, bo wystarczy zdjąć przednią osłonę, zdjąć
filtr wstępny i wyciągnąć ten podwójny, a następnie zastąpić go nowym.
Wszystkie zatrzaski sprawiają wrażenie trwałych, a przednia osłona,
którą demontujemy, jest wystarczająco elastyczna, by nie mieć wrażenia,
że pęknie nam podczas odpinania boków. Oczyszczacz na najniższych
obrotach jest słyszalny, trochę ciszej jest w trybie nocnym, choć wciąż
można go usłyszeć (ale bez trudu da się przy nim zasnąć), natomiast na
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maksymalnych obrotach można go już śmiało
porównać do okapu kuchennego i to przytka-

Samsung AX60R5080WD
					
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 4,5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• cicha praca
• bardzo szybkie oczyszczanie 		
powietrza
• obsługa większości funkcji z panelu

nego. Do takiego trybu przełącza się jednak
rzadko, głównie po wyłączeniu na dłuższy czas,
nie utrzymuje też takich obrotów zbyt długo,
chyba że postawimy go przy otwartym oknie.
Nowy oczyszczacz Samsunga jest solidnym
urządzeniem, mającym wszystko to, co konkurenci i… niewiele więcej. Działa bardzo wydajnie, ma aplikację do sterowania (fakt, że trochę
kulawą na iOS, ale myślę, że to kwestia kilku
drobnych poprawek) i łatwo wymienne filtry.

Minusy:
• problemy z aplikacją na iOS
• wyjątkowo duży

Miłym dodatkiem są też kółka do transportu

Cena: około 1900 PLN

jedną funkcję, o reszcie prędzej czy później

między pomieszczeniami. Uważam, że to aż
nadto, oczyszczacze powietrza mają właściwie
zapominamy. Jeśli miałbym kupić AX5000, to ze
względu na jego skuteczność – tylko i aż.
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Samsung Space
Przestrzeń na biurku – to trudny temat. Należę do tej grupy
ludzi, którym zawsze mało miejsca na biurku. Każdy centymetr
kwadratowy zapełnię notesami, akcesoriami podłączonymi
do komputera, książkami i… monitorami. Samsung Space jest
rozwiązaniem dla takich jak ja, którym potrzeba zarówno więcej
miejsca na biurku, jak i więcej ekranów.
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W domu ogranicza mnie wielkość zabytkowego biurka oddziedziczonego
po tacie. Projektant tego biurka nie przewidział monitorów i innych gadżetów. Z tej choćby przyczyny ostatnio opisywałem podstawkę pod monitor
oszczędzającą miejsce.
Samsung Space pojawił się na krótką chwilę na moim biurku w domu
i okazało się, że nie wiedziałem, że mam tak duże biurko. Producent
podszedł bowiem do problemu inaczej niż tradycyjnie: po co podstawka? Zróbmy monitor zajmujący jak najmniej miejsca na biurku. Samsung Space 27” dosłownie przytula się więc do ściany, stopa uchwytu
zajmuje minimalną powierzchnię, a kable ukrywają się w podstawie. Nic
więc nie wystaje i nie przeszkadza. Stylistyka Samsunga jest minimalistyczna, wszystko zamknięte w eleganckiej obudowie, bez zbędnych
dodatków – diod. Wąska ramka wokół matrycy i szczupła podstawa
sprawią, że monitor będzie się prezentował idealnie w każdym wnętrzu,
na zabytkowym biurku, ale też w nowoczesnej industrialnej przestrzeni.
Regulowana podstawa umożliwia duży kąt pochylenia monitora – np.
dostosowanie do wysokości i kąta ustawienia monitora laptopa, kiedy
używamy Samsung Space jako drugiego monitora. Bardzo łatwo regulowana wysokość z możliwością prawie położenia monitora na biurku jest
z kolei niezwykle wygodną funkcją, szczególnie jeżeli z monitora korzysta kilku użytkowników. Nazwa Space odnosi się nie tylko do fizycznego oszczędzania miejsca na biurku, ale też do wirtualnej przestrzeni
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roboczej. Tym bardziej że monitor ma wbudowaną funkcję PBP – Picture
by Picture – która umożliwia równoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch
źródeł w oryginalnej rozdzielczości oraz standardowe PIP (Picture in Picture), znane raczej z telewizorów niż monitorów, pozwalające na wyświetlanie zmniejszonego do 25% ekranu obrazu z drugiego źródła.
W przypadku dwóch komputerów i sporej liczby urządzeń będzie to zatem
bardzo wygodne rozwiązanie oszczędzające miejsce na biurku. Dodatkowo
Samsung do monitora oferuje aplikację Easy Setting Box, umożliwiającą
zaawansowane zarządzenie rozmieszczeniem okien na ekranie. Niestety
ten program jest tylko dla Windows – nie miałem go jak sprawdzić na
sprzęcie, którym dysponuję. Według opisu ten program jest przydatny dla
tych, którzy muszą mieć dużo okien otwartych z równoczesnym podglądem, np. porównywanie, analiza danych, wykresów itp.
Zmieści się nam tych okien dość dużo, bo monitor w wersji 27” ma rozdzielczość WQHD 2560 × 1440 px, większa wersja, 32”, to 4K 3840 × 2160
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px. Już na 27” można by było zmieścić 4K, WQHD wydało mi się trochę za
duże, ale to moje bardzo subiektywne odczucie. Oba modele mają dwa
wejścia sygnału HDMI i miniDP, matrycę VA, dodatkowo model 27” ma częstotliwość odświeżania 144 Hz, co go czyni ciekawą propozycją dla graczy.
Matryca VA ma szerokie kąty widzenia, duży kontrast i dobrze odwzorowuje czernie, co będzie atutem przy pracy biurowej – nawet w jasnym
oświetleniu obraz będzie dobrej jakości, ostry i czytelny.
Gdzie więc Samsung Space się sprawdzi? Tam, gdzie występują równocześnie dwie potrzeby: potrzeba oszczędzania miejsca na biurku i potrzeba
sporej wirtualnej przestrzeni na samym ekranie. Idealnie przypasuje tam,
gdzie jest mało miejsca i gdzie występuje potrzeba równoczesnego podglądu z dwóch urządzeń. Wyobrażam go sobie choćby na popularnym
w korporacjach hotdesku, gdzie każdy w łatwy sposób dostosuje wysokość
i kąt nachylenia dla siebie czy do obsługi recepcji w biurze lub hotelu.
Nie jest to zatem typowy monitor biurowy, bo zastosowane w nim rozwiązania sprzętowe i programowe wymagają także odpowiedniego budżetu.
Wersja 27” kosztuje około 1600 zł, wersja 32” około 1900 zł. Wydając tyle,
oszczędzi się jednak na miejscu, a to też ważne.
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XOXO WiFi
– Wi-Fi wszędzie
Trwają teraz ferie zimowe. Wyjeżdżamy poszaleć w białym puchu, tam,
gdzie są najlepsze warunki. Alpy? Jest fajnie. Tylko trzeba pamiętać,
że nie wszędzie mamy Unię Europejską i koszty internetu mogą nas
boleśnie zaskoczyć, zamieniając przyjemne wspomnienia w koszmar.
W tym momencie pojawia się XOXO WiFi, polski start-up oferujący
nam internet na całym świecie w stałej cenie.
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XOXO WiFi to jest mobilny router, pracujący na wydajnej baterii (teoretycznie do 12 godz. pracy), który możemy wszędzie ze sobą zabrać. Sprawdzi się on nam nie tylko na nartach, ale też we wszystkich podróżach, gdzie
nie mamy genialnego wynalazku, jakim jest Roam like at home.
Unia Europejska nas pod względem dostępu do internetu od dwóch
lat rozpieszcza. Poruszając się po terenie UE, nie odczuwamy kosztów
internetu ani rozmów telefonicznych. Problem pojawia się, gdy chcemy
wyjechać chociażby do Szwajcarii, Turcji czy na Ukrainę – niby blisko, niby
Europa, a jednak koszty za połączenia i internetu są kolosalne. Warto
o tym pamiętać i wyłączyć roaming w telefonie, przekraczając granicę.
Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Rozwiązań jest kilka. Możemy kupić
lokalną kartę, ale oznacza to w wielu miejscach sporo kłopotów i zabiegów.
Trzeba znaleźć miejsce, w którym ją kupimy. Nasz telefon może nie mieć
dwóch slotów na kartę (jak większość iPhone’ów) przez co, gdy wymienimy SIM, nikt nie będzie mógł się do nas dodzwonić na nasz tradycyjny
numer. W końcu w większości miejsc na świecie musimy się rejestrować
i czekać na aktywację. Czasem to trwa chwilę, a czasem trochę dłużej – ja
raz tak miałem, że aktywowano mi kartę po czterech dniach… dzień przed
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powrotem. Drugą opcją jest wykupienie
usługi typu Truphone albo GigSky, ale tu
ponownie, musimy mieć najnowszy telefon
wspierający eSIM.
Tutaj pojawia się opcja, jaką oferuje właśnie XOXO WiFi. To wygodna usługa, która
sprowadza się do kliknięcia „Zamów” na
stronie usługodawcy. Płacimy tylko za czas
użytkowania routera za granicą. Po uruchomieniu routera automatycznie łączy się on
z dostępną siecią i od razu możemy korzystać z internetu oraz dzwonić, korzystając
w Wi-Fi Calling – czyli mieć możliwość połączeń w ramach naszego abonamentu, będąc
w nawet najbardziej egzotycznym miejscu.
Router umożliwia podpięcie pięciu urządzeń
w jednym momencie, zatem jeśli jedziemy
w większej grupie, rodziną, to każdy może
z niego korzystać. XOXO WiFi jest to teoretycznie internet bez limitu, tzn. po wykorzystaniu dziennego pakietu robi się lejek i dalej,
w ograniczonym stopniu, możemy korzystać
z sieci. Pakiet odnawia się codziennie o północy czasu londyńskiego.
Gdy zamówimy, kurier przywozi do nas
paczkę. W zestawie mamy wygodny,
podróżny pokrowiec, w którym znajdziemy
router, kable oraz ładowarkę ze wszystkimi
możliwymi wtyczkami – podepniemy się nią
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wszędzie. W paczce znajdziemy też kopertę i list przewozowy, aby wygodnie, bez kombinacji móc zwrócić router po powrocie z podróży.
Teraz to, co najważniejsze. Koszty. Ile kosztuje wynajęcie routera? Nic. Płacimy tylko za transfer, z góry. Dlaczego to się opłaca? Dla przykładu posłużę
się Szwajcarią. Leży w środku Europy. Często wybierana jest jako kierunek
narciarski. Osobiście korzystam z telefonu w sieci Orange. Koszt połączenia w Szwajcarii za 1 minutę wychodzącą to 4,94 zł. Odebrana rozmowa to
2,02 zł za 1 minutę. Sporo. Ale to jeszcze nic. Koszt 1 MB danych cennikowo
to 31,76 zł! Dobrze czytacie. Takie same koszty mamy w Turcji czy na Ukrainie. Zatem ile to będzie nas kosztować w XOXO WiFi? Wybierając wyjazd
na tydzień do Szwajcarii (Turcji lub na Ukrainę), zapłacimy 272 zł. Przy czym
mamy 500 MB dziennego pakietu transferu plus wspomniany lejek.
Według mnie, jeśli nie mamy innych opcji, zależy nam na czasie i wygodzie,
to ta oferta bardzo się opłaca.
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Nowy wymiar odkurzania
– Samsung POWERstick Jet
Jestem wyznawcą teorii posiadania trzech odkurzaczy w domu,
a w mieszkaniu przynajmniej dwóch. Zapomnijmy o tym, że roboty
są w stanie dziś w pełni odkurzyć pomieszczenia. Naszym najlepszym
pomocnikiem jest pionowy odkurzacz bezprzewodowy. Zwłaszcza gdy
jest to Samsung POWERstick Jet.
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Trzy odkurzacze to: odkurzacz centralny, bezprzewodowy odkurzacz pionowy oraz robot sprzątający. Te trzy urządzenia się wzajemnie uzupełniają
i są w stanie zapewnić nam w domu pełen blask.
Przy czym to właśnie bezprzewodowy odkurzacz
pionowy jest rozwiązaniem najbardziej ad hoc,
natychmiastowym. Rozsypiemy cukier, nasza
pociecha nakruszy, chcemy posprzątać w samochodzie. Tu odkurzacz pionowy sprawdza się
najlepiej. Co więcej, w wielu miejscach kurz i inny
bród usuniemy właściwie tylko za jego pomocą.
Zaletą wielu modeli są też liczne akcesoria ułatwiające sprzątanie konkretnych powierzchni.
Odkurzacze pionowe są dostępne na rynku
od lat, a ich ceny zaczynają się od 300 zł. Przy
czym taki odkurzacz za kilkaset złotych od najnowszego produktu Samsunga dzieli przepaść.
Chwila obcowania z POWERstick Jet sprawia,
że nie chcemy korzystać już z innego tego typu
sprzętów. Podczas testów żona jasno powiedziała:
„Nie oddajemy go, powiedz, że się zgubił”. A jak
wiadomo, sprzęty testowe u nas dziennikarzy są
u nas zwykle dwa–trzy tygodnie, następnie zwracamy je producentowi, który ich użyczył. Niech to
stwierdzenie będzie pełną rekomendacją dla tego
odkurzacza. Zwłaszcza że przy małym dziecku,
które odkrywa samodzielne jedzenie, odkurzacz
pionowy jest prawdziwym wybawieniem.
Co sprawia, że POWERstick jest tak wyśmienity?
To „POWER” w nazwie, pisane wielkimi literami
nie jest przypadkowe. Moc tego odkurzacza zdecydowanie przebija większość odkurzaczy przewodowych i to tych starej generacji. Naprawdę
jego skuteczność robi wrażenie. Jeśli do tego
dodamy jeszcze lekkość, ergonomiczność,
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system filtracji HEPA, elegancką stację dokującą, czas pracy przez 30 minut,
dodatkowe końcówki, opcję dodatkowego akumulatora, to otrzymujemy
produkt naprawdę najwyższej klasy. Czyszczenie kanapy, dywaników samochodowych, wąskich szczelin, blatu – wszystko to z POWERstick Jet jest po
prostu wygodne i szybkie. By nie powiedzieć przyjemne.
Ta solidność kosztuje – zakup POWERstick Jet to minimum 2200 zł, więcej
trzeba zapłacić za modele z lepszym wyposażeniem. Przy czym to wciąż
mniej niż w przypadku robota odkurzającego, a dom będzie posprzątany
szybciej i skuteczniej, choć niestety będziemy musieli to zrobić sami. Jeśli
miałbym szukać wad tego produktu, to jednak minusem byłyby gabaryty
stacji dokującej. Wygląda ona fajnie i jeśli miałaby stać w otwartej przestrzeni, to będzie prezentowała się bardzo estetycznie, jednak odkurzacz
nie jest dziełem sztuki i nawet ten najładniejszy może być zgrabnie ukryty.
Z tą stacją dokującą jest to nieco utrudnione.

Samsung POWERstick Jet to bezprzewodowy odkurzacz pionowy najwyższych lotów. Zdecydowanie jest pogromcą także droższej konkurencji,
która nawet za bardzo designem nie może z nim konkurować. To może
być prawdziwy gamechanger w Waszych domach, zmieniający codzienne
oblicze Waszej kuchni i reszty pomieszczeń. Szybko, skutecznie i elegancko
– tak się odkurza z POWERstick Jet. I hasło reklamowe o nowym wymiarze
odkurzania ani trochę nie jest przesadzone.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Koogeek | Door & Window
Koogeek Door & Window to idealne
urządzenie zwiększające bezpieczeństwo w Twoim domu. Dzięki niemu
zabezpieczycie okna, drzwi czy bramę
przed niepożądanymi zdarzeniami.
Za każdym razem, gdy któreś z nich
zostanie otwarte, dostaniesz powiadomienie na swoim iPhonie czy iPadzie.
Zainstalowanie więcej niż jednego czujnika w połączeniu z kamerami świetnie
spełni funkcję alternatywnego alarmu.
Konfigurując iPada, Apple TV czy HomePoda jako centrum sterowania, będziesz
mógł zdalnie sprawdzić stan Twojego
domu. Koogeek Door & Window działa
bez potrzeby korzystania z zewnętrznej
bramki lub mostka.

Cena: 129 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Eve Home | Motion Sensor
Eve Motion to czujnik ruchu, który sprawia, że dom budzi się do życia,
gdy tylko przekroczysz jego próg. Precyzyjnie wykrywa poruszających
się domowników, pozwalając automatycznie sterować podłączonymi
akcesoriami, aby przygotować pomieszczenie na Twoje przybycie, gdy
do niego wchodzisz lub z niego wychodzisz. Oczywiście czujnik Eve
jest zgodny z technologią Apple HomeKit – łatwą w obsłudze, w pełni
zabezpieczoną i ściśle zintegrowaną z Siri. A ponieważ Eve Motion łączy
się bezpośrednio z iPhone’em i iPadem za pomocą energooszczędnej
technologii Bluetooth, nie trzeba sięgać po dodatkowe przewody, koncentrator, bramę czy most.

Cena: 199 PLN

Do kupienia w HKCenter.store
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Philips 2020 – nowości w świecie
telewizorów i sprzętu audio
Philips nie miewał się tak dobrze od lat. W rękach TPV od jakiegoś
czasu są nie tylko telewizory, ale też produkty audio. Rok 2020 będzie
rokiem wskrzeszenia sprzętu audio z kultowej linii Fidelio. Natomiast
w telewizorach niepodzielnie królować będzie Ambilight. Oto, co
Philips przygotował na ten rok.
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„Ambilight zmienia wszystko” był motywem przewodnim tegorocznej
prezentacji produktowej Philipsa. W końcu ta funkcja jest właśnie od lat
wyróżnikiem producenta i czymś, co rzeczywiście jest wartością dodaną
do telewizora. W dodatku znajdziemy ją nie tylko we flagowych modelach,
ale też w średniej półce i modelach budżetowych.
W telewizorach na rok 2020 nie będzie trzęsienia ziemi. Co więcej, generalnie nie ma tu produktów, które byłyby w jakikolwiek sposób zaskakujące.
Na premierę nowego flagowego modelu OLED poczekamy do targów IFA
w Berlinie. Zresztą nie powinno to dziwić, bo genialny 984 z potężnym głośnikiem Bowers & Wilkins dopiero zadebiutował. A Philips pod wodzą TPV
jest pragmatyczny, co przynosi wymierne efekty dla firmy. Zeszłoroczna
seria Performance, znana też jako The One, sprzedawała się w drugim półroczu 2019 roku o 75% lepiej niż jej poprzednik. Firma notuje gigantyczne
wzrosty sprzedaży swoich produktów premium, generalnie mocno zwiększając swoje udziały rynkowe. Skupiono się na produkcie z półki średniej,
gdy wszyscy inni producenci promują flagowe produkty, licząc, że splendor
high-endu spłynie na urządzenia z niższej półki.
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The One v2 – kolejna odsłona telewizorów 		
Philips Performance
Zacznijmy więc od nowego telewizora Performance. Tu pierwsze zaskoczenie – nie ma w ofercie modelu 55-calowego. Teraz 58 to nowe 55 cali. Te
3 cale więcej to niewielka różnica, ale dla Philipsa oznacza posługiwanie się
własnymi matrycami i to w dodatku VA. Mamy więc zapewniony wyższy
kontrast i czerń niż w zeszłorocznym 55-calowym modelu. Zanim na rynku
zagości nowy model 8505, to już teraz 58-calowy 7334 zagościł w niektórych sklepach. Zmiany w samym telewizorze są generalnie kosmetyczne.
Istotną zmianą jest nieco wyższa podstawa, tak aby zmieścił się tam soundbar. To wciąż będzie dobrze wyceniony telewizor, oferujący przyzwoity
obraz (przy wykorzystaniu 60 Hz matrycy), fenomenalne wykończenie oraz
stabilnie działający system Android TV.
Tutaj warto podkreślić to, czego sam doświadczam podczas testów telewizorów różnych producentów. Co prawda Android TV w teorii powinien być
jednolity, to jednak w rzeczywistości doświadczenia z użytkowania są inne.
Seria Performance to niezły procesor i 3 GB RAM, dzięki czemu Android
TV działa, czego nie można powiedzieć o wielu modelach konkurencji
na podobnym lub niższym pułapie cenowym. Poniżej serii Performance,
w telewizorach PUS7805 i innych z serii 7 i 6, znajdziemy autorski system
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SAPHI. Philips Performance to oczywiście Ambilight, wsparcie dla HDR10+,
Dolby Vision oraz Dolby Atmos.

Atrakcyjne cenowo telewizory z soundbarem
Dolby Atmos od Bowers & Wilikns
Nie zabraknie też jeszcze wyższych serii LCD, w których szczególnie warto
zwrócić uwagę na model 9435, występujący w wariantach 55 i 65 cali.
W tym telewizorze LCD znajdziemy soundbar Bowers & Wilkins, który oferuje dźwięk 2.1.2. Ekran przypomina model OLED 934 z 2019 roku. Będzie
oczywiście od niego tańszy. Istotne jest to, że tu rzeczywiście słychać efekt
Dolby Atmos, chociażby z Netfliksa. Dla osób poszukujących mniejszego
telewizora, ale z wyższej półki, będzie 43-calowy PUS9235 z małym głośnikiem Bowers & Wilkins w podstawie. Telewizory z linii premium będą miały
podświetlane piloty ze skórzanym wykończeniem tylnej obudowy.

Nowe trojaczki OLED od Philipsa
Na drugi i trzeci kwartał 2020 roku Philips przygotował trzy nowe telewizory OLED, które są bliźniaczymi modelami. To OLED 865, 855 i 805. Telewizory różnią się detalami w wykończeniu, głównie podstawą. 865 ma
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centralną stopę wykończoną skórą, model
855 wygląda identycznie, ale zamiast skóry,
otrzymujemy ciemny chrom, a model 805
to minimalistyczne dwie nóżki. Warto też
wspomnieć o dodaniu mechanizmów AI do
procesora P5, które mają usprawnić przetwarzanie obrazu.

Soundbar – pozycja
obowiązkowa
Oferta telewizorów Philipsa uzupełniona
jest przez soundbary. Część z nich jest już
dostępna na rynku jak PB603 – flagowy
model z Dolby Atmos. Są też mniejsze
modele, jak PB405 ze wsparciem dla Google
Assistant i, co istotne, AirPlay 2. Rynek soundbarów rośnie dynamicznie. W 2020 roku
konkurencja będzie ogromna. Można się spodziewać, że producenci będą chętnie oferować rabaty za zakup soundbara przy zakupie
telewizora. Soundbar staje się elementem
niemal nierozerwalnym z telewizorem. Kupujesz TV, to powinieneś też zakupić soundbar.
Osobiście ten trend mnie cieszy, ponieważ
wreszcie dostrzega się to, że film czy serial to
nie tylko obraz, ale też dźwięk.

Powrót Fidelio – oferta dla
audiofilów
Po upadku Gibsona i zakupie praw do
produkcji sprzętu audio z logo Philips
TPV konsekwentnie rozwija to portfolio.
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W Amsterdamie podczas prezentacji nowych produktów zobaczyliśmy
między innymi wiele słuchawek sportowych, od tych nausznych po
prawdziwe bezprzewodowe. Najważniejszy jest jednak powrót linii Fidelio. To pod szyldem Philips Fidelio w przeszłości oferowane były topowe
soundbary, głośniki i słuchawki. Tak będzie też i teraz to mają być produkty z najwyższej półki, adresowane do wymagających klientów. Wiele
z nich mamy zobaczyć już jesienią w Berlinie.
Natomiast pierwszym nowym produktem pod szyldem Fidelio są
słuchawki X3. To model, który wygląda i brzmi genialnie. Naprawdę
mówimy o najwyższej klasie. Jednocześnie jest stricte audiofilski. To
słuchawki dla muzycznych ortodoksów. Osób, które lubią rozkoszować
się dźwiękiem muzyki w tradycyjny sposób. Nie ma tu cyfrowej redukcji
szumów, łączności Bluetooth i innych funkcji. Tylko kabel mini Jack. Ci,
którzy właśnie w ten sposób konsumują muzykę, będą zachwyceni. Sam
po chwili z X3 zapragnąłem rozciągnąć się w fotelu, podłączyć słuchawki
do wzmacniacza i słuchać muzyki z winyli. To była taka wisienka na torcie tegorocznej prezentacji Philipsa.
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Philips podąża własną ścieżką
Strategia obrana przez Philipsa sprawdza się. Firma powalczyła o nieco
zaniedbaną średnią półkę, jednocześnie oferując produkt wysokiej jakości.
Ma też w swoim portfolio produkty, które zasługują na miano premium,
chociażby ze względu na wykończenie czy rozwiązania dźwiękowe. W tym
wszystkim jest jednak dużo zdrowego rozsądku. Natomiast Ambilight to
nutka ekstrawagancji. Jak widać, docenili to klienci, którzy swoimi portfelami głosują na produkty Philipsa. Dla mnie oferta na 2020 rok jest jeszcze
lepsza, ze względu na matryce VA w 58-calowym modelu Performance
oraz spokojną ewolucję całego portfolio. W dodatku w pierwszej połowie
2019 roku będzie można kupić zeszłoroczne modele w świetnych cenach,
bez strachu, że coś nas ominie względem modeli 2020. Zabrakło jedynie
wsparcia dla AirPlay 2 i Homekit. Jednocześnie Philips sprawił, że już nie
mogę doczekać się wrześniowych targów w Berlinie i premiery kolejnych
urządzeń z linii Fidelio.
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Volvo XC40 Recharge
– pierwszy elektryk od Szwedów

Po dwóch latach od premiery modelu XC40 Volvo zaprezentowało
odświeżony model elektryczny – XC40 Recharge. Jest to pierwszy
w pełni elektryczny, seryjny samochód Volvo, który każdy będzie mógł
kupić. Jest to też pierwszy z pięciu modeli elektrycznych, które Volvo
zamierza wprowadzać na rynek co roku.
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Jako jeden z kilku dziennikarzy z Polski miałem okazję zobaczyć najnowsze Volvo XC40 Recharge na żywo, na zamkniętej prezentacji w Mediolanie w połowie stycznia. Produkcja najnowszego Volvo rozpocznie się
w wakacje, a pierwsi klienci odbierać go będą pod koniec roku. Właśnie
ruszyły preordery. Niestety, w Polsce oficjalnie zobaczymy go najwcześniej na wiosnę 2021 roku.
Volvo XC40 Recharge to nie jest zwykły facelifting. To w zasadzie prawie
cały nowy samochód. Zaczynając od silnika, po zmiany w stylistyce nadwozia, a kończąc na całkowicie nowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa i infotinement.
Nowy grill, a w zasadzie jego brak, to pierwsza rzecz, która rzuca się nam
w oczy. Wiadomo, nie mamy chłodnicy i silnika z przodu, zatem nie ma
potrzeby montażu tradycyjnego grilla. Przód w tej chwili jest cały zasłonięty. Kryje się za nim dodatkowy, przedni bagażnik o pojemności ok.
32 l, w którym znajdziemy też zestaw naprawczy do kół. Przedni bagażnik jest zabezpieczony dodatkową klapą, aby był w pełni wodoszczelny.
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Jak już jesteśmy przy silniku, to
XC40 Recharge ma dwa silniki elektryczne,
nazwane razem P8. Dają one napęd na
cztery koła. Pojemność akumulatorów to
78 kWh, co przekłada się na zasięg ponad
400 km według norm WLTP. To świetny
wynik, a trzeba pamiętać, że jest to miejski
SUV ważący 2150 kg, mający w sumie 408
KM i moment obrotowy na poziomie 660
Nm. To taka nieduża, miejska rakieta z przyśpieszeniem na poziomie 4,9 s do setki.
XC40 Recharge jest też jednym z pierwszych
samochodów w gamie Volvo z ogranicznikiem prędkości ustawionym na 180 km/h.
Wspomniałem o nowych rozwiązaniach
z zakresu bezpieczeństwa. Dotychczasowy
system został zastąpiony nowym, od Zenuity. Zostały poprawione funkcje Pilot Assist
(wg producenta samochód w trasie jedzie
sam, jak na prawdziwym autopilocie) oraz
funkcje wspomagania kierowcy w sytuacjach
awaryjnych. Są to kwestie, które bardzo
chciałbym przetestować na żywo. Znam
bardzo dobrze obecną generację asystentów montowaną w bieżącym modelu XC60
i uważam ją za jedną z najlepszych, jeśli nie
najlepszą na rynku.
Dodatkowo XC40 Recharge ma wzmocnioną konstrukcję nadwozia względem
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poprzednika pod kątem zabezpieczania przed zgniataniem. Wzmocnione i usztywnione zostało też zawieszenie.
Jednak tym, co dla mnie było najciekawsze podczas prezentacji, był
zupełnie nowy system infotinement. Volvo XC40 Recharge jest pierwszym modelem, który ma wbudowany system Android Automotive.
Zastąpił on Sensusa. Jest to zupełnie nowa koncepcja. Wyglądem
interfejsu delikatnie nawiązuje do poprzednika, ale uwierzcie mi, jest
to zupełnie nowy user experience. Zaczynając od kwestii sprzętowych,
mamy nowe wyświetlacze w wysokiej rozdzielczości. Już samo to robi
kolosalne wrażenie. Druga kwestia – pojawiła się wbudowana ładowarka
indukcyjna, niby prosta sprawa, ale, jak się okazało, wprowadzenie jej
wymagało kompletnego przeprojektowania schowka.
Wróćmy jednak do Android Automotive. Wprowadzenie go oznacza
dużo głębszą integrację aplikacji z samochodem i naszymi ulubionymi
usługami, z których korzystamy na co dzień. Jako mapy domyślnie mamy
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Google Maps, które w Volvo mają wbudowane
np. informacje o ładowarkach. Co więcej,
wyświetlają się informacje automatycznie po
wyborze celu, jaki zasięg będziemy mieli, gdy
dojedziemy. Ewentualnie pokazują nam na
trasie stacje ładowania i dostępność wolnych
miejsc. Oczywiście wszystkim sterujemy przy
pomocy Google Assistant. Możemy instalować
dodatkowe aplikacje ze sklepu Google Play,
pod warunkiem, że wspierają Android Automotive. Aktualizacje odbywają się zdalnie, bez
potrzeby wizyt w autoryzowanym serwisie.
Zupełnie jak w telefonie.
Pojawia się pytanie, co w takim razie będzie
z CarPlay i Android Auto? Będziemy mieli takie
opcje. Na pewno w kwestii CarPlay nic się
nie zmieni. W kwestii Android Auto podobno
jeszcze trwa proces decyzyjny, czy zostanie
udostępniony, czy pozostanie samo Android
Automotive, bo całym założeniem systemu
jest to, aby właśnie zastępował nam w trakcie
jazdy telefon.
Android Automotive niebawem zacznie pojawiać się w kolejnych nowych modelach Volvo.
Volvo XC40 Recharge nie będzie tanim samochodem. Na to nie liczmy. Mówi się o cenie
na poziomie 230–240 tys. zł. Z drugiej strony
trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o samochodzie klasy premium, świetnie wyposażonym
i wykonanym. Niewątpliwie ciekawą opcją ma
być to, że Volvo ma zwracać użytkownikom
za ładowanie. Pierwszy rok jeżdżenia będzie
za darmo. No, prawie, bo trzeba pamiętać,
że zwrot będzie następować na zasadzie
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cashback, czyli najpierw mamy sami za to zapłacić, a Volvo nam zwróci.
Druga kwestia to założenie, że jako przelicznik będzie stosowana średnia
cena kW/h dla gospodarstw domowych, zatem jeśli będziemy płacić za
ładowanie w komercyjnych ładowarkach, to nie zostanie nam zwrócona
pełna kwota. Coś za coś. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawa propozycja
w kontekście konkurencji na rynku.
Volvo mocno stawia na ekologię. Wcześniej zmieniało silniki na bardziej
ekologiczne, potem zaczęło wycofywać się z diesli. W 2020 roku 25%
sprzedaży mają stanowić samochody plug-in hybrid. Do 2025 roku emisja
CO2 ze spalin generowanych przez samochody Volvo ma spaść o 35%.
Natomiast do 2040 roku Volvo jako firma ma być neutralna klimatycznie,
także biorąc pod uwagę proces produkcji, logistyki itd. Widząc liczby
i statystyki, to, jak firma się rozwija (w zeszłym roku sprzedali rekordową
ilość 705 tysięcy samochodów), jej konsekwencję i podążanie pod prąd,
myślę, że możemy być spokojni o spełnienie ich założeń.
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Front and Center
dla Mac
Jeśli pamiętacie czasy „classic Mac OS”, czyli czas przed Mac OS X 10.0,
to zapewne kojarzycie, że po kliknięciu okna nieaktywnej aplikacji, która
miała więcej niż jedno okno otwarte, wszystkie okna były przenoszone na
pierwszy plan. Obecnie, aby to zrobić, należy kliknąć ikonkę danej aplikacji
w Docku, bo kliknięcie wybranego okna przenosi tylko to okno na pierwszy plan, a reszta pozostaje w tle.
Front and Center rozwiązuje ten problem dwojako, poprzez oferowanie
dwóch trybów pracy – Modern i Classic.
W tym pierwszym przypadku wszystko
zachowuje się tak, jak pod współczesną
wersją macOS, ale jeśli zrobimy Shift
+ klik na wybrane okno, to zostanie
aktywowane zachowanie „classic Mac
OS”, czyli wszystkie okna zostaną przeniesione na pierwszy plan. Po zmianie
trybu działania na Classic dzieje się
tak samo, ale przytrzymanie Shifta
nie jest konieczne. Analogicznie, Shift
+ klik wywołuje zachowanie Modern.
Dodatkowo możemy skonfigurować
zachowanie triggera, czyli jakich akcji
ma dotyczyć zmiana zachowania przełączania się pomiędzy aplikacjami.
Do wyboru mamy Windows Click, co oznacza, że ta zmiana zachowania
wpływa tylko na kliknięcie myszką okna, albo Any Activation, co obejmuje
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jakąkolwiek metodę przełączania się pomiędzy aplikacjami, jak chociażby
za pomocą skrótu ⌘Tab. W preferencjach programu dodatkowo znajdziemy opcję włączającą lub wyłączającą wyświetlanie się ikony aplikacji
w Docku oraz w pasku menu na górze ekranu – do wyboru, do koloru. Na
deser pozostaje jeszcze możliwość automatycznego aktywowania aplikacji
wraz z loginem, aby nie trzeba było uruchamiać jej ręcznie oraz funkcja
Hide on launch, która ukrywa program po automatycznym uruchomieniu.
Front and Center został napisany początkowo w Objective-C przez Lee
Fyocka na prośbę Johna Siracusa, a potem przepisany do Swifta przez tego
ostatniego. Dostępny jest w Mac App Store i kosztuje 23,99 zł. Jeśli jesteście
fanami zachowania Classic, to polecam się pospieszyć z kupnem, bo cena
ma wkrótce wzrosnąć, a nie ma obecnie żadnego innego narzędzia, działającego pod macOS Catalina.

Cena: 23,99 PLN						

GRY

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

166

Star Wars Jedi:
Fallen Order
Trzecia trylogia „Gwiezdnych wojen” była doskonałą okazją do tego,
by odświeżyć również gry osadzone w tym uniwersum. Choć jest
ich wiele, to te, które pozwalają pomachać mieczem świetlnym,
pojawiają się niezwykle rzadko. Star Wars Jedi: Fallen Order wraca
do tej najbardziej rozpoznawalnej broni w doskonałym stylu.
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Historia opowiedziana w Fallen Order rozgrywa się kilka lat po wydaniu
przez Imperatora Palpatine’a Rozkazu 66, nakazującego eksterminację
Rycerzy Jedi. Cal Kestis, czyli nasz protagonista, choć był zaledwie padawanem, przetrwał czystkę i zaczął ukrywać się na planecie-złomowisku,
pracując przy rozmontowywaniu zniszczonych okrętów Imperium. Nie
trwało to długo i zmuszony okolicznościami sięgnął ponownie po Moc, co
doprowadziło do jego zdemaskowania i kolejnej ucieczki, tym razem związanej z pewną misją. Jeśli spodziewacie się wciągającej i pełnej zwrotów
akcji fabuły, zmartwię Was – owszem, historia ma sens, ale daleko jej do
szokującej czy choćby angażującej. Jest pretekstem do eksploracji świata
i wykonywania kolejnych zadań, nie rozgałęzia się też w żaden sposób, nie
tylko jest liniowa, ale i nie ma właściwie żadnych wątków pobocznych,
przybliżających lepiej choćby drugoplanowych towarzyszy podróży. Szczególnie żałuję momentu, w którym niespodziewanie trafiamy na planetę,
z którą wyraźnie jest powiązana jedna z postaci, ale ostatecznie nie dowiadujemy się, o co dokładnie chodziło, a wątek sprawia wrażenie niedokończonego. Cal Kestis również nie należy do charyzmatycznych bohaterów
– to wręcz modelowy, praworządny padawan, który skupia się wyłącznie
na misji i własnych, niespecjalnie złożonych problemach. Dużo więcej
charakteru ma droid towarzyszący nam przez niemal całą grę, czyli BD-1.
Dwunogi kompan nie tylko odgrywa rolę apteczki, otwieracza do zamków, wyciągarki i mapy, ale też zachowuje się najbardziej… ludzko. Historia
jest mocno przewidywalna, a jedynym zaskoczeniem jest kilka ostatnich
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minut gry. Mam nieodparte wrażenie, że
Respawn nie zdążyło rozbudować fabuły,
a termin wydania gry nie podlegał przesunięciu z uwagi na kinową premierę IX epizodu
„Gwiezdnych wojen”. Możliwe też, że EA nie
wierzyło w tytuł pozbawiony trybu sieciowego i mikrotransakcji, dlatego ograniczyło
jego budżet, a ten nie pozwolił na wydłużenie
fabuły.
Gdyby sukces Fallen Order zależał od jakości
fabuły, to w tym miejscu mógłbym skończyć
pisać. Na szczęście ta jest tylko pretekstem
do eksploracji pięknego i zróżnicowanego
świata oraz konfrontacji z zastępami szturmowców, droidów oraz wszelkiej fauny
zamieszkującej odwiedzane planety. Tych
jest kilka, nie chcę ujawniać dokładnie ile, ale
jest pośród nich Kashyyyk (z której pochodzą Wookie) oraz Dathomira (a z tej Darth
Maul). Różnią się od siebie znacząco, choć
na każdej z nich wykorzystujemy podobne
mechaniki ruchu, a tym samym eksploracja wygląda podobnie (aczkolwiek nie jest
identyczna). Cal początkowo praktycznie nie
posługuje się Mocą, potrafi jedynie spowolnić czas, stopniowo przypomina sobie, jak
biegać po ścianach, odpychać i przyciągać
przedmioty, a także jak robić salta w powietrzu, by skakać dalej. BD-1 również zdobywa
kolejne ulepszenia, dzięki którym uczy się
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otwierać zamknięte wcześniej drzwi czy też wciągać nas na linach w górę.
Zmusza to do backtrackingu, choć jeśli nie zależy nam na odblokowywania wszystkiego, co jest dostępne, od razu, to możemy poczekać, aż fabuła
ponownie skieruje nas na tę planetę, na której wcześniej nie mogliśmy się
gdzieś dostać. Znajdźki są głównie kosmetyczne (odblokowujemy stroje
Cala i malowania BD-1 oraz statku, a także elementy miecza świetlnego),
a te, które zwiększają życie i moc, można zdobywać przy okazji fabularnych wizyt w każdym miejscu. Ponadto częste powroty są czasochłonne
– nie ma tu szybkiej podróży, jeśli więc chcemy dostać się na drugi koniec
mapy, musimy ją w całości pokonać pieszo. Owszem, odblokowujemy
skróty, ale przestrzenie są na tyle obszerne, że i tak podróże trwają długo.
Ponadto przeciwnicy odradzają się po każdym odpoczynku (który pozwala
odzyskać zdrowie), co dodatkowo utrudnia zadanie – wielu miejsc nie da
się ot tak przebiec, unikając konfrontacji. Mam również duże zastrzeżenie
do mechaniki wzmacniania bohatera znajdowanymi esencjami mocy oraz
zwiększania liczby stymów (czyli apteczek). Te mamy na początku tylko
dwa, a po ich wyczerpaniu musimy odpocząć w wyznaczonym miejscu, by
je zregenerować. Gra nie informuje nigdzie, że można ich mieć kilkakrotnie więcej (znalazłem dotąd 6) – to ma niebagatelny wpływ na trudność
pojedynków, a dodatkowe stymy są bardzo dobrze poukrywane. Ponownie
odnoszę wrażenie, że twórcom zabrakło czasu na dodanie tego do samouczka. Eksploracja wymaga rozsądnego korzystania z umiejętności bohatera, o ile przejście głównego wątku nie jest specjalne skomplikowane, to
już znalezienie wszystkich sekretów wymaga nie tylko spostrzegawczości,
ale i zręczności. Początkowo miałem spore problemy z wyczuciem postaci
i często spadałem w przepaść. Gdy jednak zacząłem bardziej zwracać
uwagę na to, co robię i precyzyjniej mierzyć skoki i moment odbicia się
od krawędzi lub ściany, sekwencje zręcznościowe stały się satysfakcjonujące. Przyzwyczaiłem się do Assassin’s Creed i podobnych tytułów, które
robią wiele rzeczy za gracza, wymagając trzymania jednego przycisku, by
wspinać się, skakać i chwytać krawędzi. W Fallen Order jest dokładnie na
odwrót – gra wspiera nas jedynie minimalnie.
Premierę Fallen Order i ostatniej dobrej gry o walce mieczem świetnym,
czyli Jedi Academy, dzieli 16 lat. Po drodze pojawiły się co prawda dwie
odsłony The Force Unleashed, ale tam miecz był drugorzędną bronią,
bohater posługiwał się głównie Mocą. Cal używa miecza świetlnego i Mocy,
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i choć początkowo zakres jego ruchów jest ograniczony, to wraz ze zdobywaniem doświadczenia uczy się wykonywać potężniejsze ciosy, łączyć je
w kombinacje z Mocą, a także efektywniej odbijać pociski czy też rzucać
mieczem w przeciwników. Rozwój postaci jest bardzo naturalny i zrozumiały, nie czułem ani braków w arsenale ruchów bohatera, ani też nie przytłoczyło mnie coraz bardziej złożone sterowanie. Cal z końcówki gry jest
znacznie potężniejszym Jedi niż uciekający złomiarz, którym jest w prologu,
choć jego odporność na ciosy jest dokładnie taka sama, zużywa Moc w tym
samym tempie, a także równie szybko się męczy i opuszcza gardę pod gradem ciosów przeciwnika. Początkowe potyczki z kilkoma Szturmowcami są
wyzwaniem, a walka z droidem strażniczym urasta do pojedynku z bossem,
podczas gdy pod koniec nie tylko roznosimy kilka fal kilkuosobowych,
znacznie lepiej uzbrojonych oddziałów wspomagających się droidami, ale
też odczuwamy ogromną satysfakcję z tego, jak te pojedynki wyglądają.
Wykonany w odpowiednim momencie blok można przeistoczyć w kontrę,
a sprawne uniki regenerują moc, by jeszcze szybciej radzić sobie z wrogami.
Jest kilka momentów, w których czujemy się wręcz niezniszczalni, dosłownie
kosząc przeciwników, choć nie jest ich wiele i zdarzają się w drugiej połowie
gry. Przez większość czasu czuć, że Cal nie jest szczególnie potężnym Jedi,
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zarówno względem postaci spotkanych w grze, jak i bohaterów obszernego
uniwersum. Nie zatrzymamy w powietrzu TIE Fightera, nie wywrócimy też
AT-AT ani tym bardziej nie sprowadzimy na ziemię Niszczyciela – Cal jest
wystarczająco silny, by zepchnąć w przepaść grupę wrogów. Kilka pojedynków z falami przeciwników zaprojektowano jednak po prostu źle. Po
odpoczynku w punkcie zapisu i krótkiej sekwencji zręcznościowej trafiamy
na arenę, na której po pokonaniu kilku fal silnych przeciwników musimy
zmierzyć się jeszcze z AT-ST (czyli maszyną kroczącą, zasypującą nas ogniem
z dział, a także rakietami i granatami). Po śmierci wracamy do punktu zapisu,
całą drogę trzeba więc pokonać jeszcze raz. Co więcej, kamera nie ułatwia starć z tłumem, zdarzało się, że obrywałem w plecy spoza kadru, i to
w dodatku atakiem, którego da się jedynie uniknąć, ale już nie może być
zablokowany. Poziom trudności jest momentami nierówny, wyraźnie czuć, że
autorzy chcieli, by niektóre momenty były chwilami wytchnienia i satysfakcji,
a pojedynki z bossami dawały w kość, ale zmuszanie gracza do kilkukrotnego
pokonywania zręcznościowych etapów po to, by znów podjąć się zaskakująco
trudnej walki, prowadzi jedynie do frustracji. Poziom trudności gry nie ma tu
nic do rzeczy, bo po takim wyzwaniu robi się znacznie łatwiej. Fallen Order
pozwala zmienić trudność w każdym momencie, a kolejne jej poziomy różnią się nie tylko agresywnością przeciwników i odpornością na ciosy, ale też
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czasem, jaki mamy na blok. Każdy znajdzie coś dla siebie,
bo najniższy z nich jest wymagający tylko w przypadku
zręcznościowych etapów, najwyższy natomiast sprawdza
zarówno refleks, jak i (przede wszystkim) cierpliwość, bo
jest naprawdę wyśrubowany. Pomimo powyższych wad
walka jest bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza gdy uda
się nam przebić przez zastępy wrogów bez choćby najmniejszego zadraśnięcia bądź też szybko poradzić sobie
z bossem. Tych w grze jest niewielu, a pojedynki z nimi
są dość proste do rozpracowania – wachlarz ruchów
wrogów nie jest zbyt obszerny. Dużo trudniej było mi
poradzić sobie z nieoczekiwanymi mniejszymi bossami,
niż z tymi, z którymi walki się spodziewałem. Odpowiednia kombinacja zwykłych wrogów również bywa
wymagająca, zwłaszcza gdy Ci dodatkowo walczą między
sobą. Na Kashyyyk szturmowcy z miotaczami ognia są
atakowani przez wielkie pająki, z kolei na Bogano walczą
z przerośniętymi, trójokimi żabami. Możemy odczekać, aż
skończą pojedynek i wybić pozostałych, ale dużo większą
frajdę sprawia wskoczenie pomiędzy nich w środku walki.
Zadziwiająco dużą część fauny stanowi wszelakie robactwo, początkowo miałem wręcz wrażenie, że gram w oldschoolowego RPG-a, w którym tłukę najsłabsze potwory
kijem, bo tylko na taki oręż mogę sobie pozwolić. Dużym
urozmaiceniem jest też wprowadzenie miecza o podwójnym ostrzu, niestety dopiero w drugiej połowie gry.
Sposób, w jaki go zdobywamy, mocno mnie zawiódł – tu
również widać, że twórcom zabrakło czasu na dorobienie
przynajmniej kilku przerywników. Walczy się nim inaczej
niż pojedynczym, a podczas walki można wyłączyć lub
włączyć jedno ostrze. Później zdobywamy jeszcze jedną
modyfikację, ale nie będę już zdradzał, jak dokładnie
działa – ponownie ma wpływ na rozgrywkę, choć już nie
tak duży, jak podwójne ostrze. Ukończenie gry zajęło mi
około 15 godzin, ale zostało mi jeszcze całkiem sporo rzeczy do znalezienia. Myślę, że wyczyszczenie wszystkiego
wydłuży ten czas do 20 godzin. Ukończyłem ją z lekkim
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niedosytem, głównie przez to, że wiele mechanik pojawia się stosunkowo
późno i nie zdążyłem się nimi nacieszyć. Nie ma tu żadnych mikrotransakcji
(pomimo tego, że to gra EA) ani trybu online. Brak tego drugiego powoduje,
że gra nie wystarczy na dłużej, zwłaszcza że jest liniowa, więc o powtórne
przejście można pokusić się jedynie po to, by zwiększyć sobie poziom
trudności.
Podróż Cala po wszechświecie to nie tylko wyzwanie, ale też niewątpliwe
doznanie wizualne. Odwiedzane planety różnią się od siebie znacznie,
zarówno klimatem, jak i ukształtowaniem terenu, roślinnością i zamieszkującymi ją postaciami. Kashyyyk jest piękny, porośnięty wysokimi drzewami,
z gęstą, żyjącą roślinnością i licznymi jeziorami, Dathomira to natomiast
skaliste i nieprzyjazne pustkowie, zamieszkałe przez równie gościnnych
Zabraków. Zeffo jest surowe i zimne, a Bogano bardzo słoneczne i sielankowe, choć są to tylko pozory. Grafika jest świetna, zarówno świat, jak
i modele postaci są bogate w detale, na uwagę zasługują też dobre, płynne
animacje przeciwników. Cal nie tylko ma doskonale dopracowany strój, ale
też epicką wręcz, powiewającą na wietrze fryzurę. Greez, Cere, Inkwizytorki
i inni przeciwnicy też są bardzo dopracowani. Jest tu jeden drobny wyjątek, w postaci modeli Wookieech, które wyglądają jak zmoknięte pekińczyki ze zdeformowanymi pyskami. Powtarzam się, ale tego czasu wyraźnie
twórcom zabrakło. Na szczęście udźwiękowienie jest już bez zarzutu.
W budowaniu klimatu ma ono równie dużą rolę co grafika, odgłosy blasterów, dział, używania Mocy czy w końcu miecza świetlnego, który wydaje
inne odgłosy nawet w zależności od tego, jakiego koloru kryształ w nim
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zamontujemy – cieszę się, że twórcy pomyśleli o takich detalach. Nie
sposób nie przyczepić się do polskiego dubbingu, który jest przeciętny.
Aby włączyć oryginalną ścieżkę dźwiękową, trzeba niestety zmienić język
konsoli (ale już napisy da się ustawić niezależnie od niego). Nie rozumiem,
dlaczego gracze są zmuszani do takiego kombinowania.
Nie czekałem na Fallen Order. Po pierwszych trailerach spodziewałem się
ociężałej i mocno zautomatyzowanej rozgrywki, nastawionej na niedzielnego gracza, opowiadającej typową dla gier osadzonych w tym uniwersum,
naiwną fabułę, bez wpływu na wydarzenia znane z filmów. Nie myliłem
się jedynie co do tego ostatniego, natomiast mechanika walki, której najbardziej się obawiałem, stoi na bardzo wysokim poziomie. Gra wymaga
refleksu, a umiejętne wykorzystywanie nowych zdolności wynagradza niesamowitą satysfakcją, płynącą z szybkiego eliminowania wrogów. Star Wars
Jedi: Fallen Order jest dla mnie najlepszą grą osadzoną w tym uniwersum,
z walką na miecze zrobioną jeszcze lepiej niż w świetnym Jedi Academy.
Lepszej rekomendacji nie może ode mnie dostać.
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Untitled Goose Game
– upiorne gęganie
Jeśli powstała już gra o kromce chleba oraz o facecie w garnku,
który za pomocą kilofa wspina się na różne rzeczy, to czemu
nie mogłaby też powstać gra o gęsi? No i właśnie powstała, a na
dodatek jest dobra.
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Untitled Goose Game to mała, ale bardzo urocza gra, w której wcielamy
się w upiorną gęś. Stworzenie to postawiło sobie za cel uprzykrzanie
życia wszystkim napotkanym ludziom, napastując ich, kradnąc im
rzeczy i niwecząc ich plany na ten dzień. Z racji tego, że do dyspozycji mamy tylko dziób i krótkie nogi, na których człapiemy przez świat,
trzeba się nieźle nakombinować, by zrealizować ambitne, niszczycielskie zapędy ptaka. Możemy jedynie chwytać przedmioty, gęgać
i machać skrzydłami – arsenał jest ubogi, ale wystarczający. Gra jest
w gruncie rzeczy połączeniem zręcznościówki z zagadkami logicznymi,
kładącym nacisk na ten drugi element. Zadania są zazwyczaj proste,
choć wymagają zapoznania się z otoczeniem i poznania zachowań
napotkanych osób. Dopiero wtedy można przystąpić do realizacji nikczemnego planu gęsi, niektóre z zadań wymagają bowiem odwrócenia
uwagi ludzi i zrobienia w tym czasie konkretnych czynności (na przykład szybkiego przeniesienia przedmiotów z miejsca na miejsce). Ptak
jest mało zwrotny i wolniejszy od oponentów, więc tym bardziej wszystkie akcje trzeba planować. Ponadto niektóre zadania wymagają też
refleksu, innych trudno się początkowo domyślić – tych jest niewiele,
ale potrafią napsuć krwi graczowi.
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Świat gry podzielony jest na cztery główne
obszary, a każdy z nich ma własną listę
zadań do wykonania. Po ukończeniu niemal
wszystkich (możemy nie wykonać jednego
zadania) uzyskujemy dostęp do specjalnego wyzwania, które pozwala dostać się
do kolejnego obszaru. Po ukończeniu gry
odblokowujemy też dodatkową listę trudniejszych wyzwań, wymagających nie tylko
zapoznania się ze światem i jego mieszkańcami, ale i dobrego opanowania poruszania
się gęsią, ponieważ te zadania są na czas.
Pierwsze ukończenie gry zajmuje około
dwóch godzin, natomiast zrobienie dodatkowych wyzwań to kolejne dwie, może trzy
godziny. Gra jest więc bardzo krótka, nie
sprawia też już takiej frajdy przy ponownym przechodzeniu, bo znamy rozwiązania
wszystkich zagadek. Warto o tym pamiętać, bo nie należy do najtańszych (na PS4,
na którym w nią grałem, jej cena oscyluje
wokół 80 zł).
Oprawa gry natychmiast przykuwa wzrok,
jest absolutnie bajeczna. Twórcy zdecydowali się na intensywne i jednolite kolory,
próżno szukać tu złożonych tekstur i licznych detali obiektów czy postaci. Dzięki
temu wizualnie gra nie zestarzeje się
szybko, a już teraz trudno ją z czymkolwiek
pomylić. Z udźwiękowieniem jest podobnie – muzyka jest dynamiczna, dopasowuje
się do akcji, zazwyczaj jej nie słychać, ale
gdy na przykład biegniemy lub ktoś nas
goni, w tle zaczynają wybrzmiewać żwawe
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dźwięki fortepianu. Przypomina mi to stare kreskówki Disneya, w których muzyka odgrywała równie dużą rolę, co animacja i była z nią ściśle
powiązana. W Untitled Goose Game oprawa bardzo dobrze współgra
z akcją, uproszczona grafika pomaga rozwiązywać zadania, a animacje
postaci oraz gęsi są właśnie kreskówkowe, lekko przerysowane i pasujące do trochę slapstickowego humoru.
Untitled Goose Game bardzo się mi spodobało. To lekka gra na leniwe
popołudnie, można w nią zaangażować bliskich. Jest wciągająca, choć
krótka, a jej powtarzanie nie ma sensu. Niewątpliwą zaletą jest natomiast dostępność nie tylko na konsolach (Switch, PS4 i Xbox One), ale
też na PC i macOS. Polecam, bo rzadko mamy do czynienia nie tylko
z tak ładną, ale i pomysłową grą.
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Systemowe narzędzie
do usuwania dużych plików
Pliki jakie są, każdy z nas wie. Obrazy, dokumenty, muzyka, itd.
Każdy z nich ma jakąś pojemność. Od kilkubajtowych po nawet
wielogigabajtowe. I właśnie tymi ostatnimi dziś się zajmiemy. Nasze
dyski potrafią pomieścić miliony małych plików, ale te duże bardzo
szybko potrafią zapchać dostępną przestrzeń.
Na rynku istnieje sporo, zazwyczaj płatnych, narzędzi, które oferują możliwość odnalezienia i usunięcia dużych plików, jak choćby Gemini. Nie
wszyscy mogą jednak wiedzieć, że sam macOS również ma podobne
narzędzie, choć nie tak rozbudowane.

Jest ono częścią aplikacji
Informacje o systemie,
którą znajdziemy albo
w podfolderze Narzędzia
folderu Aplikacje lub jeszcze łatwiej, kiedy w menu
górnym klikniemy ikonę
jabłka i wybierzemy Ten
Mac…. W oknie aplikacji
przechodzimy do zakładki
Tam po chwili zobaczymy rozmieszczenie pojemności plików
według ich rodzajów. Dowiemy
się, co zabiera nam najwięcej
miejsca, ale żeby wiedzieć więcej, klikamy przycisk Zarządzaj…

Pamięć masowa.
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W nowym oknie przywita nas
ekran z polecanymi akcjami,
które podpowiedzą, jak
możemy zaoszczędzić miejsce
na dłuższą metę. Na przykład
poprzez przechowywanie plików w chmurze (jeśli mamy
wykupioną odpowiednią
pojemność), automatyczne
usuwanie obejrzanych pozycji
w Apple TV czy też opróżnianie kosza z plików, które
znajdują się tam powyżej 30
dni. Najbardziej interesuje nas
jednak ostatnia opcja – Zwolnij
miejsce. Klikamy więc przycisk
Przejrzyj pliki lub też z listy po
lewej wybieramy Dokumenty.

Znajdziemy tam pliki lub foldery pogrupowane według czterech
kryteriów:

3. Nieobsługiwane aplikacje,

1. Duże pliki,

4. Przeglądarka plików.

2. Pobrane rzeczy,

Pierwsza grupa jest łatwa w zrozumieniu. Druga to pliki i foldery, które
znajdują się w folderze Pobrane. Trzecia grupa wyświetli nam wszystkie
aplikacje, które nie są już obsługiwane w najnowszej wersji systemu.
Z kolei w czwartej grupie wyświetlone będą foldery zajmujące największą powierzchnię i z tego poziomu możemy wchodzić głębiej, aby
dotrzeć do poszczególnych plików. W każdej z tych grup możemy zaznaczyć obiekty, by na końcu się ich pozbyć i w ten sposób od razu odzyskać pojemność dysku.
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Felix sum
Przechlapane jest być zadowolonym. Bez poczucia niedosytu nie ma
progresu.

M
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Mam w życiu taki problem, że nie mam problemu. Nie myślałam, że
kiedykolwiek wypowiem to zdanie poważnie. Zwłaszcza że na studiach,
w czasie zajęć z psychologii klinicznej dotyczących grup terapeutycznych, z upodobaniem żartowaliśmy sobie, że jak ktoś nie ma problemu,
to my mu go znajdziemy. I zawsze jakiś znajdowaliśmy.
Spróbuję to wyłożyć jakoś składnie, żeby wyjaśnić sytuację. Otóż jestem
w takim wieku, że niczego już nie muszę, a ciągle wszystko mogę. Albo,
jak mawia moja siostra (siostrę pozdrawiam, bo wiem, że czyta) – niestara, niegłupia i nie w ciąży, więc czegóż chcieć więcej? Mam dwie
ręce, dwie nogi i głowę. Pracę mam fajną, w końcu kto by nie chciał,
żeby płacili mu za oglądanie filmów i granie w VR. Trochę przesadzam
oczywiście, bo za wkład terapeutyczny też mi płacą, ale jak pracuje się
z młodzieżą z problemami, to tym bardziej przekonuję się, że nie ma się
żadnych problemów. Dostałam awans i podwyżkę. Rodzinę mam spoko.
Dziecko nie najgorsze. Fajne, trochę uparte, ale kto nie jest? Mieszkam
na skraju miasta, tuż przy wrzosowiskach, więc z psem mogę ganiać do
woli w pięknych okolicznościach przyrody.
Jestem zadowolona z komputera, telefonu i czego
tam jeszcze, nowego Apple Watcha dostałam na
gwiazdkę i też jest miło – kółeczka codziennie

Spróbuję to wyłożyć jakoś
składnie, żeby wyjaśnić
sytuację. Otóż jestem
w takim wieku, że niczego już nie muszę, a ciągle
wszystko mogę. Albo,
jak mawia moja siostra

pozamykane, żadnej arytmii i innych przyjemności,
żyć nie umierać. AirPodsów nie mam i nie chcę, bo
kupiłam sobie niskobudżetowe podsy, które ciągną
mi cały tydzień bez problemu. Klik tutaj jak się
ktoś nie boi obciachu i utraty punktów do lansu.
Wstaję rano, piję kawę z ulubionego kubka i planuję dzień. Nie mam żadnych checklist, planów
pięcioletnich ani długoterminowych targetów. Nie

(siostrę pozdrawiam, bo

spędzam godzin nad komputerem, żeby potem

wiem, że czyta) – niesta-

łatwiej było mi zrealizować cele, bo pamięć mam

ra, niegłupia i nie
w ciąży, więc czegóż
chcieć więcej?

nie najgorszą. Poza tym suplementuję się lecytyną
i zieloną herbatą. Nie wiem, czy działa, ale jak nie
zapominam, to chyba raczej nie szkodzi. Rzeczy nie
gromadzę, raczej się ich pozbywam, zostawiając
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tylko te, które są mi potrzebne albo je po prostu lubię. Nie ideologicznie i ortodoksyjnie, w związku z plagą minimalizmu, ale tak po prostu,
dla własnej przyjemności. Sadzę własne zioła w ogródku, robię kompost
i segreguję odpadki. Znowu – nie dlatego, że wszystkich ogarnia szał
ekologiczny, ale dlatego, że uważam, że gdyby każdy zajął się tylko tym,
co ma na własnym podwórku, to rozwiązałoby to sporo problemów
ludzkości. Nie czuję potrzeby moralizowania wszystkich dookoła, bo
wiem już, że efektywność moralizowania jest w najlepszym przypadku
żadna. Mam czas, żeby czytać książki dla przyjemności, oglądać ulubione
seriale, a nawet, raz na jakiś czas, napisać coś innego niż iMagowy felieton. Albo pogryzmolić w notesie wiecznym piórem.
Jestem człowiekiem zadowolonym z życia i tego, co mam. Kompletny
flatline.
Oczywiście, gdyby się kto uparł, to mógłby napisać na ten temat zupełnie inną historię.
Nie mam już dwudziestu lat. Po treningu bolą nogi, czasem też ramiona
i głowa. Pracuję z trudną młodzieżą, zamiast rozwijać własny biznes i tytułować się CEO. Mieszkam na zadupiu, więc wszędzie trzeba jeździć samochodem. Porządnego internetu mi nie założą, bo kable jeszcze z czasów
przedpotopowych. Nie mam iPhone’a 11 Pro ani nowego Macbooka.
Jak tylko spadnie deszcz, wrzosowiska zamieniają się w bagno, a umorusany pies zaświnia mi całą podłogę. Mróz wymroził cholerny szczypiorek

Nie mam już dwudziestu lat. Po treningu bolą nogi, czasem też
ramiona i głowa. Pracuję z trudną młodzieżą, zamiast rozwijać
własny biznes i tytułować się CEO. Mieszkam na zadupiu, więc
wszędzie trzeba jeździć samochodem. Porządnego internetu
mi nie założą, bo kable jeszcze z czasów przedpotopowych. Nie
mam iPhone’a 11 Pro ani nowego Macbooka.
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i teraz trzeba kupować sklepowy do wiosny. Seriale do oglądania zaraz
się skończą, nie ma żadnej ciekawej książki na horyzoncie. Wokół
marazm jak okiem sięgnąć. A po brexicie to już naprawdę będzie koniec.
Znikąd pomocy, znikąd nadziei.
Myślę, że wiecie już, gdzie leży pies pogrzebany. Nie mój, tylko ten transcendentalnie metaforyczny.
Szczęście to tylko stan umysłu – perspektywa,
którą przyjmujemy, oceniając świat dookoła. Nie
ma takich czynników zewnętrznych, które zagwa-

Kwintesencją powyższego

rantują nam szczęście. Najpierw musimy znaleźć

jest dla mnie bardzo stara

zadowolenie w samych sobie, polubić siebie,

bajka Władysława Gębika
ze zbioru „Nowy kiermasz

a dopiero potem zobaczyć, co potrzebujemy od
zewnętrznego świata. To, czy będziemy zadowoleni, czy nie, zależy wyłącznie od nas, chociaż

bajek”, zatytułowana „Felix

bardzo staramy się obwiniać o brak szczęścia

sum”. Czytałam ją, mając

wszystko dookoła.

jakieś osiem lat i muszę
przyznać, że ukształtowała

Kwintesencją powyższego jest dla mnie bardzo
stara bajka Władysława Gębika ze zbioru „Nowy

ona moje poglądy na tyle

kiermasz bajek”, zatytułowana „Felix sum”. Czyta-

skutecznie, że pamiętam ją

łam ją, mając jakieś osiem lat i muszę przyznać, że

do dzisiaj – przede wszystkim łacińską maksymę:

ukształtowała ona moje poglądy na tyle skutecznie, że pamiętam ją do dzisiaj – przede wszystkim łacińską maksymę: Felix sum vivo sine curis

Felix sum vivo sine curis

(Jestem szczęśliwy i żyję bez kłopotów). Zadziwia-

(Jestem szczęśliwy i żyję

jące, jak bardzo lektury zapadają nam w pamięć,

bez kłopotów).

zwłaszcza te, które niosły ze sobą jakieś przesłanie.
Koniecznie przeczytajcie zbiór Waszym dzieciom,
z pewnością wyjdzie to im na dobre. Mnie wyszło.
Jeśli zaś chodzi o drobne niedogodności, to są one
konieczne, aby wiedzieć, co jest zadowoleniem,

a co nim nie jest. Gdybyśmy tu i teraz spełnili wszystkie nasze marzenia
i dostali wszystko, czego chcemy, nasze życie stałoby się natychmiast
niezmiernie nudne. Warto więc poszukać sobie różnych wyzwań, żeby
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nie dopadła nas zupełna stagnacja w utopijnej krainie szczęśliwości.
A tak zupełnie poważnie, warto trenować swój umysł tak, żeby omijał
nieproduktywną werbalizację niezadowolenia. Jeśli możecie zmienić to,
co się Wam nie podoba – zmieńcie to. Jeśli nie, bezproduktywne szarpanie się z rzeczywistością do niczego nie prowadzi. Powoduje jedynie
utratę energii, którą możecie poświęcić na zupełnie inne i przyjemniejsze zajęcia.
Chwilowo obstaję przy swoim: Felix sum vivo sine curis i szukam kolejnych wyzwań. Możliwe, że zacznę jeździć pociągami do odległych miast
tylko po to, żeby połazić po nich przez godzinę czy dwie. Na liście mam
Aberdeen i Edynburg, ale to się może jeszcze zmienić. Jest coś pociągającego w jeżdżeniu pociągami, o ile nie jest to nieprzyjemna konieczność.
Kiedy ma się wszystko, czego się potrzebuje, jedynym, co pozostaje, jest
doświadczanie.

Chwilowo obstaję przy swoim: Felix sum vivo sine curis i szukam kolejnych wyzwań. Możliwe, że zacznę jeździć pociągami
do odległych miast tylko po to, żeby połazić po nich przez
godzinę czy dwie. Na liście mam Aberdeen i Edynburg, ale to
się może jeszcze zmienić. Jest coś pociągającego w jeżdżeniu
pociągami, o ile nie jest to nieprzyjemna konieczność. Kiedy
ma się wszystko, czego się potrzebuje, jedynym, co pozostaje,
jest doświadczanie.

Życzę Wam, żeby jedynymi rzeczami na Waszych listach były doświadczenia. Oznacza to bowiem, że macie już wszystko to, czego Wam do
życia potrzeba i możecie bez stresu zatrzymywać się w środku lasu, by
podziwiać wiewiórki i motylki.
I żadna bryka sąsiada nie popsuje Wam dnia!
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Najlepsze książki
ubiegłego roku
Zdaję sobie sprawę z tego, że moja biblioteczka nie każdemu musi
przypaść do gustu, ale raz kozie śmierć. Mam nadzieję, że każdy znajdzie
przynajmniej jedną pozycję, która go zainteresuje.

P
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Poniższe zestawienie nie składa się wyłącznie z najnowszych pozycji.
Nie ma też motywu przewodniego ani specjalnego klucza. Mam dość
szerokie zainteresowania, skompilowałam więc listę z pozycji, które
przeczytałam w 2019 i wydały mi się godne uwagi. W większości są to
pozycje popularnonaukowe, które czyta się jednym tchem, jak najlepszą powieść. Nie wszystkie zostały przetłumaczone na język polski ze
względu na to, że dopiero się ukazały albo nie potrafiłam znaleźć rodzimego odpowiednika. Tłumacze bywają zabawni, tak samo, jak ich językowe zabiegi. Jeśli możecie, czytajcie w oryginale, jeśli nie – uzbrójcie
się w cierpliwość i wyglądajcie polskich wersji na sklepowych półkach.
Wszystkie pozycje serdecznie polecam.

„Leonardo da Vinci”, Walter Isaacson (2019)
Waltera Isaacsona przedstawiać nikomu nie trzeba, znamy go
doskonale z biografii Steve’a Jobsa, „Innowatorów” oraz mniej
popularnych pozycji – na przykład biografii Kissingera czy Einsteina. Tym razem wybieramy się w podróż do świata Leonarda da
Vinci, wielbiciela różowych tunik i hejtera matematyki. Recenzowaliśmy już tę pozycję na łamach iMagazine, zatem kto nie czytał,
ma okazję nadrobić.

„Pamięć nieulotna”, Edward Snowden (2019)
Tytuł oryginału: „Permanent Record”
Edward Snowden to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci ostatnich lat. Zasłynął tym, że w 2013 roku udostępnił prasie tysiące ściśle tajnych dokumentów pochodzących z NSA
i współpracujących z nią agencji. Materiały udowadniały, że rząd
Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem organizacji wywiadowczych, nielegalnie i niezgodnie z konstytucją USA podsłuchuje nie
tylko swoich własnych obywateli, ale również każdego podłączonego do internetu użytkownika na świecie. W książce nic nie jest
przypadkowe – to doskonała pozycja socjotechniczna, napisana
w sposób, który przemówi do każdego czytelnika na świecie, bez
względu na płeć, narodowość czy stopień wiedzy technicznej.
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Kompletny komputerowy laik nie poczuje się przytłoczony technikaliami,
które Snowden wyjaśnia niezwykle prostym językiem, a profesjonalista znajdzie w niej konkretne informacje na interesujący go temat.

„The Madness of Crowds”, Douglas Murray
(ang.) (2019)
Jeśli „Pamięć nieulotna” jest kontrowersyjna, to „Szaleństwo tłumów” należy określić mianem znienawidzonej. Douglas Murray
to brytyjski neokonserwatywny dziennikarz i publicysta, słynący z tego, że strzela słowami prosto w oczy. Tym razem bierze
na warsztat gender, rasę i tożsamość, czyli najwrażliwsze tematy
lat ostatnich. Jeśli wydaje Wam się, że książka napisana przez
konserwatystę musi być kwintesencją hejtu, to miło się rozczarujecie. Murray opisuje techniki i metody stosowane w społecznym dyskursie, które nie tylko zaciemniają obraz problemu, ale
również działają na niekorzyść samych zainteresowanych.
Warto przeczytać, chociażby po to, żeby poznać alternatywny
punkt widzenia. Książka wciągająca i świetnie napisana.

„The Twittering Machine”, Richard Seymour (ang.) (2019)
„Twittering Machine” to tytuł dzieła Paula Klee z 1922 roku. Niezwykle prosty rysunek przedstawia diaboliczną maszynę, która
ptasim śpiewem wabi nieświadomą ludzkość, która spada następnie w otchłań znajdującą się pod urządzeniem. Nie bez powodu
Richard Seymour wybrał taki właśnie tytuł dla swojej książki traktującej o sieciach społecznościowych. Wielopłaszczyznowy strzał
w dziesiątkę i nie chcę się nawet zastanawiać nad tym, w jaki
sposób przetłumaczą go nasi tłumacze. Pozycja obowiązkowa dla
wszystkich, którzy szczycą się wysokim poziomem nowoczesności. Książka obnaża wszystkie mechanizmy rządzące społecznościówkami i cyfrową rzeczywistością. Gwarantuję, że po lekturze
dwa razy pomyślicie, zanim wejdziecie na Facebooka lub Twittera.
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„iGen” Jean M. Twenge (2018)
Jean M. Twenge, autorka książki jest profesorem psychologii,
która od lat zajmuje się badaniem różnic pomiędzy generacjami.
Jej książki nie mają za zadanie oceniania zmian, jakie następują
w kolejnych pokoleniach, lecz naukową próbę opisania ich i zrozumienia. Niewiele jest w niej opinii, za to bardzo dużo badań
statystycznych, które ujawniają ciekawe trendy, odróżniające
iGeneration (iGen) od poprzedzających ją millenialsów. Głównym
bohaterem, poza naukowymi badaniami, jest iPhone, więc każdy
iRodzic powinien ją przeczytać.

„The Coddling of the American Mind”, Greg
Lukianoff, Jonathan Haidt (ang.) (2019)
O ile książka J. Twenge nie wartościuje i nie ocenia zmian zachodzących w ostatnich pokoleniach, Greg Lukianoff i Jonathan Haidt
nie przyjmują już postawy neutralnej. Wskazują patologie i problemy, które dotykają współczesną młodzież i starają się znaleźć
odpowiednie metody, by im zaradzić. Przyznają, że dobre intencje
i złe pomysły skazują nasze dzieci na porażkę i najwyższy czas podjąć stanowcze kroki, by powstrzymać pogłębiającą się degenerację
relacji społecznych. Osobiście polecam zapoznanie się najpierw
z „iGen” i jeśli temat się Wam spodoba, to „The Coddling of the
American Mind” będzie naturalnym czytelniczym następstwem.

„Psychopaci są wśród nas”, Robert D. Hare
(1999)
Tytuł oryginału: „Without Conscience. The Disturbing World of
Psychopats Among Us”
Robert D. Hare to kanadyjski psycholog, twórca słynnego testu
na psychopatię. Jeśli czytaliście „Czy jesteś psychopatą?” Jona
Ronsona, to ta pozycja z pewnością Wam się spodoba. Wyjaśnia
ze szczegółami nie tylko różne przypadki, z którymi Hare zetknął
się w ciągu kilkudziesięcioletniej kariery, stanowi też świetny
wstęp do poważniejszych lektur na ten temat. Dzisiaj już wiemy,
że psychopatia to przede wszystkim kwestia biologicznej budowy
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mózgu, niemniej jednak lektura jest fascynująca. Wciąga bardziej niż najlepszy kryminał.

„To normalne! Dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD,
autyzmem i innymi zaburzeniami”, Enrico
Gnaulatti (2014)
Tytuł oryginału: „Back to Normal Why Ordinary Childhood
Behavior Is Mistaken for ADHD, Bipolar Disorder, and Autism
Spectrum Disorder”
Kolejna lektura dla rodziców. Nikomu nie trzeba udowadniać, że
w ostatnich latach spotykamy się olbrzymią liczbą zdiagnozowanych przypadków chorób psychicznych u dzieci i młodzieży.
Na podstawie wieloletniej praktyki Enrico Gnaulatti pokazuje,
że wiele z tych diagnoz jest zupełnie niepotrzebnych. Rodzice
i sama młodzież oczekują wymówki, dzięki której nie będą musieli mierzyć
się z rzeczywistością. Diagnoza jest swego rodzaju medalem, pożądanym
towarem, zwłaszcza wśród pokolenia iGenu. Zapewniam, że książka nie
umniejsza w żaden sposób tych przypadków, w których diagnozowanie
jest potrzebne. Wskazuje za to, na konkretnych przykładach, że zatraciliśmy granicę pomiędzy normalnością i chorobą. Świetna lektura.

„Eksperyment. Opowieść o mrocznej godzinie
w dziejach medycyny”, Luke Dittrich (2016)
Tytuł oryginału: „Patient H.M.: A Story of Memory, Madness, and
Family Secrets”
Jak widać powyżej, tłumacz zmienił trochę znaczenie oryginalnego tytułu. Henry Molaison, znany jako pacjent H.M., który
w wyniku obustronnej lobektomii płata skroniowego, mającej
wyleczyć napady padaczkowe, utracił możliwość tworzenia wspomnień. Książka jest niezwykle fascynująca, ponieważ Luke Dittrich
jest wnukiem Williama Scoville’a – doktora, który dokonał owej
operacji. To jednocześnie historia rodzinna, opowieść o początkach neurochirurgii, jak również refleksja nad tym, jaką cenę
przychodzi nam zapłacić za wiedzę medyczną. Fantastycznie
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napisana książka, bardzo osobista i bogata w informacje, z których zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, gdy otwieramy podręcznik biologii.

„Gupi muzg. W co tak naprawdę pogrywa
twoja głowa?” Dean Burnett (2017)
Tytu oryginalu: „The Idiot Brain: A Neuroscientist Explains What
Your Head Is Really Up To”
Poważnie, gdybym zetknęła się z polską wersją tej książki, nigdy
bym do niej nie zajrzała. A szkoda, bo ta pozycja to prawdziwe
kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasza
głowa. W jaki sposób mózg ekstrapoluje kota z fragmentu
kota, skąd bierze się choroba lokomocyjna i czemu zapominamy o drobnych rzeczach, o których powinniśmy pamiętać.
Książka ta udowadnia po raz kolejny, że najlepsze książki piszą
naukowcy. Zwłaszcza jeśli zajmują się tak interesującym tematem, jak mózg. Nie jestem w stanie wystarczająco podkreślić,
jak fajna i potrzebna jest lektura tej pozycji.
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Dostępni
Jak się macie w 2020? Do napisania tego felietonu skłonił mnie dawno
zapomniany okres świąteczno-noworoczny. Okres, w którym wielu
wybrało tzw. detoks od świata. Czytaj: detoks od życia. Czytaj (niestety
coraz częściej): detoks od ludzi wokół. Tak sobie myślę, że z roku na rok
dajemy się łatwiej złapać na bycie niedostępnymi dla pracy, stając się
niedostępnymi dla siebie nawzajem.

N

FELIETONY

194

Naładuj akumulatory?
Kiedy przeczytałem styczniowy felieton Wojtka (Adalbert Freeman) pt.
„Marzenia to cele bez planów”, uderzyło mnie jedno zdanie, o którym
bardzo szybko i bardzo łatwo i kilka razy w ciągu roku zapominamy:
„Nie każdy musi być jak ja”. Jakoś tak się złożyło, że w minionym roku
wiele osób w moim otoczeniu (mówię też o sobie) wielokrotnie mocno
narzekało na brak czasu, przemęczenie i szumnie ogłaszało raz za razem:
„detoks od świata”. Ot, żeby naładować, co trzeba, odzyskać spokój.
Jakoś magicznie działo się tak, że po tym detoksie bywało jeszcze gorzej,
bo kiedy on się zaczynał – sam w sobie był zadaniem nie do udźwignięcia. Zamiast spokój znaleźć z innymi (np. śmiejąc się – polecam!)
lub sobą samym (np. patrząc się obiektywnie po nic, w dal parku przez
godzinę) – szukali go w metodach, liczbie zamkniętych, skategoryzowanych zadań i osiągniętych celów.
Jedni robili wtedy przeglądy wszystkiego – ubrań, zadań, priorytetów
życiowych, kolorów ścian w mieszkaniach, salda rachunków bankowych,
skrupulatnie zapisując kolejne zadania w swojej aplikacji do produktywnego zarządzania światem. Drudzy chcieli robić to, co ci pierwsi, ale gdy
tylko wybiła godzina zero, tzw. detoks time – zasiedli wygodnie przed
serwisem VOD i przez tydzień lub dwa nie robili zupełnie nic, cały czas
narzekając, że mieli zrobić tak wiele dla siebie. Brzmi niedorzecznie?
Dla mnie też, bo wiele razy się na tym łapałem. I żeby było jasne – też
spoglądam z końcem roku na to, jaki był. Też ma to nadaną formę, która
jest dla mnie wygodna. Dla kogoś może nie być. Tylko wiesz co? Uczę się
(i ponoć jest coraz lepiej) opowiadać o tym wszystkim niedoskonałym
językiem. Czasem poplątanym, czasem nieskładnych, ale ludzkim. Inaczej kazałbym to przeczytać Siri. Bo widzicie, kiedy mamy pracę (którą
przecież mamy z konkretnego celu – o czym pisał Adalbert, dla konkretnego celu i raczej dlatego, że z nieba co najwyżej leci deszcz, a nie
dolary) – narzekamy na jej nadmiar. Kiedy nie mamy – na jej brak. Kiedy
przychodzi opamiętanie? Jak już nie mamy do kogo narzekać.

Nie każdy musi być jak ja.
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Nie pracuj nie znaczy – nie żyj
Tak oczywiste z pozoru zdanie może wydawać się nie do udźwignięcia
osobie, która tylko wobec innych ogłosiła wspomniany „detoks”. Uświadomił mnie o tym m.in. Jasiek Urbanowicz (dzięki kolejny raz!), kiedy
zdziwił się, że w pewnym okresie mojego życia z trudem przychodziło
mi odpisać krótkie „Dam znać później/ Pogadamy później”. Wolałem
milczeć albo odpisywać przyjaciołom po tygodniu, tłumacząc to asynchroniczną komunikacją, która zbawia świat. Nie zbawia. A mówię to
w momencie, gdy parę osób mnie tak potraktowało. Tak, jak nie zbawia

Tak, jak w treningu – rozpisany plan może wyglądać
najlepiej według książek,
ekspertów i słupków (czyli
Twoich wyników) – ale na nic
się zda (i nie działa), jeśli nie
uwzględnia Ciebie. Tego, jaki
jesteś, gdy świat nie patrzy.

świata tłuczenie do głowy znajomym, że ubierają się w sieciówkach (czyt.
wspierają konsumpcjonizm), źle segregują śmieci (czyt. o jeden kubeł
za mało), za mało trenują (czyt. ja trenuję najzdrowiej, najlepiej i z najlepszymi trenerami) lub nie są ogarnięci finansowo (czyt. mieli czelność
powiedzieć wprost o swojej sytuacji, strachach i nie zasłaniali się Robertem Kiyossaki czy Michałem Szafrańskim). Wszystkie te aspekty życia
są bardzo istotne i ważne, ale nie raz widziałem, jak próba narzucenia
komuś za wszelką cenę swojej wizji świata kończyła się długim milczeniem, które żadnej ze stron nie przeszkadzało. Możesz mieć najlepsze
intencje, chcieć zostawić świat lepszym niż go zastałeś i to jest naprawdę
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super! Tylko wiesz, nie każdy obok Ciebie ma te same intencje. Nie
każdy chce im poświęcać tyle samo energii i serio – nie każdy liczy swoją
wydajność. Tak, jak w treningu – rozpisany plan może wyglądać najlepiej
według książek, ekspertów i słupków (czyli Twoich wyników) – ale na
nic się zda (i nie działa), jeśli nie uwzględnia Ciebie. Tego, jaki jesteś, gdy
świat nie patrzy.
Kiedy z dnia na dzień urywasz kontakt z kumplem, o którym wiesz, że
potrzebuje się wygadać – ponieważ naczytałeś się książek o produktywności, a on (maruda) nie do końca stanowi dla Ciebie wspólny mianownik produktywności – to nie on stanowi tu problem. Kiedy trzeba
się z Tobą umawiać z czterodniowym wyprzedzeniem na rozmowę
telefoniczną – a akurat nie zarządzasz bankiem światowym (choć przypuszczam, że zarządzający nim bardzo cenią sobie więzi), to nie jest po
prostu fair wobec osoby, która poświęciła tę jedną chwilę, aby wziąć
słuchawkę i zadzwonić. O zapytaniu Cię o zgodę na tę już nawet nie
wspomnę, bo po co. Ludzie tymczasem – nadal (!) – po prostu do siebie
dzwonią. Ot, tak. Nadal, w 2020 roku, w świecie,
który podobno cierpi na z góry narzucony, permanentny brak czasu. Spójrz – owo ładowanie akumulatorów kończy się rozładowaniem ogniwa, które

Dla pracy, dla bliskich, dla

przetrwa wiele więcej niż ten czy inny etat lub

przyjaciół, dla życia, dla

narzędzie GTD. Przetrwa próbę życia – czasu, pro-

hobby i na życie. Można
być niedostępnym dla tych

blemów, tych momentów, gdy kolejny raz chcesz
komuś opowiedzieć, że nie ogarniasz i usłyszeć, że
bredzisz trzy po trzy i komplikujesz z natury proste

wszystkich sprawunków,

sprawy. Kiedy słyszę: „Znamy się tak długo” – wraz

a w konsekwencji wyłączyć

z biegiem lat znaczy to mniej, bo wiele razy prze-

się na dobre z życia. A można
być jak Mac, którego może

konałem się, że czas chce się mieć albo się go nie
ma. Dla pracy, dla bliskich, dla przyjaciół, dla życia,
dla hobby i na życie. Można być niedostępnym dla

używasz: przejść w stan

tych wszystkich sprawunków, a w konsekwencji

uśpienia (Po co się wyłączać?)

wyłączyć się na dobre z życia. A można być jak

na chwilę, ale pulsującą
diodą dawać znać innym:
Jestem. Możesz. Dzwoń.

Mac, którego może używasz: przejść w stan uśpienia (Po co się wyłączać?) na chwilę, ale pulsującą
diodą dawać znać innym: Jestem. Możesz. Dzwoń.
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Jutro będzie dziś
Jesteśmy świeżo po tegorocznych targach Consumer Electronics Show
(CES) w Las Vegas. Paweł relacjonował dla Was na łamach iMagazine.pl
najważniejsze wydarzenia ze światowej stolicy kiczu i hazardu. CES to
wyjątkowe wydarzenie, otwierające Nowy Rok. Lata płyną, a my – pasjonaci
nowych technologii – co roku przy okazji tego typu imprez ogłaszamy
światu, że oto już za rok, dwa, trzy ten zmieni się nie do poznania za sprawą
smartkostkarki do lodu. Tymczasem rok później drapiemy się w głowę,
dlaczego nikt nie zauważył kevlarowego etui na odkurzacz.

A
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Auto od wynalazców Walkmana
Kiedy w roku 1979 firma Sony pokazała światu Walkmana – zmieniła go
nie do poznania. Nikt wcześniej nie oczekiwał, że oto nagle na ulicach
zaroi się od ludzi, noszących przy paskach prostokątne, kasetowe odtwarzacze muzyki. Tak samo w 2001 roku nikt nie spodziewał się, że prawie
dwa razy mniejsze urządzenie z wyświetlaczem i sprytnym pokrętłem
pomieści w swoich trzewiach 1000 piosenek. A przełączanie pomiędzy
nimi będzie tak samo proste, jak zapalenie światła w pokoju. Wtedy świat
śnił o latających spodkach, obcej cywilizacji, która już za moment zapuka
do naszych drzwi, ciekawa zapachu pieczonego ciasta. Minęły cztery
dekady, a podczas CES 2020 największą uwagę mediów skupił samochód
od wynalazcy Walkmana.
Koncepcyjny, elektryczny samochód od Sony był już chyba komentowany
przez wszystkich. Co ciekawe nie lata, a przecież to u początków nowej
dekady (proszę, nie kłóćmy się czy się ona zaczęła, czy zacznie za rok) mieliśmy już raz na zawsze oderwać się od Ziemi i zapomnieć o kolorowym, spokojnym Skalisku Flinstonów. Bo widzicie, kiedy wszyscy krzyczą o tym, jak
wiele zmieni smartkosiarka, pewni goście po prostu robią swoje. Dokładnie
tak, jak Ferdynand Ford, Nobutoshi Kihara (Sony), Steve Jobs, Tim Cook czy
Elon Musk. Ten ostatni stworzył surrealistyczny, obrzydliwie drogi samochód
elektryczny i wprowadził go do sprzedaży, zanim jakikolwiek model zdążył
wyjechać z fabryki. Dlaczego Muskowi udało się odcisnąć na rynku motoryzacyjnym takie piętno jak Ferdynandowi Fordowi? Dlatego, że przedstawił
wizję, która jest możliwa tu i teraz i odpowiada na konkretne problemy.
Oczywiście, niesie za sobą swoje własne, ale jest w zasięgu percepcji.
Wcale nie zdziwiła mnie narracja komentatorów technologicznych, którzy
właśnie wokół elektryfikacji rynku samochodowego snuli najwięcej opowieści. My, fani technologii, uwielbiamy z roku na rok przeskakiwać z kwiatka
na smart, a potem smart pro, kwiatek. Ulegamy czarom małych gadżetów,
o których za trzy miesiące nikt już nie pamięta i liczymy kolejne piksele
w coraz bardziej imponujących telewizorach. A potem zaczynamy odejmować centymetry od ramek tych telewizorów, bo pikseli już nie jesteśmy
w stanie gołym w ogóle przyswoić. Kiedy zatem wielu marketingowych
magików wymyśla kolejne podkładki pod laptopy, żelazka, odkurzacze
i paski do spodni – garstka szaleńców zaczyna eliminować całe grupy
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zawodowe i zmieniać gałęzie kilku przemysłów jednocześnie. Potem orientujemy się, że to właśnie oni mieli rację.

Jutro będzie dziś i…
Będzie takie, jakie je sobie zafundujemy. Może u progu 2020 roku nasze
samochody nie latają, ale stają się elektryczne i to na coraz większą skalę.
Kolejny będzie transport publiczny – tak bardzo szkodliwy i tak bardzo
oczekujący na automatyzację i czystą energię. Apple Watch (projekt
w 100% autorski Tima Cooka – przypominam o tym) tylko rozpoczął
rewolucję w medycynie, która dzieje się na naszych oczach. Choć w Polsce będziemy jeszcze czekali na jej pełny rozkwit, to
dzieje się już dziś. Zaczynamy coraz więcej wymagać
od producentów, coraz bardziej liczymy się z naturą,
którą sami zniszczyliśmy przez dziesiątki lat i coraz

Bo widzicie, kiedy wszyscy krzyczą o tym, jak
wiele zmieni smartkosiarka, pewni goście po pros-

rozsądniej kupujemy kolejne dobra.
Targi takie jak CES także są dla nas z roku na rok czymś
innym. I myślę, że w przyszłości będą bardziej prezentacją osiągnięć, nad którymi wspólnie – jako ludzkość

tu robią swoje. Dokładnie

– pracujemy, aniżeli pokazem błyskotek, których blask

tak, jak Ferdynand Ford,

szybko zgaśnie. Bo widzicie, jesteśmy już tymi błyskot-

Nobutoshi Kihara (Sony),
Steve Jobs, Tim Cook czy
Elon Musk.

kami naprawdę zmęczeni. I to nawet my, pasjonaci
technologii. Widać bardzo wyraźnie, że czołowi, światowi dziennikarze i komentatorzy technologiczni coraz
więcej mówią o zdrowiu, transporcie, urbanistyce, ekologii czy sporcie, aniżeli o kolejnych, większych i martwych cyferkach. Obserwuję ten rynek od trzynastu lat
(to niewiele), a mimo tego ta narracja zmieniła się już
dwa razy. I to całkowicie.

Być może za kolejne dwadzieścia lat będziemy latali na wakacje w kosmos.
A być może zdziwimy się, że kiedykolwiek zgadzaliśmy się na to, aby codziennie odbierać telefony i pracować czterdzieści godzin w tygodniu. Jednego
jestem pewien. Nadal będziemy wypatrywali na niebie wielkich znaków
i zmian. I gdy co jakiś czas spuścimy głowę w dół i rozejrzymy się dookoła,
z wrażenia wypuścimy z dłoni tę innowacyjną lornetkę, która ma już swoje
miejsce w muzeum.

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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The Morning Show
Jeszcze w 2019 roku Apple zawitało do naszych domów wraz ze swoją
świeżą usługą streamingową – Apple TV Plus. Udało mi się sprawdzić
kilka z ich produkcji i jest wśród nich jedna, która zdecydowanie
prezentuje się najlepiej.
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W natłoku seriali ciężko jest wygospodarować czas na coraz nowsze produkcje. Dlatego
nowości od Apple nieco odwlekałem w czasie, ale wiedziałem, że w końcu będę musiał
do nich zasiąść – a przynajmniej sprawdzić, co
Tim Cook dla nas przyszykował. Faktem jest,
że Apple dopiero startuje ze swoją usługą,
tworząc wszystko od zera. To nie lada wyzwanie i wciąż nie jest pewne, czy temu podołają,
ale przynajmniej próbują. W tym momencie
mamy około 10 autorskich produkcji na platformie z Cupertino, a ja mam za sobą kilka
z nich. Muszę przyznać, że jest lepiej, niż się
spodziewałem, choć jestem również daleki
od zachwytów. Najlepiej myślę chyba o najgłośniejszej produkcji całego Apple TV Plus,
czyli „The Morning Show”.
Już na konferencji, na której zapowiadano
usługę, Apple bardzo głośno mówiło o tym
serialu. Nie ma co się dziwić, w końcu
możemy w nim zobaczyć gwiazdy pierwszego rzędu Hollywood – między innymi
Jennifer Aniston, która powraca do telewizji
po wielu latach, Reese Witherspoon czy Steve’a Carella. Oczywiście to nie wszyscy, bo
na ekranie pojawia się również uwielbiany
przeze mnie (i będący chyba najlepszym
aktorem całego serialu) Billy Crudup.
Apple wybrało bardzo ciekawy model publikacji swoich seriali. Jest to mieszanka „dawnej telewizji”, czyli wypuszczania jednego

FILM

203

odcinka raz w tygodniu oraz tego „nowego”, a mianowicie wszystkich
jednocześnie. Co za tym idzie, Apple w dniu premiery daje nam zazwyczaj
dwa lub trzy odcinki, a na kolejne musimy już czekać po siedem dni. Osobiście bardzo mi się to podoba, to idealne rozwiązanie. W ciągu pierwszych odcinków możemy sobie zazwyczaj wyrobić jasne zdanie, czy dana
produkcja przypadnie nam do gustu, czy raczej nie, a kiedy już wejdziemy
w temat, to z wypiekami na twarzach wyczekujemy dalszego ciągu.
Pierwsze trzy odcinki „The Morning Show” nie zdobyły mojego serca.
Owszem, występują tu aktorzy, których bardzo lubię, mogę więc powiedzieć, że samo oglądanie jest dla mnie przyjemne. Dodatkowo poziom
realizacyjny produkcji jest naprawdę wysoki, ale biorąc pod uwagę
budżet, byłbym zdziwiony, gdybym zobaczył coś na niższym poziomie.
Zresztą, już samą czołówką serial pokazuje, że będzie to coś innego od
tego, co możemy oglądać na konkurencyjnych platformach.
Serial skupia się na kulisach porannego programu w jednej z amerykańskich sieci telewizyjnych. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że
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jedna z jego czołowych gwiazd (Steve Carell) zostaje oskarżona o czyny
o charakterze seksualnym, które nie są powszechnie akceptowane w miejscu pracy. Dostajemy oczywiście informację, że chodzi o molestowanie,
ale szczegóły całości poznamy dopiero w następnych odcinkach. Stacja
oraz współprowadząca program (Jennifer Aniston) próbują jakoś rozwiązać tę sytuację i w tym momencie na ekran wkracza Reese Witherspoon.
Wydźwięk #MeToo jest tutaj właściwie trzonem całej fabuły, ale poza nim
możemy zauważyć, jakimi układami i kombinacjami, a także „walką o władzę” przesiąknięta jest branża telewizyjna i dziennikarska. I to jest bardzo
dobry punkt wyjścia, który tematycznie przypadł mi do gustu. Niestety, im
dalej oglądałem, tym poziom mojego zadowolenia spadał. Co prawda nie
było takiego momentu, w którym powiedziałbym „dość!” i już nie oglądał
dalej serialu, jednak odcinki bywały lepsze i gorsze. Za mało jednak było
tych naprawdę dobrych, do którym zaliczyć możemy przede wszystkim
sam finał. Zdecydowanie z seriali o tematyce dziennikarskiej lub telewizyjnej wolę „Newsroom” Aarona Sorkina. Możliwe, że nie ma co porównywać

Zdecydowanie z seriali o tematyce dziennikarskiej lub telewizyjnej wolę „Newsroom” Aarona Sorkina.
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tych dwóch produkcji, ale jednocześnie nie ma co ukrywać, że serial od
HBO jest o wiele lepiej napisany – zwłaszcza jeśli chodzi o dialogi. No właśnie, te wydawały mi się najgorszym elementem całości. W bardzo wielu
momentach aż kipiała z nich nienaturalność i brak autentyczności. Dotyczyło to przede wszystkim głównych postaci. Zupełnie jakby twórcy chcieli
coś za ich pośrednictwem powiedzieć, ale sami do końca nie wiedzieli co.
Na szczęście nie mogę powiedzieć tego o postaciach na drugim planie – tu
jest o wiele, wiele lepiej. Wspomniany wcześniej Billy Crudup to prawdziwa
wisienka na torcie. Do tego dochodzą Mark Duplass czy naprawdę wspaniałe Gugu Mbatha-Raw, czy Bel Powley.

„The Morning Show” ma wiele zalet: gwiazdorska obsada, wysoki poziom
produkcji, temat, którego dotyka i wielowątkowe ukazanie go. To zdecydowanie te aspekty, które sprawiły, że zostałem do ostatniego odcinka. Mam
jednak wrażenie, że niektóre rzeczy można było tu zrobić lepiej, choćby
inaczej napisać dialogi. Aktorsko również nie wszyscy pokazali, na co ich
stać – a wiadomo, że na wiele, bo to bardzo mocna obsada. Czekam więc
na drugi sezon, który zawita na platformie już jesienią tego roku. Prawdopodobnie, kiedy mamy już za sobą ekspozycję wszystkich postaci i wątków
oraz kiedy samo Apple zapozna się z odczuciami fanów, kilka rzeczy może
tu ulec poprawie. Dodatkowo zejdzie nieco pasja startu usługi. Nie uważam, że jest to zły serial. Jest dobry i zapewne lepszy od wielu, które aktualnie jako nowości pojawiają się np. na Netfliksie. W kilku aspektach mnie
rozczarował, ale sam finał wynagradza część z tych niesmaków.
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Truth Be Told
Pierwszy rzut serialowy po premierze Apple TV+ nie dał mi w pełni
tego, czego od tej platformy oczekiwałem. Z czasem zaczęto jednak
dodawać nowsze produkcje, które wydały mi się o wiele ciekawsze.
Jedną z nich jest „Truth Be Told”.
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Nie ukrywam, że zainteresowałem się nim z trzech powodów: Octavia
Spencer w roli głównej, kryminalna tematyka oraz to, że bohaterka
serialu jest podcasterką. Instynkt mnie nie zawiódł, ponieważ obejrzenie wszystkich ośmiu odcinków sprawiło mi bardzo dużą radość.
Nadmienić jednak trzeba, że nie jest to serial, o którym będę jeszcze długo myślał i który postawię na swojej „półce najlepszych”.
Mimo wszystko jest to jeden z tych tytułów, które dobrze się ogląda
– sprawna realizacja, scenariusz, który wciąga, ale przy okazji nie
wymaga olbrzymiego skupienia. Odcinki trwają 40–45 minut, więc
jest to pozycja, która idealnie nadaje się np. do obejrzenia czegoś przy
kolacji czy na szybko, by odpocząć po powrocie z pracy.

Poza Octavią Spencer w „Truth Be Told” zobaczymy również
znanego z „Breaking Bad” Aarona Paula, który wciela się
w mężczyznę skazanego za wspomniane morderstwo.
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Główną bohaterką jest Poppy Parnell (Octavia Spencer), była dziennikarka „The New
York Times”, która teraz jest bardzo popularną podcasterką. 20 lat wcześniej napisała
serię artykułów o morderstwie, za które
został skazany pewien nastolatek. Teraz
okazuje się, że prawdopodobnie był niewinny. Poppy rozpoczyna nową serię podcastu, w którym będzie chciała ostatecznie
dociec, co się wydarzyło naprawdę te wiele
lat temu.
Poza Octavią Spencer w „Truth Be Told”
zobaczymy również znanego z „Breaking
Bad” Aarona Paula, który wciela się w mężczyznę skazanego za wspomniane morderstwo. W podwójnej roli sióstr bliźniaczek
pojawia się tutaj również Lizzy Caplan
[korekta przypomina, że była fenomenalna
w znakomitym serialu „Masters of Sex” i tu
nadal zachwyca], jednak moją ulubioną
kreacją w serialu jest ta, w którą wcieliła się
Elizabeth Perkins – może to być też spowodowane miłością do tej aktorki, ale nie
mogę tego jednoznacznie stwierdzić.
Całość może nie jest kryminałem z prawdziwego zdarzenia, ale sama historia jest na
tyle interesująca, że może przyciągać naszą
uwagę. Na pewno dużą zaletą jest tu liczba
odcinków i czas ich trwania. Wydaje się
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Bardzo spodobał mi się fakt, iż główna bohaterka prowadzi podcast.

niewiele, ale taka formuła pozwoliła na wyeliminowanie potencjalnych
dłużyzn, dzięki czemu sam odbiór jest dużo lepszy.
Bardzo spodobał mi się fakt, iż główna bohaterka prowadzi podcast. To jest
w końcu coś, co Apple doskonale zna i w czym dobrze się czuje. Co prawda
nie ma tu za wiele zaplecza produkcyjnego tego podcastu od strony technicznej, ale całość jest śledztwem, na którym ów podcast się opiera.
W przeciwieństwie do „The Morning Show” pozytywnie zaskoczyła mnie
tu mała ilość product placementu Apple.
„Truth Be Told” to solidna produkcja, która bardzo przypadła mi do
gustu. Jestem ciekaw, czy powstanie drugi sezon, ale wtedy już musiałaby być to inna historia. Nie miałbym oczywiście z tym problemu. Czekam na kontynuację i na pewno do niej powrócę.
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Premiery streamingowe
luty 2020
Zombieland: Kulki w łeb
10 lat po premierze pierwszego „Zombieland”
twórcy zafundowali nam kontynuację, z tą samą
obsadą i będącą niemal tym samym filmem. Jeżeli
komuś podobał się pierwowzór i nie liczy na nic
odkrywczego w drugiej części, to nie zawiedzie się.
To dokładnie taki sam poziom rozrywki i humoru.
Jednym może to przeszkadzać, ale większość fanów
powinna zakończyć seans z satysfakcją. Pojawia się tu
również nowa postać, w którą wciela się Zoey Deutch
i jest ona jednym z lepszych elementów filmu.

Premiera: 15.02				
		

Nieoszlifowane diamenty
Pewien nowojorski jubiler wpada w wir niewłaściwych
decyzji i za ich sprawą popada w coraz większe
długi. Najnowszy film braci Safdie, z fenomenalnym
Adamem Sandlerem w roli głównej – doceniany przez
krytyków i widzów na całym świecie za ten występ.

Premiera: 31.01					
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Czarownica 2
Angelina Jolie powraca jako Diabolina (ang.
Maleficent) i po raz kolejny udowadnia, że jest do
tej roli stworzona. Opowieść Disneya ponownie
olśniewa pod względem efektów specjalnych
i baśniowości. Niestety, nie jest zbyt odkrywcza,
jeżeli chodzi o scenariusz, jednak młodszym widzom
powinna przypaść do gustu. Piękna muzyka dopełnia
całości i nadaje klimat.

Premiera: 18.02				
		

Kultowe animacje 		
Studio Ghibli
Netflix zrobił nam prezent
i na platformie będziemy
mogli obejrzeć animacje
legendarnego studia Ghibli.
Nie wszystkie naraz, bo
w trzech transzach. Już
pierwszego lutego do
obejrzenia będą takie tytuły
jak: „Laputa – podniebny
zamek”, „Mój sąsiad Totoro”,
„Podniebna poczta Kiki” czy
„Szum morza”.

Premiera: 01.02
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Muzyczny barometr
Polaków
Stało się. Mamy 2020 r., a jak Nowy Rok, to i sylwester. Nie wiem jak Wy,
ale ja tym razem spędziłem go kameralnie. Spotkaliśmy się w gronie kilku
osób i postanowiliśmy spędzić ten wieczór z jedzeniem, rozmowami, no
i z muzyką, która dobiegała do nas z telewizorów. Była to nie byle jaka
muzyka – to była muzyka, którą prezentowały nam największe stacje
telewizyjne w Polsce.
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Było to o tyle ciekawe, że miałem okazję zobaczyć, przy czym bawi się
większość z nas, czego słucha i czego (to najważniejsze) oczekuje od
muzyki i artystów.
Okazuje się, że nie jest z nami dobrze. Mam wrażenie, że od początku
lat 90. XX w. skutecznie cofaliśmy się jako naród, jeśli chodzi o potrzeby
w zakresie muzyki, natomiast teraz sięgamy już dna.
Co królowało na imprezach sylwestrowych? Disco
polo. Nie zrozumcie mnie źle, nic do disco polo
nie mam – sam nie trawię, rozumiem natomiast,

Co królowało na im-

że są okazje, przy których taka muzyka się spraw-

prezach sylwestrowych?

dza. Sylwester transmitowany w całej Polsce to

Disco polo. Nie zrozumcie

chyba jednak nie ten moment. To nie moment na

mnie źle, nic do disco polo
nie mam – sam nie trawię,
rozumiem natomiast, że są
okazje, przy których taka
muzyka się sprawdza. Sylwester transmitowany

jarmarczną muzykę oraz przeboje przebrzmiałych
gwiazd z przeszłości grane z playbacku. Szczerze
mówiąc, był to strasznie smutny obraz, bo wiele
o nas powiedział.
Myślę, że zupełnie szczerze można powiedzieć,
że jako naród, jako większa grupa społeczna nie
mamy gustu oraz wyrobionego smaku w zakre-

w całej Polsce to chyba

sie muzyki. To, co pokazali artyści występujący

jednak nie ten moment.

na scenie, było momentami żenujące, momentami ocierało się o cringe rodem z internetowych
memów. Czy tak to powinno wyglądać? Moim
skromnym zdaniem: nie powinno. Jest natomiast
prosty powód, który determinuje to, dlaczego to

tak wygląda – oglądalność. Pod tym względem mogę powiedzieć z całą
stanowczością, że w tym roku w telewizji mogliśmy zobaczyć najbardziej
masowe show telewizyjne w historii polskiej telewizji. Serio, uważam,
że ciężko będzie tego sylwestra pobić w następnych latach, oj będzie
ciężko. W końcu co jeszcze możemy pokazać? Kogo wyciągniemy z przysłowiowych trumien i szaf?
Pokazało to też jedną smutną prawdę – brakuje młodych, zdolnych artystów. Brakuje pomysłu. Masowa muzyka, którą znamy w naszym kraju, to
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przeboje sprzed lat, wałkowane w kółko. Do
znudzenia.
Czy jest szansa, żeby się to zmieniło? Jest,
ale musimy wszyscy zacząć decydować
naszymi pilotami, portfelami i obecnością.
Nie zmieni się to tak długo, jak długo Zenek
czy inny Adrian będą mieli full na swoim
sylwestrowym koncercie – to po prostu się
nie zmieni.
Możemy też zacząć doceniać młodych, nieznanych artystów, chodząc na ich niszowe,
nic niemówiące nam koncerty – uwierzcie mi, to jest największe wsparcie, które
możemy dać muzykom. To tak naprawdę
jedyny sposób na to, żeby na polskiej scenie
muzycznej coś się zmieniło.
Gdy patrzę na to, jaką furorę na świecie robi
Billie Eilish i porównuje to z naszą Roxy,
to wiem, że jesteśmy w bardzo smutnym
i ponurym miejscu. To nie musi tak wyglądać, po prostu my jako słuchacze musimy
dać nowym, ambitnym muzykom szansę.
Tego sobie i Wam życzę w tym roku. Dajmy
szanse nowej, nieznanej muzyce, która nie
wałkuje w kółko znanych od lat motywów
i brzmień. Spróbujmy poczuć się jak dzieci,
które po raz pierwszy słyszą w radio jakąś
piosenkę. Dajmy się oczarować.
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Zupa krem z ziemniaków
MAŁGORZATA ŁADA

z jabłkiem, wędzonym twarogiem i czarnuszką
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Skład:

Cebulę obieramy i drobno siekamy, czosnek kroimy w drobne

• 4 spore ziemniaki

kawałki (nie przeciskamy przez praskę, bo podczas obsmażania

• 1 duże kwaśne

zacznie się przypalać).

jabłko
• 1 średnia cebula

Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę.

• 1–2 ząbki czosnku
• szczypta mielonego
kuminu

Z jabłka usuwamy gniazdo nasienne i również kroimy w kostkę,
skrapiamy odrobiną soku z cytryny.

• 2–3 szklanki lekkiego bulionu

W garnku rozgrzewamy olej, wsypujemy do niego cebulę, lekko

– może być

podsmażamy, następnie dodajemy pokrojony czosnek, szczyptę

warzywny, ew. sama

kuminu i smażymy ok. minutę.

woda

Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki, przesmażamy jakieś

• 3 łyżki oleju, najle-

1–2 min, a następnie dodajemy pokrojone jabłko. Całość smażymy

piej z pestek wino-

jeszcze przez minutę i zalewamy bulionem. Gotujemy do momentu,

gron, ew. oliwy

aż ziemniaki będą się rozpadały.

• sok z cytryny
• ziarna czarnuszki

Gorącą zupę miksujemy na jednolity krem (jeśli okaże się za gęsta,

• biały twaróg

można dodać trochę wody lub bulionu), doprawiamy solą i pieprzem.

wędzony
• sól, pieprz

Zupę podajemy gorącą, posypaną całymi ziarenkami czarnuszki
i pokruszonym wędzonym twarogiem. Można jeszcze posypać
otartą skórką z limonki lub cytryny.

DOSTĘPNY NA

