Robi wszystko, co w jego mocy.
A potem jeszcze więcej.
Gama modeli Porsche E-Hybrid. Z iskrą mocy.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym 2,5 l/100 km, emisja CO2 56,0 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu), zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym od 21,0 do 21,7 kWh/100km.
Zużycie paliwa i energii elektrycznej i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Porsche lub sprawdź
na stronie https://porsche.pl/porsche-wltp/
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Soundbar Sennheiser AMBEO 3D | Jan Urbanowicz
Denon DHT-S216 – soundbar klasy premium za 		
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Audio Pro A26 – kompaktowo-salonowy | Paweł Hać
Teufel Ultima 40 Active – głośniki stereo inne niż
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Paweł Hać

114 Philips Hue Play Sync Box – Ambilight w każdym TV
| Paweł Hać

119 Samsung t7 Touch | Napoleon Bryl
124 SanDisk Extreme Pro Portable SSD – bardzo szybki
dysk zewnętrzny na USB-C | Dominik Łada

129 Nowość od NOMAD, prosto z targów CES |
Krzysztof Sebastian Kołacz

132 Stylowe, funkcjonalne i inteligentne – takie jest nowe
AGD od Samsunga | Paweł Okopień

139 Najnowsze rozwiązania Panasonic dla profesjonali-

stów – projektory i wyświetlacze | Paweł Okopień
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145 Strefa HomeKit | Dominik Łada
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177 Stoimy okrakiem na przełomie | 				
Kinga Ochendowska

147 Rower cargo w ciasnym mieście, czyli e-Smok |

180 Nie, nie trzeba | Krzysztof Sebastian Kołacz
184 Góra | Adalbert Freeman

Programy

Film

Napoleon Bryl

156 SwitchGlass | Wojtek Pietrusiewicz
158 Appstat | Wojtek Pietrusiewicz
159 Peek-a-View | Wojtek Pietrusiewicz

Gry

160 Apple Arcade – gdy iPad ma zostać konsolą | 		
Paweł Hać

167 Alto's Odyssey dla Mac | Wojtek Pietrusiewicz

Porady

171 Podgląd całego tekstu piosenek w aplikacji Muzyka
na iOS/iPadOS | Maciej Skrzypczak

188 Dżentelmeni | Jan Urbanowicz
193 Kłamstewko | Jan Urbanowicz
196 Premiery streamingowe marzec 2020 | 			
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199 Życie w muzycznej bańce | Maciej Szamowski
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203 Jabłka pieczone w koszyczkach z kruchego ciasta |
Małgorzata Łada

BEZPRZEWODOWE
KINO DOMOWE
Dodaj do amplitunera lub soundbaru MusicCast bezprzewodowe
głośniki i subwoofer Yamaha. Ciesz się wspaniałymi efektami
surround i potęgą kinowego dźwięku bez konieczności stosowania
kłopotliwych kabli głośnikowych. Z produktami Yamaha z serii
MusicCast Surround zmienisz salon w prawdziwe domowe kino.

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl
Salony firmowe Yamaha MusicCast: www.tophifi.pl

Więcej na www.MusicCast.pl

OKIEM PAWŁA JOŃCY

PAWEŁ JOŃCA
@paweljonca
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PERFEKCJA
I JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Soundbar Creative Stage to system dźwiękowy 2.1, który składa się z listwy dźwiękowej z dwoma dwuzakresowymi
przetwornikami i subwooferem. Tony niskie są mocne, czyste i wyjątkowo głębokie - odpowiada za nie 40W głośnik
subwoofera. Za średnie i wysokie zakresy odpowiadają dwa 20W przetworniki o zoptymalizowanej charakterystyce, które
dają nam szeroką i wyjątkowo bogatą scenę dźwięku. Moc całego zestawu to 80W w RMS i 160W mocy szczytowej.
Konstrukcja zestawu została tak zaprojektowana by nie zajmowała wiele miejsca pod monitorem lub telewizorem.
W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterownia z funkcją predefiniowanych ustawień EQ dla trybów filmu, muzyki,
koncertu i gier oraz zestaw do montażu ściennego soundbara. Zestaw oferuje szereg opcji połączeń: Bluetooth, wejście
AUX, wejście optyczne, złącze HDMI z funkcją TV ARC, port USB z samodzielnym odtwarzaczem MP3. Creative Stage to
wyjątkowo udana konstrukcja, bardzo dobrze przyjęta przez rynek o czym świadczą opinie i recenzje użytkowników.

dostępne w sklepach:
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Wszyscy żyjemy teraz jednym tematem. Koronawirus. Wokół niego
wszystko się kręci. Wiadomości zaczynają i kończą się informacjami
o tym, gdzie się pojawiły nowe ogniska choroby przez niego wywołanej. Koronawirus ma też ogromny wpływ na to, co się dzieje w gospodarce. Odwoływane są kolejne imprezy – MWC w Barcelonie czy
wyścig GP F1 w Chinach. Design Week w Mediolanie jest przeniesiony
o dwa miesiące, a pod znakiem
zapytania jest WWDC 2020.
Apple przenosi część produkcji
poza Chiny. W numerze Kinga

Ochendowska pisze o epidemii, ponadto pokazujemy, gdzie
szukać najświeższych informacji
o wirusie.
10 lat temu Steve Jobs pokazał na scenie iPada. Była to
absolutna rewolucja w sposobie korzystania z internetu
i podejściu do komputera
jako urządzenia. Miesiąc później, jak tylko był dostępny
w sklepach za oceanem, udało
mi się go sprowadzić. Nie
wiem, czy pamięta jeszcze
ktoś takie zamierzchłe czasy,
ale byliśmy pierwszymi, którzy go pokazali szerokiej publiczności w Polsce. Urządziliśmy imprezę w nieistniejącej już kawiarni
Zagadka. Niewątpliwie iPad zmienił wszystko w kwestii korzystania
z komputera. Zmienił też wiele osób. Bardzo ciekawie o nim pisze

w bieżącym numerze Michał Śliwiński.
Ponadto w numerze znajdziecie wiele innych, bardzo wciągających
materiałów.
Czytajcie nas – warto! 					

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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Konferencja Apple prawdopodobnie odbędzie się
31 marca
Czytaj dalej....

Ze względu na koronawirus
wyniki finansowe Apple będą słabsze – firma
wydała oświadczenie
Czytaj dalej....

Targi MWC 2020 odwołane
Czytaj dalej....
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Apple wypuszcza krytyczną
łatkę watchOS dotyczącą
wykrywania nieregularnego rytmu serca dla
użytkowników z Islandii
Czytaj dalej....

Nowy Microsoft Office dla
iPhone’a i Androidów – jest
taki jak być powinien
Czytaj dalej....

Apple udostępnia
aplikację Swift Playgrounds dla macOS
Czytaj dalej....
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TP-Link Archer AX10 i AX50
– routery WiFi 6, które nie zrujnują Twojej kieszeni
WiFi 6 to bardzo młoda technologia, która jest znacznie szybsza od
poprzedniego standardu (WiFi 802.11ac). Została zaprojektowana tak, żeby
sprostać wyzwaniom związanym z coraz większą liczbą urządzeń łączących
się z siecią bezprzewodową. Do tej pory można ją było znaleźć jedynie w hi-endowych urządzeniach sieciowych, na które ze względu na ich cenę, mogli
pozwolić sobie tylko nieliczni. Routery Archer AX10 i AX50 od TP-Link sprawią, że WiFi 6 stanie się o wiele bardziej dostępne.
Archer AX50 działa w dwóch pasmach sieci bezprzewodowej o łącznej
przepustowości do 2402Mb/s w paśmie 5GHz i do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz.
Archer AX10 to także dwupasmowe urządzenie, które oferuje prędkości do
1201Mb/s w paśmie 5GHz oraz 300Mb/s w paśmie 2,4GHz.
Oba modele zostały wyposażone w liczne technologie wspomagające, które
oferują jeszcze większą wydajność sieci bezprzewodowej. Dzięki OFDMA
i MU-MIMO routery zapewniają podłączonym urządzeniom czterokrotnie
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większą przepustowość i lepsze wykorzystanie pasma, niż dotychczas
dostępne routery w standardzie 802.11ac.
Cztery zewnętrzne anteny o wysokim zysku oraz technologia transmisji
kierunkowej (Beamforming) w obu modelach pozwalają na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na powierzchni całego
domu. Natomiast kolorowanie BSS zapewnia płynne i stabilne połączenia,
redukując zakłócenia sygnału generowane na przykład przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach.
Wykorzystując technologię Smart Connect routery automatycznie wybierają
najlepsze pasmo dla każdego sprzętu połączonego z siecią. Innym rozwiązaniem pozwalającym optymalizować wydajność WiFi jest Airtime Fairness.
Działanie tej technologii polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych
w żądanym przedziale czasu.
Archer AX50 został wyposażony w 4 gigabitowe porty LAN oraz port USB 3.0.
Technologia Target Wake Time optymalizuje działanie urządzenia i zmniejsza
zużycie energii. Zastosowany Chipset Intel® Home WiFi znacznie zwiększa
prędkości przetwarzania, zapewniając doskonałą wydajność WiFi 6 Gig+.
System HomeCareTM z wbudowanym antywirusem od TrendMicro pozwala
skutecznie chronić domową sieć przed cyberatakami. Rodzice z pewnością
będą zadowoleni z funkcji kontroli rodzicielskiej, dzięki której zastosują
blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Wystarczy ustawić listy adresów URL dostępnych lub zablokowanych
z poziomu danej sieci. Wykorzystując harmonogramy można określić także
pory dostępu dla poszczególnych urządzeń łączących się z siecią.
Archer AX10 posiada 4 gigabitowe porty LAN. Trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz zapewnia moc, która z łatwością udźwignie intensywną
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transmisję danych, dbając o to, by opóźnienia utrzymywały się na bardzo
niskim poziomie.
Routery można w bardzo prosty sposób skonfigurować za pomocą aplikacji
Tether dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Oba modele
są także kompatybilne z Amazon Alexa, więc można nimi sterować za
pomocą poleceń głosowych – np. zaprosić zaufaną osobę do sieci lub stworzyć odrębną sieć dla gości.
Archer AX10 oraz Archer AX50 polecane są dla wszystkich wymagających
użytkowników, którzy chcieliby w pełni wykorzystać możliwości jakie
oferuje technologia WiFi 6. To także doskonały wybór dla wszystkich,
którzy akurat stoją przed wyborem nowego routera. WiFi 6 to standard,
który dopiero będzie się rozwijał. Zakup każdego z tych urządzeń będzie
więc inwestycją na długie lata. Cena Archera AX50 to ok. 700zł, natomiast
Archera AX10 ok. 400zł.
Szczegółowe informacje na temat AX10 i AX50 dostępne są na stronie
internetowej.
Produkty są już dostępne w sprzedaży i zostały objęte 36-miesięczną
gwarancją.
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Tryb karaoke, w końcu,
w pełnym wydaniu na macOS 10.15.4 beta
Czytaj dalej....

Microsoft Surface Pro X
– pierwsze wrażenia
Czytaj dalej....

Apple przenosi część
produkcji na Taiwan
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

19

Aplikacja Gmail na iOS
wspiera już Siri Shortcuts
Czytaj dalej....

Apple Maps Transit Directions w kolejnych, europejskich krajach
Czytaj dalej....

Netflix z tańszym planem mobilnym – słabe
rozwiązanie, które ma być
jedynie zachętą
Czytaj dalej....
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Apple Music z Replay 2020
– sprawdź czego najczęściej
słuchasz
Czytaj dalej....

Pomimo koronawirusa
produkcja iPhone SE 2 i iPadów Pro przebiega zgodnie z planem
Czytaj dalej....

Zobaczymy wreszcie Amazon.pl – gigant e-commerce
w tym roku ma w pełni
wejść na nasz rynek
Czytaj dalej....
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Harman Kardon Aura Studio 3
Harman Kardon Aura Studio 3 to głośnik bezprzewodowy o wyjątkowym
designie, z efektownym podświetleniem, a przede wszystkim o oszałamiającym brzmieniu!
Podnieś standard swojego domu z ponadczasowym i kultowym wzornictwem Harman Kardon Aura 3 oraz pięknym dźwiękiem 360 stopni. Aura
Studio 3 to zdumiewający głośnik Bluetooth, który wygląda tak dobrze,
jak brzmi. Łączy w sobie dźwięk wypełniający pomieszczenie z efektami
świetlnymi przypominającymi fale rozchodzące się po tafli wody. W ten
sposób można doświadczyć muzyki w zupełnie nowy sposób. Kopułkowy,
subtelny design i niewielkie wymiary głośnika Aura Studio 3 idealnie komponują się z wystrojem w każdym pomieszczeniu w domu. Ustaw głośnik
Harman Kardon Aura Studio 3 w dowolnym miejscu, a zawsze będzie
wyglądał dobrze.
Elegancki wygląd wyróżnia głośnik, ale prawdziwą sztuką jest piękny
dźwięk, który się z niego wydobywa. Dzięki materiałom o wysokiej jakości
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oraz efektom świetlnym, kultowy Harman Kardon Aura Studio 3 zaznacza swoją nowoczesną
obecność w domu. Kwintesencją stylu jest wyjątkowy, dynamiczny dźwięk w zakresie 360 stopni
i potężny bas uzyskany dzięki wbudowanemu
potężnemu subwooferowi. Pozwala całkowicie
zanurzyć się w muzyce. Eleganckie efekty świetlnej fali wypełniają pokój spokojną atmosferą.
W ten sposób każde odsłuchiwanie muzyki staje
się niesamowitym doświadczeniem dla uszu
i oczu. Muzyka przesyłana jest do głośnika bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth
lub przewodowo za pomocą wejścia AUX.

Specyfikacja techniczna:
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Obsługa: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
• Przetworniki: 6 x średnio-wysoko
tonowy 40 mm; 1 x subwoofer
130 mm
• Moc znamionowa: 2 x 15 W RMS + 1 x
100 W RMS
• Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 KHz
(-6 dB)
• Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
• Wymiary (wysokość x szerokość x
głębokość): 283.6 x 232 x 232 (mm)
• Masa: 3.6 kg
• Cena: 1399 zł

AKTUALNOŚCI

23

PiP powraca – w telewizorach Samsung 2020
znajdziemy Multi View
działający z Apple AirPlay
Czytaj dalej....

Apple TV App dostępna
na telewizorach LG
Czytaj dalej....

Apple Pro Display XDR –
widać, że dział marketingu
firmy popłynął, a monitor
z referencyjnym ma tyle
wspólnego, co ja z Madonną
Czytaj dalej....
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Apple wprowadza przycisk
zakupu w AR Quick Look
– pierwsze implementacje
już są
Czytaj dalej....

Apple pozwala wyłączyć emaile z potwierdzeniami
opłacania subskrypcji
Czytaj dalej....

Już co trzeci nowy dom
w Polsce jest inteligentny
Czytaj dalej....
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Od marca nie zapłacimy za
subskrypcję YouTube przez
App Store
Czytaj dalej....

Apple zatrudniło wiceprezesa
Warner Music
Czytaj dalej....

Apple Pay już odpowiada
za 5% wszystkich transakcji
kartowych na świecie
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Strava dostała integrację
z HealthKit oraz import
wyników z Workout
Czytaj dalej....

Wroclavia pierwszym
obiektem handlowym
z planem w Apple Maps
Czytaj dalej....

iPad Pro 2020 – czego
możemy się spodziewać?
Czytaj dalej....
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HomePod kończy dwa lata,
ale czy sam się kończy?
Czytaj dalej....

Apple CarKey – premiera
najpewniej w Genewie, ale
pytań jest więcej
Czytaj dalej....

15 urodziny Map Google
Czytaj dalej....
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Xiaomi wyprzedza Huawei i
jest teraz na drugim miejscu w Polsce
Czytaj dalej....

Nowojorska policja porzuca papierowe notatniki, na
rzeczy aplikacji iOS
Czytaj dalej....

Nowe Apple TV na horyzoncie
Czytaj dalej....
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Żarówki Philips Hue są podatne na ataki hakerskie – to jednak nie powód do
paniki
Czytaj dalej....

mObywatel na
iOS z e-receptami
Czytaj dalej....

Apple wymieni za darmo
gumki w AirPods Pro, jeśli
wykupisz AppleCare+
Czytaj dalej....
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Creative Outlier Gold: Całkowicie
bezprzewodowe słuchawki z oprogramowaniem Super X-Fi® w cenie.
Creative wprowadził na polski rynek Creative Outlier Gold, kontynuację
uznanego przez krytyków Creative Outlier Air, pierwszego całkowicie
bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z atrakcyjnym cenowo
pakietem, doskonałej jakości dźwiękiem z długim czasem pracy na baterii. Dzięki Outlier Gold użytkownicy mogą oczekiwać nowych ulepszeń,
które wyznaczą nowy standard w tej kategorii.

Bezpłatna aktywacja oprogramowania Super X-Fi
Outlier Gold to pierwsze słuchawki do aktywacji oprogramowania Super
X-Fi w aplikacji SXFI, dzięki czemu jest to odtwarzacz Super X-Fi MP3.
Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją SXFI, Outlier Gold bezprzewodowo odblokuje BEZPŁATNIE technologię przetwarzania aplikacji Super
X-Fi w lokalnych plikach muzycznych. Aplikację SXFI można pobrać ze
sklepu Google Play Store lub Apple App Store.
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Outlier Gold, w połączeniu z Super X-Fi, odtwarza
naturalną scenę dźwiękową
zestawu głośników w studiu,
z tym samym ekspansywnym
doświadczeniem, szczegółami, przestronnością i realizmem. Dzięki tym ultralekkim
słuchawkom użytkownicy
poczują się tak, jakby ich
słuchawki zniknęły, a jednocześnie cieszą się dźwiękiem,
który jest naturalny, jak żadne
inne bezprzewodowe słuchawki douszne.
Podobnie jak w przypadku
każdego odtwarzacza MP3,
oprogramowanie Super X-Fi
nie odtwarza treści strumieniowych, takich jak YouTube, Spotify itp. Użytkownicy, którzy
chcą korzystać z pełnej możliwości Super X-Fi we wszystkich
materiałach, powinni wziąć
pod uwagę SXFI AMP, SXFI AIR
i SXFI AIR C , Gama produktów
Super X-Fi firmy Creative.

Dłuższa praca dla
połączeń Wireless
Dzięki wyjątkowemu
14-godzinnemu czasowi
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odtwarzania na jednym ładowaniu, który przewyższa Outlier Air,
Outlier Gold posiada najdłuższy czas odtwarzania dla całkowicie bezprzewodowych słuchawek dousznych. W połączeniu z dołączonym
futerałem do ładowania zapewnia niesamowitą łączną długość odtwarzania do 39 godzin.
„Outlier Gold to naprawdę wzmocniona wersja popularnego Outlier
Air. Oprogramowanie Super X-Fi jest ucztą dla wymagających melomanów, którzy mogą teraz cieszyć się własną biblioteką piosenek dzięki
tej nagradzanej technologii holograficznej słuchawek. Co więcej, dzięki
39-godzinnemu łącznemu czasowi odtwarzania możesz spędzić cały
miesiąc codziennych dojazdów * bez ładowania.

Funkcje
Oprogramowanie Super X-Fi
• 14 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu; całkowity czas
odtwarzania do 39 godzin **
• Bluetooth 5.0 Low Energy z aptX i AAC
• 5,6 mm membrana głośniczka z grafenu
• Certyfikat IPX5 (odporny na pot)
• Inteligentna kompatybilność z pomocą głosową
• 3 pary dodatkowych nakładek końcówek dousznych
(w 2 rozmiarach)

Ceny i dostępność
Creative Outlier Gold kosztują 429zł i są dostępne w sklepach euro.com
i komputronik.pl
Więcej informacji na creative.com/outliergold.
*przy założeniu 90 minut codziennych dojazdów do pracy.
* Na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność akumulatora
zależy od ustawień użytkowania i warunków otoczenia.
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Sri Lanka
Sri Lanka, czyli „olśniewający kraj” w sanskrycie, znajduje się na
terenie wyspy Cejlon – drugej co do wielkości na Oceanie Indyjskim.
Leży ona na południe od Indii i stanowi znakomity cel z Polski – jest
na tyle blisko, że podróż nie jest męcząca, chociaż to indywidualna
kwestia tolerancji (bez wahania powtórzyłbym to samo połączenie).
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Przygotowania przed wylotem
Jak zwykle polecam wejść na stronę dla podróżujących Ministerstwa

Spraw Zagranicznych i wybrać kraj, do którego się wybieracie. Tam znajdziecie konkretne informacje, które naturalnie należy przebrać przez sito,
aby dostosować do Waszej podróży. W przypadku Sri Lanki dowiedzieliśmy się, że zalecane jest szczepienie przeciwko WZW typu A i B oraz tężcowi, czyli nic niestandardowego. Ciekawostką jest też niemalże całkowity
zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
ale jak się okazało, w praktyce nie dotyczy to turystów. Osobiście jeszcze
sprawdziłem, m.in. na stronach CDC, ryzyko zarażenia malarią i dengą
– okazało się, że szanse są znikome. Ciekawostką jest to, że w górnej połowie kraju to ryzyko jest wyższe niż w dolnej, a na południowym i południowo-zachodnim wybrzeżu praktycznie zerowe. Obowiązkowo należy
ze sobą zabrać Mugga (w naszym przypadku był to DEET 9,5%), czyli spray
na komary, które pojawiają się każdego wieczoru podczas zachodu słońca.
Dostępne są oczywiście spraye o mocniejszym stężeniu, ale osobiście, po
popsikaniu się powyższym, nie miałem żadnych ukąszeń.
Jeśli planujecie wypożyczać samochód (nie polecam) do przemieszczania
się po kraju albo skuter (to już prędzej) do przemieszczania się lokalnie, to
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konieczne będzie międzynarodowe prawo jazdy w konwencji genewskiej.
Takowe wydają wydziały komunikacji, ale zadzwońcie z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby dowiedzieć się, czy mają druki. Gdy występowałem
po moje, to na całe Mazowsze było zaledwie 5 druków. Wniosek złożyłem w poniedziałek rano, a papier odebrałem w środę rano. Koszt wynosi
35 złotych i można zapłacić na miejscu.

Kiedy się tam wybrać?
Jak zapewne zauważyliście, mamy w Polsce zimę, co oznacza, że leży śnieg
na ulicach. Ale nie w tym roku. Dlatego analogicznie w innych krajach
należy również spodziewać się anomalii pogodowych.
Najlepszy okres dla turystów ponoć wypada dwukrotnie w ciągu roku – od
połowy grudnia do końca kwietnia oraz od czerwca do października.
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Grudzień–kwiecień
W tym pierwszym terminie możecie spodziewać się wzorowej pogody na plażowanie, oglądanie wielorybów, safari w parkach
narodowych oraz na surfing – dotyczy to
wybrzeża południowego, skierowanego na
Ocean Indyjski. Temperatura wody w tym
czasie oscyluje w rejonie 28°C, więc czas
w wodzie spędza się nad wyraz przyjemnie.
Jeśli się wybieracie w głąb wyspy, to możecie
się spodziewać okresowych deszczów, ale
raczej nie będą one długotrwałe.
Naszą podróż odbyliśmy na początku lutego
i pogoda nam w żadnym wypadku nie
doskwierała. W górach w nocy było średnio
około 17°C (raz temperatura spadła do 14°),
więc wystarczyło włożyć na siebie bluzę.
W ciągu dnia temperatura rosła do około
28°C i była szalenie przyjemnie, a samo
powietrze było „lekkie”. Okres spędzony
w miasteczku Matara na południu był zdecydowanie cieplejszy – średnio mieliśmy tam
32–34°C w ciągu dnia i około 24–28°C w nocy.
Na szczęście nie było wilgotno, więc temperaturę znosiliśmy bez żadnych przeciwwskazań.

Czerwiec–październik
Jeśli wybieracie się w tym okresie, do zdecydowanie rozważcie plażowanie na wschodnim wybrzeżu. Internet poleca surfowanie
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w Arugam Bay (najlepiej w lipcu i sierpniu), a oglądać wieloryby można
w Batticaloa. Jeśli się wybieracie na zwiedzanie pól herbaty w głębi wyspy,
to przygotujcie się na niższe temperatury i częstsze opady, szczególnie
w miejscowości Ella, gdzie może padać przez pół dnia. Koniecznie też zweryfikujcie, które parki narodowe są otwarte i kiedy, bo to może się zmieniać z roku na rok.

Maj i listopad
Tych miesięcy starajcie się unikać, bo deszczowo jest zazwyczaj wszędzie,
a w górach częste są też lawiny błotne i podtopienia. Jeśli to połączenie
last minute, to sprawdźcie pogodę w Kolombo oraz miejscu, gdzie planujecie przebywać – być może będziecie mieli szczęście i trafi się akurat okres
słoneczny.

Jak się dostać na Sri Lankę?
Jeśli nie planujecie szukania połączeń na pokładzie statków, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest samolot. Lotów z Warszawy jest
sporo (nie interesowałem się innymi miastami w Polsce) i tras jest kilka.
My zdecydowaliśmy się na trasę Qatar Airways z międzylądowaniem
w Doha, gdzie biegiem pokonaliśmy dystans do drugiej bramki i prawie
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natychmiast wsiedliśmy do samolotu do Kolombo. Pierwszy lot trwa
około 5 godzin, a drugi jest o 30 minut dłuższy. Cała podróż zajęła nam
ok. 12 godzin. Ceny w tym roku kształtowały się od ok. 1900 PLN do 2400
PLN od osoby za bilet powrotny, zależnie od trasy i czasu oczekiwania na
przesiadkę, ale niewykluczone, że znajdziecie jeszcze lepszą ofertę.

OTO, CO ZROBIĆ PO WYLĄDOWANIU W KOLOMBO!
Jak tylko wylądujecie w Kolombo, to macie przed sobą kilka zadań do
wykonania.

Wypłata gotówki
Po pierwsze, polecam mieć ze sobą Revoluta (lub dwa – VISA i MasterCard), bo to z niego najtaniej wypłacić pieniądze z bankomatu. Na lotnisku, w głównym hallu, znajdują się trzy bankomaty, w których można
wypłacić do 50 tys. LKR (ok. 1100 PLN) z jednej karty. Te bankomaty mają
też najniższe opłaty za wypłatę gotówki, więc polecam od razu wypłacić
100 tys. LKR, do czego będziecie potrzebowali dwóch kart typu Revolut.
Jako ciekawostkę podpowiem, że bankomaty bez problemu przyjęły
mojego Mastercarda od Revoluta, ale odrzuciły Iwony Revolut VISA.
W najgorszym wypadku skorzystajcie z karty debetowej.
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Kartą nie zapłacicie praktycznie nigdzie, więc nawet nie próbujcie, również
ze względu na kradzieże i podrabianie kart. Najbezpieczniej będzie opłacić
kartą jedynie hotel.

Internet
Nie polecam korzystania z żadnych GigSky czy Truphone’ów, bo to mija się
z celem. Jako że miałem ze sobą iPhone’a i iPada, to kupiłem 33 GB internetu
do tego drugiego na stoisku Dialog, również w głównym hallu lotniska, przed
wyjściem na ulicę. Więcej się nie da kupić jednorazowo, ale można potem
doładować konto, gdyby Wam zabrakło danych. Dialog jest najdroższy na
wyspie, ale też ma najlepszy zasięg i jako jedyny praktycznie wszędzie zapewnia LTE. Innymi nie warto się interesować, jeśli wierzyć relacjom turystów.
Wspomniane 33 GB kosztują ok. 65 PLN, więc nie jest to specjalnie drogo.

Taxi
Ostatnim krokiem do wykonania na lotnisku, przed jego opuszczeniem,
jest zamówienie taksówki. Pamiętajcie, że tutaj to działa trochę inaczej
niż w innych krajach i de facto wynajmujecie samochód z kierowcą. Koszt
przejazdu jest ściśle określony przez rząd, więc macie pewność, że nie
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zostaniecie oszukani. Na zewnątrz lotniska możecie próbować szukać okazji, ale raczej nie warto ryzykować za kilka złotych oszczędności.
My wzięliśmy taxi, które zawiozło nas bezpośrednio do Kandy – naszego
pierwszego przystanku. Dojazd zajmuje tam ok. 2–3 godziny, zależnie od
ruchu na ulicach, a przejazd kosztuje ok. 200 PLN. Ceny generalnie liczone
są za kilometr, a nie czas przejazdu.

Wynajem auta lub skuterów
Ze względu na specyficzne przepisy i zachowania na drodze, nie polecam
wynajmowania samochodu. Za podobne pieniądze wynajmiecie samochód z kierowcą (zazwyczaj ok. 200 PLN za cały dzień), który będzie Was
woził tam, gdzie chcecie.
Popularną alternatywą jest poruszanie się lokalnie na skuterach i Iwona
mnie na to namawiała, ale w praktyce taniej jest korzystać z tuk-tuków,
które są dosłownie wszędzie. Koszt dojazdu do sklepu oddalonego o 2 kilometry wynosi od 2 do 4 zł, zależnie na kogo traficie, więc tragedii nie ma.

Bezpieczeństwo własne
W ciągu dwóch tygodni nie spotkaliśmy się z ani jedną niebezpieczną sytuacją na wyspie i przyznaję, że nawet nie czułem specjalnego zagrożenia
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na ulicach – jeśli są złodzieje, to się dobrze ukrywają. Naturalnie raczej nie
zostawiajcie kosztowności na ulicy bez opieki, ale zdrowy rozsądek przeze
mnie przemawia, a nie negatywne doświadczenia.
Pamiętajcie też, że Lankijczycy są w przeważającej większości przemili
i będą starali się Wam pomóc w przypadku jakichkolwiek trudności. Ich
pozytywne podejście do życia jest na tyle szokujące, że miałem niespodziewaną okazję niechcący dosyć mocno spoliczkować zewnętrzną stroną
dłoni kobietę w Kandy, gdy próbowałem ręką wskazać kierunek innej
osobie. Naturalnie zacząłem ją przepraszać i pytać, czy mogę coś dla niej
zrobić, ale ona, wraz z mężem i synem, po opadnięciu szoku, zaczęła się
uśmiechać, powtarzając, że nic się nie stało.

Ceny
Sri Lanka, pomimo że jest zbliżona kulturowo do
Indii, jest od nich zdecydowanie droższa. Przygotuj-

Pamiętajcie też, że Lankijczycy są w przeważającej
większości przemili i będą
starali się Wam pomóc
w przypadku jakichkolwiek trudności.

cie się na ceny od o połowę tańszych do zbliżonych
do naszych realiów, czyli mniej więcej od 2 do 4 razy
wyższych niż w Indiach.

Hotele
Jak to zwykle bywa, hoteli lub noclegów szukamy za
pomocą Booking.com lub Airbnb. W przypadku Sri
Lanki praktycznie wszystkie miejscówki są obecne
na obu platformach i Booking był w każdej sytuacji sporo tańszy – nie było tych dziwnych opłat za
sprzątanie oraz innych, podobnych śmieci.

Kandy
W Kandy zatrzymaliśmy się w niewielkim i całkiem nowoczesnym hoteliku
przy samym jeziorze, w centrum miasta. Spacer stąd do świątyni, którą
Iwona koniecznie chciała zwiedzić, zajmuje zaledwie 10 minut, więc lokalizacja była wzorowa. Zawsze też można za kilka złotych zamówić tuk-tuka,
aby nas zawiózł tam, gdzie chcemy dojechać, chociaż korki w ciągu dnia
są na tyle gigantyczne, że często pieszo będzie szybciej. Zatrzymaliśmy się
w Lakewood Residence i za zwykły pokój, który miał nam służyć przez
dwa dni do spania, zapłaciliśmy ok. 360 złotych za noc (za dwie osoby, czyli

PODRÓŻE

44

180 zł za osobę). Osobiście nie mieliśmy
absolutnie żadnych zastrzeżeń do niczego
i wyjechaliśmy bardzo zadowoleni.

Ella
Iwona znalazła nam bardziej nietypowy
nocleg na naszym drugim postoju, czyli
w mieście Ella. Zatrzymaliśmy się tutaj
w Pasan Guest, tzw. bed & breakfast
i mieliśmy bardzo bezpośredni kontakt
z właścicielami obiektu. Pasan Guest
składa się z jednego długiego parterowego budynku, gdzie w jego lewej
połowie mieszkają nasi gospodarze,
a w prawej połowie znajdują się dwa
„mieszkania” z niezależnymi patio, przez
które wchodzi się do nich. To właśnie na
patio spożywa się indywidualnie przygotowywane śniadania, a leżaki ułatwiają
trawienie. Było czysto, była ciepła woda,
a jako że Pasan Guest położony jest
w górach, powyżej miasta Ella, to widoki
było przepiękne. Jedna noc kosztowała
nas ok. 99 PLN za dobę za dwie osoby.

Matara
Na wybrzeżu chcieliśmy poczuć się ciut
bardziej luksusowo, więc skusiliśmy się
na hotel LakRaj Heritage położony na
plaży w miasteczku Matara, z fantastycznym pokojem deluxe, wyposażonym we
własny taras oraz zabójczy widok. Na
terenie hotelu znajdowała się również
restauracja, ze świetnym kucharzem
notabene, chociaż ceny miała wysokie
w porównaniu z okolicznymi knajpami
i restauracjami. Obok hotelu znajdowała

PODRÓŻE

45

się niewielka, ale przepiękna plaża. Płaciliśmy około 360 PLN za noc za
dwie osoby.

NASZA TRASA
Z Kolombo do Kandy
Z lotniska udaliśmy się bezpośrednio taksówką do Kandy, a powody zawitania do tego miasta mieliśmy dwa.
Po pierwsze, Iwona koniecznie chciała obejrzeć ceremonię pudźa, która
odbywa się trzykrotnie każdego dnia w Świątyni Relikwii Zęba Buddy. Zgodnie z lankijskimi legendami, Budda umarł w 543 r. p.n.e., a jego ciało zostało
skremowane. Na stosie pogrzebowym został znaleziony fragment jego zęba
i ten został przekazany do Króla Brahmadatte. Z czasem zaczęto wierzyć, że
ten, kto posiada relikwię, ma prawo do panowania nad lądem. Obecnie relikwia jest przetrzymywana właśnie w Kandy, we wspomnianej świątyni.
Po drugie, to właśnie tutaj rozpoczyna się podróż pociągiem do miejscowości Ella.

Pociąg z Kandy do Ella
Bardzo popularną atrakcją wśród turystów jest podróżowanie pociągiem
z Kandy do Ella. Podróż ta trwa od 6 do 10 godzin i należy ją pokonać w 2.
lub 3. klasie, aby móc otwierać okna i drzwi pociągu (1. klasa jest klimatyzowana i okna oraz drzwi są zamknięte, co uniemożliwia robienie zdjęć).
Widoki na tej trasie rzeczywiście są bardzo ładne, ale pierwsze godziny są
nudne i nie mogę polecić tej atrakcji.
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Normalnie podróż poleca się rozpocząć
o 8:42 rano z Kandy. Do Ella dojedziemy
wtedy o godzinie 15:15, w sam raz na późny
obiad. Jeśli jednak chcecie koniecznie pokonać całą trasę, to weźcie wcześniejszy pociąg,
odjeżdżający z Kandy o 3:30 w nocy, dzięki
czemu na wschód słońca akurat dojedziecie
w rejony górskie. Zaletą tego drugiego jest
to, że jedzie on prawie pusty, podczas gdy
w tym pierwszym przez 6 godzin jechaliśmy
na stojąco, upchani jak sardynki. Być może
jestem mało tolerancyjny na niewygody albo
rozpuszczony, albo stary, ale ta przygoda nie
sprawiła mi przyjemności.
Alternatywnie można też wziąć auto z kierowcą z Kandy do Nanuoya i tam wsiąść
o 9:30 lub 12:45, aby mieć o połowę krótszą
podróż. To właśnie powinniśmy byli zrobić. Być może osoby młodsze docenią tę
wycieczkę w całości, ale mnie po prostu
wymęczyła niepotrzebnie.
Bilet w 2. klasie kosztuje 310 LKR, więc niecałe
7 złotych za osobę.

Ella
Tuk-tuk ze stacji zabrał nas bezpośrednio do naszego bed & breakfast – Pasan

Guest. W pierwszym momencie miałem
wrażenie, że wiezie nas nie wiadomo gdzie,
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w jakieś odludzie, ale szybko okazało się, że z mety do miasta jest jakieś
10–15 minut spacerkiem. Jeśli Google Maps Wam podpowie, że ta trasa jest
„mostly flat” (w większości płaska), to wiedzcie, że Was okłamuje. Sama Ella
to w zasadzie dwie główne ulice, przy których zobczycie hotele, pensjonaty, pokoje i inne noclegi, a pomiędzy nimi dziesiątki knajp, knajpeczek,
restauracji, barów i streetfoodów.
Lankijska Łeba. Położona w górach. Słowo daję.
Szybko okazało się, że hotel oddalony od centrum miasta to był świetny
pomysł, bo wzdłuż głównej ulicy słychać non stop hałas i dudniącą
z barów muzykę. Przy okazji chciałbym złożyć serdeczne gratulacje właścicielowi pensjonatu za wzorowy trolling turystów – jego lokal nazywa
się „Silent Nights” i „silent” to tam może być co najwyżej między 4:00
a 5:00 rano.
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Same restauracje są bardzo zróżnicowane,
drogawe, ale podające raczej dobrze jedzenie. W szczególności polecam panierowane
krewetki oraz lokalny kottu, a odradzam europejskie jedzenie – Lankijczycy świetnie gotują
lokalne przysmaki, ale burgery, pizze i pasty im
nie wychodzą zbyt dobrze.
Powodów za przyjechaniem do Ella jest
kilka. To przede wszystkim znakomita baza
wypadowa dla osób lubiących udawać się na
trekkingi. Tereny wokół miasta są przepiękne
i można zwiedzać doliny, wodospady oraz
nawet wchodzić na szczyty niektórych gór,
z których roztaczają się przepiękne widoki
na okolicę. Ponadto, zdecydowanie polecam
poranny wypad na wschód słońca do Nine

Arches Bridge, który jest znakomitym przykładem ery kolonialnej, a przy okazji oferuje
świetne kadry na Waszego Instagrama. Niedaleko Ella znajduje się też fabryka herbaty
– Uwa Halpewatte – którą można zwiedzać
(z przewodnikiem, około 9:00 rano każdego
dnia poza niedzielą i poniedziałkiem). W późniejszych godzinach można też skorzystać
z ich sklepiku, w którym kupujcie prawdopodobnie jedną z najlepszych herbat na świecie.
Obowiązkową pozycją jest również wycieczka
do Lipton’s Seat, czyli szczytu wśród fabryki
Liptona i pól herbaty, na którym ponoć przesiadywał Sir Thomas Johnstone Lipton. Na ten
ostatni punkt polecam zarezerwować sobie
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cały dzień, bo podróż tuk-tukiem z Ella kosztuje około 5000–6000 LKR
i trwa jakieś 2–3 godziny w jedną stronę, zależnie od ruchu na drogach. My
połączyliśmy to z wycieczką na wspomniany most, na który dojechaliśmy na
6:00 rano i po niecałych 2 godzinach wyruszyliśmy właśnie do Lipton’s Seat.

Matara
Naszym ostatnim przystankiem w Sri Lance była miejscowość Matara, na
południowym wybrzeżu kraju. To właśnie tutaj planowałem spędzić większość czasu na LB (leżenie brzuchem do góry), moczeniu się w oceanie, plażowaniu oraz napychaniu się świeżymi owocami morza. Nasz hotel okazał
się zlokalizowany świetnie i kompletnie nie żałuję decyzji. W pobliżu było
kilka potencjalnie ładniejszych lokalizacji, ale w tych okolicach było zdecydowanie więcej ludzi, a my tymczasem mieliśmy plażę całą dla siebie,
wzorowe zaplecze kulinarne i piękne widoki.

Safari i lokalna fauna
Matara nie jest najlepszym miejscem wypadowym do parków narodowych,
ale warto rozważyć dwa z nich – Udawalawe National Park i Yala National
Park. W tym pierwszym spotkacie przede wszystkim słonie, krokodyle,
różne jaszczury (takie duże), wiele różnych rodzajów najdziwniejszego
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ptactwa (w tym piękną żołnę modrosterną, dostojnego dławigada indyjskiego oraz marabuta jawajskiego, któremu grozi wyginięcie) oraz mniejsze
zwierzęta, typu lis czy szakal. Yala oferuje znacznie większą przestrzeń oraz
lamparty, ale wiele osób odradza wyprawę tam ze względu na ogromne
tłumy turystów. Sami zdecydowaliśmy się na Udawalawe, ponieważ nie
dość, że podróż z Matary jest dwukrotnie krótsza (dwie godziny zamiast
czterech), to nie jesteśmy fanami tłumów, a Iwonie zależało przede wszystkim na słoniach.
Na miejsce dojechaliśmy na godzinę 9:00, czyli trzy godziny po otwarciu
parku. Do Udawalawe większość turystów przyjeżdża właśnie na 6:00 rano,
a podstawowy pakiet zapewnia 3 godziny jazdy po terenie parku, więc
przez większość czasu jeździliśmy samotnie. Zdecydowaliśmy się na wzięcie
samochodu tylko dla nas i kosztowało to nas 17 tys. LKR (kierowca dostał
dodatkowo 1000 LKR napiwku). Sam samochód to terenowy pick-up, gdzie
na pace znajduje się osiem foteli, a podwyższony punkt widzenia zapewnia
znacznie lepsze widoki niż z tradycyjnej terenówki. Może być taniej, jeśli
weźmiecie więcej osób na pokład, ale zdecydowanie polecam nie więcej niż
cztery, aby każdy mógł dowolnie siadać po lewej lub prawej stronie.
Samych słoni w Udawalawe jest ok. 500–600 i mieliśmy okazję zobaczyć
niecałe 10% ich populacji, przy czym trafiły nam się aż trzy miesięczne
noworodki (!!!) oraz kilka niewiele starszych osobników. To właśnie zachowanie tych maluszków było najbardziej wciągające, bo to, jak chowały się
pod brzuchami swoich mam, jak nie odstępowały ich na krok, i jak śmiesznie się zachowywały, było warte każdych pieniędzy.
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Jako ciekawostkę dodam, że na niespotykaną w naszych warunkach faunę
można niechcący tam nadepnąć. Urocze są wszelkie rodzaje wiewiórek
(a szczególnie pasecznik palmowy, który śpiewa niczym ptaki) oraz gekony.
Trochę zaskakujące mogą być natomiast zielone ogrodowe jaszczurki
i ogromne nietoperze, które najczęściej spotykaliśmy w porze śniadaniowej i kolacyjnej. Bardziej zaskakujące mogą być makaki, które pojawiają
się nagle i znikąd, i jeśli je zobaczycie, to chowajcie czym prędzej błyskotki
oraz wartościowe rzeczy. Ciut bardziej przerażające są natomiast warany
paskowane lub bengalskie. Tego pierwszego giganta, o długości przynajmniej półtora metra, spotkaliśmy, wracając ulicą do hotelu po obiedzie.
Patrzył na nas spode łba i popijał deszczówkę z kałuży, jak gdyby nigdy nic.
Węży nie spotkaliśmy, ale jest ich tam tak wiele gatunków, że obawy miałem wielkie, jak przed pająkami w Australii.

Urocze są wszelkie rodzaje wiewiórek (a szczególnie pasecznik palmowy, który śpiewa niczym ptaki) oraz gekony. Trochę
zaskakujące mogą być natomiast zielone ogrodowe jaszczurki
i ogromne nietoperze, które najczęściej spotykaliśmy w porze
śniadaniowej i kolacyjnej.
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Nie tylko plażing
Sri Lanka oferuje wiele różnych aktywności lub możliwości odpoczynku,
zależnie od Waszych upodobań. Cejlon to głównie dzika przyroda, tropikalne lasy, dzikie zwierzęta i przepiękne plaże. Atrakcji, poza tymi, które
wymieniłem powyżej, jest znacznie więcej (plantacje przypraw, ogrody
i wiele więcej), więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Polecam tam
oczywiście ucieczkę od naszych mrozów (których w tym roku zabrakło)
zimą, aby się trochę wygrzać, ale śmiało można rozważać to jako cel
podróży przez prawie cały rok.
Na koniec jeszcze tylko podpowiem, że jeśli tak traficie, to koniecznie rozkoszujcie się świeżymi owocami, które mają iście nieziemski smak, skrajnie różny od tego oferowanego w Polsce oraz bardzo świeżymi owocami
morza, których u nas się nie doświadczy. Zajadałem się tym wszystkim
codziennie przez dwa tygodnie i już dzień po powrocie za nimi tęskniłem.

Nowa generacja WiFi
w Twoim domu
Router WiFi 6 AX1500
Archer AX10

Prędkość transmisji
do 1,5 Gb/s w dwóch
pasmach

Ultra niskie
opóźnienia

Trzyrdzeniowy
procesor 1,5 GHz

4 Gigabitowe
porty LAN

Podłącz więcej urządzeń
dzięki OFDMA

w w w.t p - l i n k .co m . p l
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10 lat iPada – najlepszego
na świecie komputera
do pracy i rozrywki
W lutym minęło 10 lat, od kiedy Steve Jobs stanął na scenie
i zaprezentował iPada. Na początku nie wiedziałem, co o nim sądzić,
jednak, jak na geeka technologicznego przystało, skusiłem się
wkrótce po oficjalnej premierze. Kupiłem wówczas iPada z Wi-Fi
i 64GB pamięci i, co ciekawe, mam go w domu do tej pory. Ciągle
działa i moja trzyletnia córka używa go do gier i oglądania filmów.
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Z okazji tej 10. rocznicy chciałbym napisać na łamach iMagazine o tym,
jaki wpływ na mnie i moją pracę miało to urządzenie i dlaczego uważam,
że jest to najlepszy komputer osobisty, jaki istnieje.

Mój drugi iPad i początki ery iPadOnly
W kwietniu 2012 r., dwa lata po premierze, kupiłem iPada 3 z ekranem
typu Retina w wersji z 3G+Wi-Fi. Ten iPad był już na tyle mocny i miał tak
niesamowity ekran, że częściej zacząłem używać go nie tylko do oglądania filmów czy czytania książek, ale także do pracy. Wyruszając z żoną na
dwutygodniową wycieczkę, po raz pierwszy nie wziąłem ze sobą MacBooka Air, tylko iPada. Tak się zaczęła moja przygoda z iPadOnly.
Miałem wtedy dodatkową motywację, aby używać iPada intensywniej niż
do tej pory, bo pracowaliśmy akurat nad nową wersją aplikacji Nozbe na
iOS i zachęcałem zespół, abyśmy od razu wydali świetną aplikację na iPada.
Ale skąd pomysł na pracę głównie na iPadzie, skoro według ekspertów
to urządzenie nadawało się tylko do konsumpcji treści i niczego więcej?

Krytyka iPada
Steve Jobs przekonywał, że iPad to przyszłość komputerów, podczas
kiedy cała prasa technologiczna śmiała się z niego. Poza argumentem
o „konsumpcji treści” media wytykały mu brak dobrej klawiatury i bardzo
mały, 10-calowy ekran. Do tego brak porządnych, „prawdziwych” aplikacji
i systemu plików oraz ogromne ograniczenia samej platformy iOS… Tak.
Według ekspertów ten tablet tak naprawdę do niczego się nie nadawał.
Ja też na początku byłem sceptyczny. Ale przez to, że sam niejako zmusiłem się do pracy na nim, oraz przeszedłem z systemem plików do
chmury (pliki – na Dropboksie, notatki – w Evernote, zadania i projekty

Steve Jobs przekonywał, że iPad to przyszłość komputerów,
podczas kiedy cała prasa technologiczna śmiała się z niego.
Poza argumentem o „konsumpcji treści” media wytykały mu
brak dobrej klawiatury i bardzo mały, 10-calowy ekran.

PRODUCTIVITY

59

– w Nozbe), zacząłem widzieć potencjał w tym urządzeniu. Kiedy
doświadczyłem, jak sprawdza się jego mobilność i magiczny ekran dotykowy oraz zobaczyłem, że mogę pracować ponad 10 godzin na jednym
ładowaniu, iPad zaczął mnie urzekać.
Kolejna ciekawostka, iPad 3 Retina, który zapoczątkował dla mnie erę
iPadOnly, obecnie wisi na ścianie mojego biura domowego i pełni funkcję odtwarzacza podcastów i nie tylko. Podobnie jak iPad 1, ciągle jest
w użyciu!

Moje odczucia po 8 latach pracy na iPadzie
Od tamtego czasu minęło 8 lat. W międzyczasie miałem okazję przetestować w pracy prawie każdy model iPada. Po iPadzie 3 przyszła kolej
na 4 ze złączem Lightning. Potem iPad Air i Air 2. Następnie Apple zaprezentowało iPada Pro i skusiłem się od razu na największą, 13-calową
wersję po to, by po pół roku tego żałować (okazał się za duży i za mało
poręczny) i kupić mniejszego iPada Pro 10 cali. Gdy tylko pojawił się iPad
Pro 10,5 cala, od razu go zamówiłem i używałem przez półtora roku,
dopóki nie był już dostępny obecny iPad Pro 11 cali z Face ID. Na nim też
piszę te słowa.

Po pierwsze – frajda! Dużo frajdy!
Cały dzień pracuję na komputerze, przygotowując rzeczy dla zespołu
Nozbe. Od zawsze ważne było dla mnie, aby ta praca nie tylko była
wymagająca, ale też sprawiała mi przyjemność. Nieodłączną częścią
tego jest komputer, na którym tę pracę wykonuję. Pamiętam przesiadkę
z ThinkPada na MacBooka Air. To był skok w jakości! Natomiast zmiana
na iPada tylko spotęgowała te odczucia.
Dotykowy ekran daje dużo więcej satysfakcji niż taki, którego nie da się
dotknąć. Dotykanie rzeczy na ekranie, przeciąganie palcem, gesty… to
wszystko sprawia mi radość. Tak jak Steve Jobs powiedział na swojej prezentacji iPada: „Można wreszcie dotknąć internetu”. I miał rację!

Po drugie – rozmiar i mobilność
Rozmiar sprzętu też nie jest bez znaczenia – odpuściłem wersję 13 na
rzecz 11 cali, bo ten rozmiar sprzętu najbardziej mi pasuje. Jest poręczny,
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mieści się do każdej torby czy plecaka, a do tego wygodnie się na nim
pracuje, zarówno w poziomie, jak i pionie. Piszę coś – zmieniam na ustawienie poziome, czytam coś – znowu obracam do pionu. Frajda, wygoda
i po prostu naturalność interakcji z komputerem.
Do tego złącze USB-C. Kiedy wreszcie iPhone je dostanie? Dzięki temu
złączu mam dostęp do wielu kabelków i hubów, więc mogę podłączyć
iPada praktycznie do wszystkiego. Wreszcie ekosystem USB-C kwitnie
i możliwości iPada razem z tym standardem również.

Po trzecie – zawsze jestem online
Tylko pierwszego iPada kupiłem bez złącza komórkowego. Już każdy kolejny był z modemem 3G/
LTE. Dzięki temu zawsze mogę być online. Wycią-

Do tego złącze USB-C.

gam iPada z torby i mam internet. Tak po prostu.

Kiedy wreszcie iPhone

Nie pytam o Wi-Fi, nie muszę się nigdzie logować.

je dostanie? Dzięki temu

Nareszcie operatorzy komórkowi do tego też doro-

złączu mam dostęp do
wielu kabelków i hubów,
więc mogę podłączyć
iPada praktycznie do
wszystkiego. Wreszcie
ekosystem USB-C kwit-

śli i obecnie nawet nie muszę mieć osobnego abonamentu na iPada – dostałem drugą kartę SIM i za
małą dodatkową opłatą korzystam z tego samego
nielimitowanego planu, jaki mam na iPhonie.

Po czwarte – klawiatura się przydaje i jest świetna!
W iPadzie uwielbiam to, że widać, jak często możemy

nie i możliwości iPada

korzystać z komputera bez klawiatury. Przegląda-

razem z tym standardem

jąc internet, czytając wiadomości czy sprawdzając

również.

teksty, często nie musimy pisać albo pisać bardzo
mało. Wtedy właśnie używam iPada w pionie i czasami dopisuję coś za pomocą klawiatury ekranowej,
która pojawia się tylko wtedy, kiedy jest faktycznie
potrzebna. Klawiatura jest opcjonalna.

Ale kiedy chcę napisać dłuższy tekst, klawiatura Smart Keyboard jest
genialna. Mimo że przez ostatnie kilka lat Apple był mocno krytykowany za fatalną klawiaturę w MacBookach, klawiatura iPada pozostała
bez zarzutu. Widać to dobrze na zdjęciach – przez te niecałe dwa lata
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zajechałem ją prawie na śmierć (stan zużycia przycisków), ale ciągle
działa wyśmienicie i właśnie dzięki niej piszę te słowa.
W ciągu tych ośmiu lat używałem wiele różnych klawiatur do iPadów.
Głównie Logitecha z serii Ultrathin. Świetne narzędzia, ale niestety zasilane za pomocą Bluetooth, więc co jakiś czas trzeba było je ładować. Ta
klawiatura po prostu działa i nie wymaga ładowania. Super!

Po piąte – jest ołówek, który ma swoje stałe miejsce
Kiedy Apple wprowadził Apple Pencil, nie wiadomo było, co z nim robić.
Gdzie go trzymać, jak transportować. Dopiero przy najnowszym iPadzie
Pro rozwiązali tę kwestię porządnie, czyli zrobili ołówek doczepiany do
iPada Pro na magnes, który dzięki temu jest zawsze pod ręką i jest ciągle
w 100% naładowany. Wreszcie mam okazję z niego częściej korzystać.

Oprogramowanie na iPada przeszło metamorfozę przez te lata
Zaczęło się od tego, że można było otworzyć tylko jedną aplikację naraz.
To ograniczenie wbrew pozorom nie było dla mnie czymś strasznym. Wręcz
przeciwnie – zmuszało mnie do pracy w skupieniu. Teraz mam otwarty
tylko edytor tekstu IA Writer i piszę te słowa. Nic mi nie przeszkadza, nie
widzę żadnych okien w tle lub obok.

Wreszcie iPad doczekał się własnej wersji iOS
– iPadOS
Przez lata iPad często był zaniedbywany przez Apple i dostawał tylko
standardowe aktualizacje do iOS, więc mam nadzieję, że wprowadzenie
na stałe iPadOS spowoduje regularną iterację funkcji i możliwości iPada.

Przez lata iPad często był zaniedbywany przez Apple i dostawał
tylko standardowe aktualizacje do iOS, więc mam nadzieję, że
wprowadzenie na stałe iPadOS spowoduje regularną iterację
funkcji i możliwości iPada.
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Obecnie mamy już możliwość otwierania dwóch aplikacji obok siebie,
a nawet więcej, jeśli liczyć okienko „pływające” i obraz video picture-in-picture. Niestety nie jest to do końca intuicyjnie zrobione, ale lepsze
takie rozwiązanie niż żadne. Czasami lubię mieć otwarte dwie aplikacje
równolegle, aby przeglądać lub czytać coś i jednocześnie notować.

iPad to ciągle iOS, więc mój iPhone ma praktycznie to samo!
Dla mnie fakt, że iPadOS to jednak iOS, a nie macOS, to duża zaleta.
Dzięki temu na iPhonie mam dostęp praktycznie do tych samych aplikacji i danych, co na iPadzie. Wszystko zsynchronizowane w chmurze
i dostępne z obu platform. Dzięki temu, wychodząc z domu z iPhone’em
w kieszeni i iPadem w plecaku, mam przy sobie dwa bardzo szybkie
komputery podłączone na stałe do internetu.
Wiele razy zdarzało się, że wyszedłem z domu bez iPada, dostałem
wiadomość z pracy, aby coś podesłać lub skomentować, i mogłem to
bez problemu zrobić na iPhonie. Mam przecież na nim dostęp do tych
samych zasobów, co na iPadzie. Bardzo praktyczne.

Siri Shortcuts są coraz lepsze
Takich automatyzacji, jakie robię na iPadzie, już na Macu nie da się praktycznie zrobić bez dużo większej wiedzy programistycznej. Coraz więcej
aplikacji wspiera Siri Shortcuts, więc coraz bardziej automatyzuję swoją
pracę. Wspominałem już na łamach iMagazine, że mam całą automatyzację do pisania codziennego dzienniczka i planu pracy dnia dzięki odpowiednio przygotowanym skryptom współpracującym z aplikacją Bear.
Teraz, gdy widzę, że jakąś czynność powtarzam kilka razy w tygodniu, od
razu zastanawiam się, jakby ją można zautomatyzować.

Chmura wreszcie działa!
Pierwszy iPad nie miał w ogóle systemu plików, teraz wreszcie mamy
bardzo sprawnie działający iCloud, który synchronizuje dane poprawnie.
Aplikacja Files/Pliki wreszcie wspiera Dropboksa i inne chmury, więc
można wszystkimi zasobami zarządzać z jednego miejsca, co jest bardzo
praktyczne.
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Od zawsze iPad miał przewagę nad takimi komputerami jak np. Google
Chromebook: dzięki dużej ilości pamięci, możemy wiele rzeczy trzymać
na iPadzie lokalnie i dopiero potem są one synchronizowane z chmurą.
Dzięki temu możemy sprawnie pracować na iPadzie nawet przy słabym
łączu internetowym lub jego braku – wszystkie aplikacje ładują się lokalnie i są od razu gotowe do pracy.

Po iPadzie Pro wreszcie pojawiły się też Pro
aplikacje
Zajęło to trochę czasu, ale wreszcie mamy aplikacje Pro na iPada, które
niczym nie ustępują aplikacjom dostępnym na Maca. Są wręcz od nich lepsze dzięki cechom samego iPada.
Zacznijmy od wideo – jestem ostatnio pod niesamowitym wrażeniem
aplikacji Luma Fusion. Używam jej do składania wideo do mojego
nowego vloga (dostępnego po angielsku na blogu Nozbe: nozbe.com/
blog). Edycja kilku ścieżek wideo i audio jest po prostu genialnie prosta
i przyjemna, dzięki dotykowemu ekranowi iPada oraz precyzyjnemu
działaniu ołówka. To wszystko w połączeniu z superszybkim procesorem
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iPada Pro sprawia, że tworzenie filmów i wrzucanie ich na YouTube lub
Vimeo jest szybkie i nie sprawia trudności.
Coraz częściej rysuję za pomocą ołówka i to nie dlatego, że jestem uzdolnionym rysownikiem, ale ponieważ mogę szybko naszkicować mockupy
ekranów Nozbe w aplikacji Linea Sketch, aby wytłumaczyć grafikowi, co
mam na myśli. Ta appka nie dość, że ma praktyczną paletę narzędzi do
rysowania, wspiera również wiele warstw (jak na Pro aplikację do rysowania przystało).
Do pracy z kodem i tekstami używamy w Nozbe repozytoriów GitHub
i do nich jest rewelacyjna aplikacja Working Copy. Ona, w duecie z aplikacją do pisania IA Writer lub appką do kodowania Textastic, daje niesamowite możliwości pracy na iPadzie.
Ten tekst piszę w aplikacji IA Writer na iPadzie.
Następnie za pomocą Working Copy wrzucam
do naszego repozytorium marketingowego na

Co więcej, dzięki takim aplikacjom jak Ulysses czy
Scrivener, można dziś na
iPadzie napisać i wydać
książkę. W tym roku
przekonam się o tym na

Githubie. Następnie Magda z Nozbe sprawdza mi
ten tekst i dzięki zmianom na GitHub widzę jej
poprawki. Dopiero taki tekst wysyłam do Dominika
do korekty w iMagazine.
Co więcej, dzięki takim aplikacjom jak Ulysses czy
Scrivener, można dziś na iPadzie napisać i wydać
książkę. W tym roku przekonam się o tym na wła-

własnej skórze, ponieważ

snej skórze, ponieważ będę pisał moją dawno już

będę pisał moją dawno

zapowiadaną książkę „NoOffice” o prowadzeniu

już zapowiadaną książkę
„NoOffice” o prowadzeniu

ponad dwudziestoosobowego zdalnego zespołu
i zarządzaniu firmą bez biura. Cały poradnik mam
zamiar napisać na iPadzie.

ponad dwudziestoosobowego zdalnego zespołu
i zarządzaniu firmą bez biura. Cały poradnik mam zamiar napisać na iPadzie.

Na koniec trudno nie wspomnieć o świetnych
aplikacjach do komunikacji biznesowej. Do wideokonferencji używamy Zooma, który działa bardzo
dobrze na iPadzie i bez problemu wspiera pokoje
wieloosobowe. Slack i inne aplikacje do czatowania
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funkcjonują bez zarzutu. Moje dwie appki – Nozbe i Nozbe Teams (premiera już w tym miesiącu!) także śmigają na iPadzie.
To samo dotyczy pakietów biurowych: standardowe Pages, Numbers i Keynote, a także pakiety od Google czy Microsoftu funkcjonują na iPadzie.
Każda z tych firm widzi, że nie ma wyjścia i musi wspierać iPada, bo coraz
więcej osób wymaga dostępu do swoich danych biznesowych prosto
z tego narzędzia.

Oczywiście iPad jest ciągle świetny do konsumpcji treści!
Tak jak wspomniałem wcześniej, używanie iPada w orientacji pionowej
sprzyja konsumpcji treści pisanych, czyli książek na iBooks czy na Kindle,
czy po prostu w formacie PDF (do tego fajnie można po nich bazgrać ołówkiem!). Tak samo przeglądanie stron, czytanie artykułów w aplikacji Pocket
– zdecydowanie wolę używać do tego iPada.
W orientacji poziomej wygodnie natomiast ogląda się seriale – obie platformy Netflix i Amazon Prime umożliwiają lokalne pobieranie odcinków
na iPada. To rozwiązanie niezastąpione podczas długich lotów czy przejazdów koleją lub autobusami. Wystarczy przed podróżą ściągnąć, co trzeba
i można w drodze oglądać filmy czy seriale w wysokiej rozdzielczości.

Najlepszy komputer na świecie (moim zdaniem)
Od kiedy 8 lat temu przesiadłem się na iPada i stopniowo, ale konsekwentnie zacząłem używać go jako mojego głównego komputera, nigdy nie
pożałowałem tej decyzji.
Fakt, czasami ograniczenia iPada mnie denerwowały, ale wtedy po prostu
znajdowałem inne sposoby na podejście do tematu… które czasami okazywały się nawet lepsze od początkowych. Często musiałem wychodzić
ze strefy komfortu, aby okiełznać ten komputer, ale frajda i kreatywność,
którą zapewnia mi iPad, zawsze rekompensuje wszelkie niedogodności.
Pomimo iż od ponad 13 lat rozwijam Nozbe, ciągle dużo pracuję. Szczególnie teraz, kiedy publikujemy najlepszą w historii aplikację do zarządzania
projektami dla zespołów – Nozbe Teams. To, że pracuję głównie na iPadzie,
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daje mi dodatkową satysfakcję, nierzadko ułatwia niektóre procesy
i sprawia, że praca jest dla mnie także zabawą.
Na przykład wczoraj pisałem dokumentację dla kolegów z zespołu
na Dropbox Paper, wklejałem tam szkice zrobione za pomocą ołówka
w Linea Sketch, a potem omawiałem to z grafikiem za pomocą FaceTime. Wszystko za pomocą iPada!
Zachęcam również Ciebie do spróbowania pracy iPadOnly. Kluczem jest
takie skonfigurowanie iPada, aby udawało Ci się na nim wykonać większość
Twoich zadań zawodowych. Wyjdź ze strefy komfortu i zobacz, że warto.
10 lat temu Steve Jobs usiadł w fotelu podczas prezentacji iPada i udowadniał wszystkim, że jest to komputer znacznie lepszy od laptopa czy
smartfona w wielu aspektach pracy.
Miał skubaniec rację. Jest lepszy. Dzięki, Steve!

iMagazine na Androidzie!
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Notione go!
Notione zapewne pamiętacie. To
niewielki lokalizator, który pozwoli
sprawdzić w aplikacji, gdzie jest to,
czego szukasz. Odnajdzie Twoją
zgubę zarówno w pobliżu, jak i ze
znacznej odległości. Przy pomocy
notiOne zlokalizujesz również swój
telefon, nawet gdy będzie wyciszony. Testowaliśmy obie wcześniejsze wersje w iMagazine, nawet
zostały one produktami roku w 2017
i 2018. Nowy model – Notione go!
– jest rozwinięciem poprzedników.
Jest od teraz odporny na warunki
atmosferyczne i działa nawet rok na
jednej baterii. Świetnie się sprawdza
jako lokalizator np. samochodu czy
naszego pupila, gdyż wykorzystuje
w pozycjonowaniu użytkowników
usługi Yanosik, której jest już ponad
1,5 mln. Bardzo przydatny gadżet
i kosztuje tylko 109 zł.

Cena: 109 PLN
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Interaktywna mapa zasięgu koronawirusa
Naukowcy z Centrum Nauki o Systemach i Inżynierii amerykańskiego
Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przygotowali i na bieżąco aktualizują
interaktywną mapę zasięgu występowania koronawirusa z Wuhan. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. W momencie przygotowywania tego tekstu (25.02.2020) było już ponad 80 tysięcy zakażeń
wirusem w ponad 30 krajach. Zmarło prawie 2700 osób. Ze względu na
swoje bezpieczeństwo warto śledzić informacje o występowaniu wirusa
i stosować się do zaleceń WHO. Przede wszystkim nie bagatelizować
objawów. O wirusie w bieżącym numerze pisze Kinga Ochendowska.

Przejdź do mapy
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Thule Paramount
Thule wprowadza na rynek cztery nowe produkty z serii Thule Paramount – dwa plecaki (o pojemności 24 i 27 litrów), hybrydę plecaka
z torbą na laptopa oraz torbę na ramię. Nowości zaprojektowano z myślą
o osobach, które codziennie transportują (np. do pracy lub na uczelnię)
cały zestaw urządzeń elektronicznych, od laptopów i tabletów, aż po
ładowarki i powerbanki – i chcą mieć pewność, że ich urządzenia będą
bezpieczne i wygodne w transporcie. Moim faworytem jest plecak 24 l.
Wygląda zgrabnie, ma wystarczającą pojemność i wygodne rozwiązania.
Do tego kolor Olivine idealnie trafia w moje oczekiwania.

Cena: 599 PLN
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Suntago – Wodny świat
– największy park wodny w Europie
Niedaleko Mszczonowa, ok. 65 km z centrum Warszawy, został wybudowany największy, zadaszony park wodny w Europie. Ma on ponad
75 tys. m2. Jego budowa kosztowała ponad 700 mln zł. W basenach
mamy wodę ze źródeł termalnych, baseny solankowe i siarkowe oraz
tradycyjne. W przyszłości ma zostać otwarta jeszcze dodatkowo plaża
przy jeziorku, do którego przylega park. W szatni jest 8,5 tysiąca szafek
dla gości, a parking może pomieścić 2500 samochodów i 19 autokarów.
Mamy kilka stref „klimatycznych”, przeznaczonych dla młodszych i starszych. Na terenie panuje temperatura 32–34°C. Najdłuższa zjeżdżalnia
ma… 320 m. Brakowało takiego miejsca na mapie Polski. Najważniejsze,
że już jest, cały czas ma się rozwijać i rozbudowywać. Trzymamy kciuki.
Park wodny jest czynny codziennie do 22:00. Wejściówki zaczynają się
od 89 zł w dni robocze za wejście na 2 godziny.

Cena weekendowego biletu bez ograniczeń: 139 PLN

LIFESTYLE

72

Uchwyt samochodowy Xiaomi Mi WCJ02ZM 20W Qi
Jeśli szukacie wyjątkowego mocowania, uchwytu na telefon do samochodu, to warto zainteresować się tym produktem. Uchwyt Xiaomi ma
ciekawą konstrukcję i jako jeden z niewielu dostępnych na rynku, jeśli
nie jedyny, ładuje indukcyjnie telefony mocą 20 W. Oczywiście telefon
musi mieć taką funkcję, wszystkie pozostałe ładuje indukcyjnie według
standardu Qi. Można go przyczepić do kratki nawiewu lub przykleić
na desce rozdzielczej specjalne mocowanie. Co najfajniejsze, uchwyt
automatycznie się otwiera, gdy zbliżamy do niego rękę z telefonem. Aby
wyjąć telefon, musimy dotknąć sensora z boku uchwytu. Xiaomi wykorzystuje złącze USB-C do szybkiego ładowania. Świetny produkt. Cena
na rynku polskim to ok. 150 zł. Niestety brak go w oficjalnej dystrybucji.

Cena: 150 PLN
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Krzesło Tripp Trapp
Stokke Tripp Trapp to niezwykłe krzesełko, którego projekt stał się
symbolem dobrego projektowania, a jego sylwetka służy już kilkadziesiąt lat rodzinom na całym świecie. Modułowa konstrukcja przemienia
się z czasem tak samo jak mały człowiek, towarzysząc mu podczas
całej podróży w dojrzewaniu. Tripp Trapp to mebel jedyny w swoim
rodzaju – na całe życie. Stokke Tripp Trapp jest konstrukcją, która stopniowo zmienia się według potrzeb. Na każdym etapie rozwoju dziecka
dostosowuje się kolejno elementami tak, aby stworzyć możliwie
najlepsze warunki dla malucha podczas siedzenia w taki sposób, aby
zawsze uczestniczyło w życiu rodzinnym przy stole na równych zasadach z domownikami. Historia tego projektu sięga 1972 roku i od tego
czasu praktycznie w niezmienionej formie jest produkowany.

Cena: 849 PLN
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Soundbar Sennheiser
AMBEO 3D
Kiedy spojrzę na trendy czy na to, czego potrzebują znajomi, to
dochodzę do wniosku, że już chyba coraz mniej ludzi kupuje do
swojego domu czy mieszkania systemy kina domowego, składające
się z wielu głośników. W salonach zaczęły królować soundbary,
które doskonale sprawdzą się do większości zastosowań. Jednak te
najciekawsze nadal wymagają od nas sporej inwestycji. Podobnie jest
z nowością od niemieckiej firmy Sennheiser.
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Ta firma to legenda. Kiedy sięgnę pamięcią wstecz, to zdaję sobie sprawę
z tego, że moje pierwsze słuchawki, które kupiłem za własne pieniądze
i podłączyłem do walkmana, były właśnie z logo Sennheiser. Mam więc
swego rodzaju zaufanie do tej marki, gdyż wiem, że potrafią robić sprzęt,
który nie tylko spełni moje oczekiwania audiofilskie, ale również będzie
dobrej jakości – dlatego też wracałem w swoim życiu do tej firmy wielokrotnie. Dziś muzyki słucham zdecydowanie mniej niż kiedyś, a jako słuchawki
idealnie sprawdzają się u mnie AirPodsy, gdyż głównie konsumuję podcasty.
W domu jednak potrzebuję dobrego źródła dźwięku, które będzie się znajdowało koło telewizora, ponieważ filmów oglądam bardzo dużo i zależy mi
na wysokiej jakości audio. Od jakiegoś czasu marzyłem, by przetestować
w domowym zaciszu technologię Dolby Atmos (najlepszy aktualnie format dźwięku); mam telewizor 4K, odtwarzacz 4K i filmy na Blu-ray, mające
również ścieżkę dźwiękową we wspomnianym Dolby Atmos. Nie miałem
jednak jak się przekonać o tym brzmieniu, gdyż nie mam głośników, przez
które mogłoby ono popłynąć. Takie systemy audio są drogie i nie na moją
kieszeń, ale bycie członkiem iMagazine ma również takie zalety, że udaje się
otrzymać niektóre sprzęty do testów. Tak oto przez dwa tygodnie zaprzyjaźniałem się z najnowszym soundbarem firmy Sennheiser – AMBEO 3D.
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Gdy przyjechała do mnie ogromna paczka (tak, ten bydlak waży prawie 20
kg) byłem podekscytowany, jednocześnie bałem się, czy się na jakimś polu
nie zawiodę. Każdy na pewno zna to uczucie, kiedy bardzo chciałby coś
sprawdzić przez długi czas, a później jednak okazuje się, że nie jest tak fajne,
jakbyśmy tego chcieli. No, rozczarowanie po prostu. Sprzęt odebrany, otwieramy paczkę, wyjmujemy, przychodzi czas na podłączenie. I tu był pierwszy
problem, ale na szczęście nie należał on do tych z nie do rozwiązania. Okazało się, po postawieniu na szafce pod telewizorem, iż soundbar jest tak
wielki, że delikatnie nachodzi mi na telewizor. Nie zasłaniał on ekranu, więc
wiedziałem, że nie będzie przeszkadzał w oglądaniu. Zasłaniał jednak oczko
IR i nie działał mi przez to pilot… Dobrze, że mam jeszcze Apple TV i mogę
je obsługiwać pilotem lub telefonem i nie potrzebuję do tego „oczka”.

Po podłączeniu przyszedł czas na konfigurację i kalibrację – ta druga następuje poprzez dołączony do zestawu mikrofon. Wszystko jest banalnie proste: ustawiamy mikrofon w miejscu, z którego będziemy najczęściej oglądali
filmy – lub słuchali muzyki – i włączamy kalibrację. Maksymalnie kilka krótkich minut i całość gotowa do użytku.
Jak już wspomniałem, urządzenie jest bardzo duże i to na tyle, że raczej nie
będziemy go wieszać na pierwszej lepszej ścianie. Jego miejsce jest zdecydowanie na szafce pod telewizorem. Jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie. Całość składa się ze szczotkowanego aluminium, elementów
z wysokiej jakości plastiku i maskownicy, zakrywającej przetworniki. Tych
mamy tu 13. Nie, nie jest to liczba, która robi piorunujące wrażenie, ale
jednocześnie dająca pogląd na to, że zadziać się tu może coś ciekawego.
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Znajdziemy tu 6 przetworników nisko-średniotnowych, 5 wysokotonowych
i 2 szerokopasmowe. 9 z nich znajduje się na przodzie urządzenia, po jednym znajdziemy na skosach i dwa na górze. Cechą charakterystyczną tego
soundbara jest dźwięk 3D, w układzie 5.1.4.
Na tylnym panelu znajdziemy oczywiście wiele przydatnych i obowiązkowych złącz, z czego mamy tu do dyspozycji 4 HDMI obsługujące 4K i Dolby
Vision, a jedno z nich to najnowsze eARC. Poza tym, mamy tu również
cyfrowe wejście optyczne, analogowe RCA, wyjście na subwoofer, USB oraz
Ethernet. Z urządzeniem możemy się łączyć za pomocą aplikacji Smart
Control, działającej przez Bluetooth. AMBEO posiada również technologię
LAN, Wi-Fi i Google Chromecast. Czas jednak sprawdzić, jak sobie radzi
w tym, do czego został stworzony.
Sennheiser AMBEO powstawał wiele lat, ponieważ jego twórcom zależało
na tym, by zadowolił nawet najbardziej wymagających klientów. Pierwsze
uruchomienie było dla mnie lekkim zaskoczeniem, ponieważ soundbar włącza się około 20 sekund. Można się jednak domyślić, że jest to powiązane
ze złożonością całego systemu – w końcu już po rozmiarach widzimy, że nie
jest to pierwsza lepsza belka.
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Gdy przyjechała do mnie ogromna paczka (tak, ten bydlak waży
prawie 20 kg) byłem podekscytowany, jednocześnie bałem się, czy
się na jakimś polu nie zawiodę. Każdy na pewno zna to uczucie,
kiedy bardzo chciałby coś sprawdzić przez długi czas, a później
jednak okazuje się, że nie jest tak fajne, jakbyśmy tego chcieli.

Gdyby kogoś interesowało, jak brzmi na nim muzyka, to ja na pewno nie
jestem w tej dziedzinie ekspertem. Dźwięk był czysty i szeroka scena
dawała o sobie znać. Zdecydowanie najlepiej mi się słuchało muzyki klasycznej i filmowej. Jednak nie mogę powiedzieć, że byłem tymi brzmieniami zachwycony. Znajdziemy tu kilka predefiniowanych typów dźwięku:
Movie, Music, Natural, News i Sports. Jest jeszcze tryb nocny, który poprawia słyszalność najcichszych dźwięków. Muzyka najlepiej brzmiała w trybach Music i Natural. Oczywiście nie musimy polegać tylko i wyłącznie na
tym, co przygotował dla nas producent i możemy samemu pobawić się
ustawieniami w aplikacji.
Testy dźwięku w filmach zacząłem z grubej rury. Nie chciałem zawracać
sobie głowy (przynajmniej na początku) czymś, co już znam. Musiałem
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usłyszeć Dolby Atmos w najlepszym wydaniu, a do tego idealnie nadawał
się film „Dunkierka” Christophera Nolana. Przyznaję, że to, co usłyszałem,
mnie zachwyciło. W trybie Movie i włączonej funkcji AMBEO (dźwięk przestrzenny) otrzymałem świetną przestrzeń, bas i dynamikę oraz detale.
Niejednokrotnie odwracałem się na boki, ponieważ miałem wrażenie, że
faktycznie stamtąd dochodził dźwięk – choć fizycznie nie było to możliwe,
ponieważ mamy do czynienia z soundbarem, a nie systemem głośników,
które stałyby między innymi po bokach. Na drugi ogień poszedł film „Blade
Runner 2049” i tu, podobnie jak w przypadku poprzedniej pozycji, byłem
zachwycony. Faktycznie, można było się poczuć jak w kinie, wyposażonym
w najlepszy system audio.

Testy dźwięku w filmach zacząłem z grubej rury. Nie chciałem
zawracać sobie głowy (przynajmniej na początku) czymś, co
już znam. Musiałem usłyszeć Dolby Atmos w najlepszym wydaniu, a do tego idealnie nadawał się film „Dunkierka” Christophera Nolana. Przyznaję, że to, co usłyszałem, mnie zachwyciło.
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Jeżeli kogoś interesuje, jakie formaty wspiera Sennheiser AMBEO, to podaję:
LPCM 2 Channel, LPCM 5.1 Channel, LPCM 7.1 Channel Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos – Dolby TrueHD, Dolby Atmos
– Dolby Digital Plus, DTS DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 96/24,
DTS-HD LBR, DTS:X, DSD, MPEG-H. Jak widzimy, jest tu właściwie wszystko, co
możliwe. I dobrze, bo za taką cenę nie oczekiwałbym innego stanu rzeczy.

Oczekiwałbym jednak tego, że pod wrażeniem będę za każdym razem, jak
włączę telewizor i ten soundbar. Niestety, tak nie było. W momencie, gdy
do dyspozycji mamy dobre źródła – jak choćby nośniki Blu-ray 4K wraz
z dźwiękiem Dolby Atmos – to nie można się do niczego przyczepić. Gdy
włączymy inne filmy na Blu-ray (nawet bez Atmos) lub film na Apple TV
posiadający bardzo dobry dźwięk, to również możemy mówić o pozytywnych doznaniach. Gorzej jest po włączeniu telewizji czy nawet Netfliksa
lub filmów na YouTube. Wtedy jest już… „zwyczajnie”. Nie ma zachwytów,
nie ma „Wow!”. Osobiście czułem, jakbym miał znów jakiś prosty soundbar,
a nie kolosa za ponad 10 tysięcy złotych. Na pewno ma to związek z jakością
dźwięków źródłowych, ale spodziewałem się, że w takim sprzęcie nawet te
gorsze dźwięki będą brzmieć lepiej, ładniej, przyjemniej.
Niemniej jednak należę do osób, które filmy w domu lubią oglądać w możliwie jak najwyższej jakości. Dlatego też połowę mojego salonu zajmują płyty
Blu-ray, a serwisy streamingowe są dla mnie tylko dodatkiem, którym się
posiłkuję. Z tego względu nie odczuwałem efektu, który opisałem powyżej zbyt często. Przy dobrych źródłach soundbar od Sennheisera brzmi
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fenomenalnie i są to doznania, które możemy porównywać z tymi z najlepszych sal kinowych.
Sennheiser AMBEO to sprzęt dla osób, którym zależy na najlepszej jakości,
ale też niechcących zakładać sobie w domu ogromnego zestawu kina domowego. Soundbar, nawet jak jest tak duży, wciąż zajmuje mniej miejsca i jest
łatwiejszy w podłączeniu i konfiguracji. Wciąż jednak uważam, że to sprzęt
przede wszystkim dla kinomaniaków, ponieważ przy słuchaniu muzyki nie
sprawdzi się tak dobrze, jak wysokiej jakości stereo – albo ja przynajmniej
takiego soundbara jeszcze w życiu nie słuchałem. Sporą barierą może być tu
cena – wszak ponad 10 tysięcy złotych to nie jest mały wydatek, ale nie wątpię, że znajdą się klienci, którzy będą w stanie tyle zapłacić.
Podsumowując, to jest rewelacyjny sprzęt. Może za takie pieniądze oczekiwałbym czegoś lepszego w kilku aspektach, ale należy mieć również na
uwadze to, że sama konstrukcja soundbara niesie ze sobą pewne ograniczenia. Obserwując jednak ten segment od kilku lat, widzę, że ciągle wiele się
w nich poprawia i mam wrażenie, że w najbliższym czasie powstanie sprzęt
idealny i być może niekosztujący majątku.

Soundbar Sennheiser
AMBEO 3D
•
•
•
•

Plusy:
obsługa wielu najnowszych formatów dźwięku
wysoka jakość wykonania
wiele wymaganych wejść i wyjść
tryby dźwięku do każdej formy
rozrywki

Minusy:
• wysoka cena
• duże wymiary, co trzeba mieć na
uwadze przy planowaniu wnętrza
• muzyka i dźwięk z gorszych źródeł, mogłyby brzmieć nieco lepiej
Cena: 10 499 PLN
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Denon DHT-S216

– soundbar klasy premium za niecały tysiąc
Denon konsekwentnie rozszerza portfolio swoich soundbarów. Po
świetnie przyjętych i udanych modelach z wyższej półki – DHT-S516H
i DHT-S716H – przyszła pora na model, który kosztuje 999 zł. To Denon
DHT-S216, który i tak zaskakuje swoimi możliwościami.

AUDIO

84

Czy tani soundbar może być dobry? Na rynku nie brakuje urządzeń poniżej
tysiąca złotych, większość z nich jednak rozczarowuje swoimi parametrami
i jest też mocno ograniczona. Natomiast Denon DHT-S216 to pewne zaskoczenie. Japoński producent postawił zaoferować niezłe możliwości technologiczne i świetne brzmienie w bardzo atrakcyjnej cenie.
Na pokładzie znajdziemy dwa porty HDMI – jedno wejście i jedno wyjście
z ARC. Możemy więc swobodnie podłączyć bezpośrednio odtwarzacz Blu-ray, konsole lub inny sprzęt. Jest też standardowy AUX i wejścia optyczne
oraz Bluetooth. Nie ma Wi-Fi i wsparcia dla systemu
multiroom Heos, który jest dostępny w wyższych
seriach soundbarów Denona. Trudno jednak tego

Denon DHT-S216 to pewne
zaskoczenie. Japoński producent postawił zaoferować
niezłe możliwości techno-

oczekiwać od modelu tej klasy, a raczej za taką kasę.
Bo klasa tu jest akurat przynajmniej o oczko wyżej
od konkurencyjnych konstrukcji.
Denon DHT-S216 dekoduje Dolby Digital, DTS oraz
oferuje DTS Virtual:X. Mamy więc w tak tanim sprzę-

logiczne i świetne brzmienie

cie konkurenta dla DTS:X w ograniczonym zakre-

w bardzo atrakcyjnej cenie.

sie, ale jednak z pewnymi efektami dźwiękowymi
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pozwalającymi usłyszeć tę nowoczesną formę dźwięku przestrzennego.
Przy ograniczonym budżecie i metrażu Denon DHT-S216 będzie naprawdę
cieszył nasze uszy podczas filmowych seansów. To nie jest sprzęt dla mało
wymagających, to sprzęt dla tych, którzy chcą dobrej jakości na określonym poziomie cenowym i sprzętowym, mając świadomość, że nie jest to
top, a klasa budżetowa.
Soundbar Denon DHT-S216 ma płaski profil, łatwo go zamontować na ścianie tuż pod telewizorem. Ma raptem 6 cm wysokości. Wbudowano mu też
głośniki niskotonowe. W środku znalazły się dwa Tweetery i dwa głośniki
Midrange. Soundbar gra czysto i daje więcej, niż mogłoby się oczekiwać po
takim prostym zestawie 2.1, dekodowanie DTS i Dolby Digital sprawia, że
nutkę przestrzenności da się wyczuć i jest to miłe dla ucha. Miłym atutem
jest też funkcja Denon Dialogue Enhancer, która poprawia dialogi w filmach i programach w skuteczny sposób.
Tak jak w ofercie samochodów klasy premium mamy takie pojazdy jak
podstawowe wersje BMW 1 czy Mercedesa klasy A, tak i w ofercie Denona
jest soundbar DHT-S216, który pomimo swoich ograniczeń i niskiej ceny
pozostaje produktem klasy premium.
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Audio Pro A26

– kompaktowo-salonowy
Stacjonarne, salonowe systemy audio przeznaczone do telewizorów
wcale nie muszą zajmować dużo miejsca. Audio Pro A26 to zestaw
all-in-one i choć składa się jedynie z dwóch niewielkich głośników, to
możliwościami i jakością bliżej mu do większych gabarytowo urządzeń.
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Pierwszym skojarzeniem z określeniem „zestaw głośników” jest dla mnie
sprzęt do komputera: składający się zazwyczaj z dwóch małych kolumn na
biurko, wspomaganych czasem subwooferem i mający w sobie wzmacniacz
oraz inną elektronikę, pozwalającą mu na niemal samodzielne działanie.
Z założenia Audio Pro A26 jest właśnie takim „zestawem”, tyle że stworzonym z myślą o salonie. Dwie kolumny głośnikowe mogą być postawione na
blacie bądź zamocowane na uchwytach ściennych (mają otwory montażowe), a ich aranżację ułatwia zminimalizowana liczba kabli. Lewa kolumna
pełni funkcję centrali; to do niej podłączamy zasilanie, wychodzimy z niej
przewodem audio do prawej kolumny, a także podłączamy do niej źródła
dźwięku. A26 ma wejście mini Jack, wejście optyczne oraz HDMI (z obsługą
ARC). Ponadto umieszczono w nim też wyjście subwoofera, jeśli chcemy
zbudować zestaw 2.1. Podłączenie A26 do zasilania, ustawienie głośników i podpięcie źródeł zajęło mi dosłownie chwilę, bo wszystkie porty są
dostępne o wiele łatwiej niż w zwykłym amplitunerze, który nie dość, że jest
ciężki, to zazwyczaj stoi wsunięty do szafki. Doceni to każdy, kto nie ma zbyt
wiele miejsca na sprzęt i prowadzenie okablowania. A26 występuje w dwóch
wariantach kolorystycznych: czerni i bieli, do testu otrzymałem ten drugi,
mniej popularny, ale równie elegancki. Front głośnika przykrywa maskownica, a w lewej kolumnie prześwituje przez nią dioda stanu pracy, świecąca
na różne kolory, w zależności od wybranego źródła dźwięku. Szkoda, że nie
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gaśnie po jakimś czasie, bo podczas oglądania filmu w ciemnym pokoju
potrafi odwracać uwagę od akcji na ekranie. Do sterowania zestawem może
służyć pilot, który stał się moim absolutnym ulubieńcem – szkoda, że niewielu producentów przykłada taką wagę do jakości tego elementu. Nie dość,
że przyciski są świetnie wyczuwalne, a cały spód jest antypoślizgowy, to na
dodatek wykonano go z jednego bloku aluminium. To drobne detale, ale
ważne, bo pilot jest bardzo przydatnym elementem zestawu (a to dzięki programowalnymi przyciskom, o których kawałek dalej).
Po podłączeniu do źródeł dźwięku i zasilania A26 działa natychmiast, nie
wymaga właściwie żadnej konfiguracji. Zestaw można sparować przez Bluetooth (obsługującym kodek aptX) ze źródłem za pomocą pilota, ale już do
konfiguracji Wi-Fi jest niezbędna aplikacja. Audio Pro Control daje dostęp do
wielu ustawień. Oprócz podstawowej konfiguracji komunikacji i podglądu
odtwarzanej muzyki pozwala też na korekcję brzmienia głośników (korektor
jest jednak podstawowy i ogranicza się do basów, sopranów oraz stopnia
natężenia efektu surround). Da się też ustawić timer, a także sprawdzić siłę

AUDIO

sygnału Wi-Fi i parametry sieci, co przydaje
się szczególnie podczas pierwszej konfiguracji. Aplikacja umożliwia przypisanie playlisty
Spotify do jednego z pięciu przycisków na
pilocie – można ją później uruchomić nawet
bez włączania aplikacji na smartfonie. To jedna
z moich ulubionych funkcji A26, dająca dostęp
do muzyki dopasowanej do sytuacji za pomocą
jednego przycisku. Aplikacja pozwala też przełączać źródła dźwięku, nie tylko lokalne, ale
i sieciowe – Audio Pro Control jest zintegrowane z TuneIn Radio, Deezerem, Tidalem oraz
kilkoma innymi serwisami. Osobiście wolałem
jednak korzystać z odtwarzania przez AirPlay
2 – jest to o tyle wygodniejsze, że działa też
na tych urządzeniach, które nie mają zainstalowanej aplikacji Audio Pro Control. Jestem
pozytywnie zaskoczony jakością tej aplikacji,
nie dość, że łatwo po niej nawigować, to działa
niezawodnie, nawet wtedy, gdy równolegle
korzystamy z pilota.
Każda z kolumn A26 ma dwa głośniki: wysokotonowy o średnicy 25 mm oraz niskotonowy
o średnicy 114 mm. Dodatkowo niskie tony są
wzmacniane dzięki biernym membranom (działającymi podobnie do bass reflex, aczkolwiek
dającymi lepszą dynamikę). Zestaw służył mi
zarówno podczas oglądania filmów, jak i do
odsłuchu. Niewątpliwą zaletą głośników jest
dobre odwzorowanie przestrzeni, separacja
dźwięku i wyważony bas, który bardzo dobrze
dopełnia tło. Brzmienie jest bogate w detale,
a jego charakterystyka przesunięta jest ku
środkowi i wysokim tonom. Bardzo trudno
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zmusić A26 do wydawania nieprzyjemnych dźwięków, radzą sobie zaskakująco dobrze z bardzo szerokim spektrum gatunków muzycznych, wliczając
w to dudniącą muzykę klubową i metal, niestraszne mu też mocne rockowe
solówki. Fenomenalnie brzmi na nich kilka nowych utworów The Weeknd
z nadchodzącego „After Hours”, niskie tony brzmią tam dokładnie tak, jak
tego się spodziewam – wibrują przez większość czasu, momentami uderzając
mocniej. Wokal oraz liczne efekty dźwiękowe pozostają przy tym wyraźne,
nie zakłócają się wzajemnie, pomimo wybrzmiewania na podobnych częstotliwościach. Równie dobrze słuchało się mi „Ordinary Man” Ozzy’ego Osbourne’a. Album, który stoi gitarami i ostrym wokalem, brzmiał mocno, a średnie
i wysokie pasma dopełniał bardzo dobrze kontrolowany bas.
Audio Pro A26 to sprzęt niepozorny – nie sposób domyślić się, że tak małe
głośniki są w stanie wygenerować nie dość, że głośny, to do tego czysty
dźwięk, prawidłowo interpretujący brzmienie we wszystkich pasmach.
Bardzo podoba się mi ich wszechstronność i dobrze działające oprogramowanie, to jeden z nielicznych zestawów audio, w których aplikacja jest
bezbłędna i intuicyjna. Oczywiście, efekt przestrzeni mógłby być lepszy,
bas głębszy, a wzornictwo nie porywa oryginalnością (wyjątkiem jest pilot),
ale biorąc pod uwagę ich kompaktowe wręcz rozmiary i cenę, uważam, że
to jeden z najbardziej interesujących produktów tego typu.

Audio Pro A26
•
•
•
•

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

Plusy:
• świetna jakość brzmienia
• dobrze działająca aplikacja
• małe wymiary
Minusy:
• mało oryginalne wzornictwo
Cena: 1999 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Teufel Ultima 40 Active

– głośniki stereo inne niż wszystkie
Na rynku audio, jeśli chodzi o podstawowe sprzęty audio do kina
domowego, królują soundbary. Zabawa z kolumnami głośnikowymi
dla wielu jest zbyt skomplikowana, wiąże się ze zbyt dużą liczbą
kabli i urządzeń. Tymczasem Teufel ma zestaw stereo, który dla wielu
może okazać się wybawieniem z opresji. To Ultima 40 Active – jeden
z nielicznych takich sprzętów na rynku.
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Czym jest Ultima 40 Active? To aktywne kolumny głośnikowe, pod tym
hasłem rozumiemy głośniki z wbudowanym wzmacniaczem. Oznacza to, że
odpada nam przynajmniej jedno dodatkowe urządzenie. Jednak kolumna
Ultime 40 jest standardowa, druga natomiast zawiera wejście HDMI, wejście AUX, wejście optyczne, port USB, wspiera Bluetooth aptX, ma wyjście
głośnikowe dla drugiej kolumny oraz wyjście subwoofera. U góry kolumny
zamontowano sterujący panel dotykowy, mamy też w zestawie pilota.
Kolumna ma oczywiście podłączenie do zasilania. To taki sprzęt 2 w 1 – jest
więc oszczędność miejsca i nieco prostsza konfiguracja. Całkowita moc
wyjściowa RMS zestawu to 260 W. Co więcej, system możemy rozbudować
o tylne głośniki Teufell Effect oraz o subwoofer. Jest więc możliwość utworzenia systemu 2.1 lub 4.1, a za sprawą technologii Dynamore Virtual Center
otrzymujemy efekt 5.1

Ultima 40 Active? To aktywne kolumny głośnikowe, pod tym
hasłem rozumiemy głośniki z wbudowanym wzmacniaczem.
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Teufel pod względem dekodowania dźwięków jest daleko za obecnymi trendami, jest tu
tylko Dolby Digital i Dolby Pro Logic. Można
powiedzieć, że skromnie, zważywszy na cenę
na poziomie 3399–3899 zł. Wydaje się jednak,
że to sprzęt dla świadomych użytkowników,
którzy chcą się cieszyć przede wszystkim fajnym systemem stereo i na przykład słuchać
swoich winyli, płyt CD i lepszego dźwięku
w filmach z telewizji. To naprawdę dobrej
klasy trójdrożne kolumny, w których uda się
wychwycić smaczki dźwiękowe.
Do mnie Ultima 40 Active przemawia swoją
formą – to eleganckie, czarne kolumny, prostotą rozwiązania i właśnie brzmieniem. Jest
to rozwiązanie kompromisowe, ale o to tu
właśnie chodzi. Część użytkowników marzy
o potężnych kolumnach podłogowych, jednak nie interesuje ich zakup amplitunera,
dodatkowych sprzętów, nie znają się na tym,
nie chcą się znać, nie mają takich potrzeb.
Teufel wychodzi im naprzeciw i robi to z gracją. Stosunek ceny do jakości jest tu satysfakcjonujący. Świadomy wybór na pewno nie
spotka się z rozczarowaniem.

Jest sprzętem dla świadomych
użytkowników, którzy chcą się cieszyć
przede wszystkim fajnym systemem
stereo i na przykład słuchać swoich
winyli, płyt CD i lepszego dźwięku w
filmach z telewizji.
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Samsung Galaxy S20, S20+
i S20 Ultra zaprezentowane
w Londynie
11 lutego koreański producent zaprezentował na corocznym evencie
Unpacked swoje nowe flagowce. Seria Galaxy S wzbogaciła się
o trzy nowe modele. Należą do nich Samsung Galaxy S20, S20+
oraz S20 Ultra. Jak się łatwo domyślić, S20 Ultra jest najbardziej
zaawansowanym modelem, który oprócz bardzo dobrych aparatów
obsługuje także najnowszy standard transmisji danych 5G.
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Cała seria została wyposażona w procesor Exynos 990, układ stworzony
pod fotografię i smartfony z wieloobiektywowymi aparatami. Jest on
w stanie udźwignąć aż do sześciu aparatów, w tym jeden o maksymalnej
rozdzielczości 108 Mpx. Tak więc jak widać w nowych Samsungach duży
nacisk postawiono właśnie na funkcje fotograficzne.
Wszystkie trzy modele mogą nagrywać filmy w rozdzielczości 8K oraz
pozwolą rejestrować wyraźne zdjęcia pełne kolorów i detali nawet w słabym oświetleniu. Funkcja Single Take zostanie doceniona szczególnie przez
miłośników robienia selfie. Wystarczy raz nacisnąć migawkę i telefon przez
10 sekund będzie rejestrował scenę z wielu perspektyw. Telefony wyposażone zostały także w funkcję Space Zoom, która oferuje powiększenie
30-krotne w modelach S20 i S20+ oraz 100-krotne w modelu S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 i S20+
Te dwa modele różnią się tylko wielkością ekranu, pozostałe parametry
mają takie same.
– wyświetlacz:
• S20 – Infinity-O 6,'', 3200 × 1440, 563 ppi,
• S20+ – Infinity-O 6,7'', 3200 × 1440, 511 ppi, 120 Hz,
– procesor: ośmiordzeniowy procesor Exynos 990, 7 nm,
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– pamięć: RAM 8 GB, ROM 128 GB, możliwość rozszerzenia kartą microSD
o pojemności do 1 TB,
– aparat:
• trzy aparaty z tyłu: 12 Mpx ultraszerokokątny (f=2,2), 12 Mpx szerokokątny
(f=1,8), 64 Mpx teleobiektyw (f=2.0),
• aparat przedni 10 Mpx (f=2,2),
• filmy w jakości 8K i możliwość wycięcia z nich pełnego szczegółów zdjęcia 33 Mpx,
• 30-krotny zoom cyfrowy oraz 3-krotny hybrydowy zoom optyczny.
Model S20+ będzie występował też w wersji 5G z pamięcią 12 GB RAM.

Samsung Galaxy S20 Ultra
– wyświetlacz: Infinity-O 6,9'', 3200 × 1440, 511ppi, 120 Hz,
– procesor: ośmiordzeniowy procesor Exynos 990, 7 nm,
– 5G: tak,
– pamięć RAM 12 GB, ROM 128 GB, możliwość rozszerzenia kartą microSD
o pojemności do 1 TB,
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– aparat:
• trzy aparaty z tyłu: 12 Mpx ultraszerokokątny (f=2,2), 108 Mpx szerokokątny (f=1,8), 48 Mpx teleobiektyw (f=3,5) oraz obiektyw głębi,
• aparat przedni 40 Mpx (f=2,2),
• filmy w jakości 8K i możliwość wycięcia z nich pełnego szczegółów zdjęcia 33 Mpx,
• 100-krotny zoom cyfrowy oraz 10-krotny hybrydowy zoom optyczny.
Wszystkie trzy nowe Samsungi spełniają oczywiście normę IP68. A dzięki
wyświetlaczowi 120 Hz zapewnią płynną rozgrywkę. Jeszcze w tym roku
Samsung razem z Microsoft chcą udostępnić w Galaxy Store grę Forza
Street. Jeśli chodzi o kolorystykę, to Samsung Galaxy S20 dostępny
będzie w trzech kolorach: błękitnym, różowym i szarym, S20+ również
kupimy w błękicie i szarości oraz dodatkowo w czerni. Najwyższy model

Cała seria została wyposażona w procesor Exynos 990, układ
stworzony pod fotografię i smartfony z wieloobiektywowymi
aparatami.
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koreańskiego producenta S20 Ultra będzie sprzedawany tylko w kolorze
szarym i czarnym.
Przedsprzedaż wystartowała, potrwa do 8 marca. Kupując w tym czasie
modele S20+ i S20 Ultra, otrzymacie w prezencie słuchawki bezprzewodowe
Galaxy Buds+ (do podstawowej wersji S20 nie ma niestety żadnych dodatków), a sam telefon kupiony w przedsprzedaży dotrze do was już 10 marca.
Ceny w Polsce prezentują się następująco:
• Samsung Galaxy S20 – 3949 PLN
• Samsung Galaxy S20+ – 4399 PLN
• Samsung Galaxy S20+ 5G – 4849 PLN
• Samsung S20 Ultra – 5999 PLN
Bez dwóch zdań można stwierdzić, że Samsung ponownie wyznacza
nowe standardy fotografii mobilnej. Nowe flagowce są zdecydowanie
warte polecenia.
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Samsung Galaxy Z Flip
– mały wielki smartfon
Wraz z serią Galaxy S20 Samsung zaprezentował na wydarzeniu
Unpacked także swój kolejny składany smartfon. Nie jest to jednak
następca dobrze już znanego Folda, który był pierwszym składanym
telefonem koreańskiego giganta. Jest to coś zupełnie innego, nowego.
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Samsung Galaxy Z Flip
Bo to o nim mowa, to smartfon o budowie dawnych, lubianych przez wielu
użytkowników „klapek”, czyli telefonów z tzw. klapką, składanych w pół.
Samsung również kiedyś robił takie modele. Jednak pod względem technologii nie ma on nic wspólnego ze swoimi poprzednikami.
Gdy wzięłam do ręki najnowsze dziecko koreańskiej firmy, miałam wrażenie, że trzymam idealnie mieszczącą się w mojej dłoni stylową puderniczkę
lub niewielki portfel z trochę ponad jednocalowym, kolorowym wyświetlaczem. Telefon spokojnie mieścił mi się do przedniej kieszeni spodni, a jak
wiadomo, damskie spodnie kieszenie mają niestety niewielkie i normalnie
wystaje mi prawie pół mojego iPhone’a 11 Pro. Zewnętrzny wyświetlacz,
pomimo małego rozmiaru, wyświetla powiadomienia, datę, godzinę, stan
baterii i… naszą twarz, jeśli będziemy chcieli zrobić selfie zamkniętym telefonem. Po otwarciu tego maleństwa dzieje się dopiero magia. Ekran zajmuje całą wewnętrzną powierzchnię i jest naprawdę imponujący – 6,7'' Full
HD+ (2636 ×1080 pikseli) robi wrażenie i nie odbiega niczym od flagowców.
Dzięki temu mamy normalny, wysokiej klasy smartfon z Androidem 10.
Ekran jest o tyle ciekawy, że jest to pierwszy składany, szklany wyświetlacz. Infinity Flex Display to opatentowane przez firmę Samsung zginane,
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ultracienkie szkło Ultra Thin Glass (UTG). Przy
składaniu kluczową rolę odgrywa zawias
Hideaway Hinge, zaprojektowany tak, by
każde złożenie i rozłożenie odbywało się
płynnie. Smartfon może pozostać otwarty
pod każdym kątem, tak jak ekrany laptopów
2 w 1, dzięki czemu mamy nowe możliwości
robienia sobie zdjęć lub prowadzenia wideorozmów np. przez Google Duo.
Gdy smartfon leży w pozycji otwartej,
wyświetlacz automatycznie dzieli się na dwa
4-calowe ekrany. Jest to tryb Flex, opracowany wspólnie z Google, dzięki któremu na
górnej części możemy wyświetlać np. filmy,
a na dolnej sterować nimi.

Specyfikacja Samsunga
Galaxy Z Flip
– wyświetlacz:
• Infinity Flex 6,7'' FHD+Dynamic AMOLED,
2636 × 1080, 425 ppi,
• zewnętrzny 1,1'' Super AMOLED, 300 × 112,
303 ppi,
– procesor ośmiordzeniowy: Snapdragon 855+,
– pamięć: 8 GB RAM, 256 GB ROM,
– aparat:
• podwójny aparat z tyłu: 12 Mpx ultraszerokokątny (f=2,2), 12 Mpx szerokokątny
z Super Speed Dual Pixel AF i OIS (f=1,8),
• aparat przedni 10MP (f=2,4),
• 8-krotny cyfrowy zoom,
– czytnik linii papilarnych z boku obudowy,
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– bateria: 3300 mAh,
– wymiary:
• złożony: 73.6 × 87.4 × 17.3 mm (zawias) – 15.4 mm (łączenie),
• rozłożony: 73.6 × 167.3 × 7.2 mm – 6.9 mm (ekran),
– waga: 183 g.
Klapka Samsunga obsługuje oczywiście szybkie ładownie, zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo i pracuje pod kontrolą systemu Android 10.
Wbudowany moduł NFC umożliwia m.in. płatności zbliżeniowe. Telefon
obsługuje standard Dual SIM, skorzystać możemy równocześnie ze slotu
nanoSIM oraz karty eSIM. Nie ma niestety możliwości rozszerzenia pamięci.
Telefony mają trafić do sprzedaży już 21.02 (obecnie trwa przedsprzedaż),
dostępne będą w dwóch kolorach: fioletowym i czarnym.
Dla kogo jest przeznaczony Samsung Galaxy Z Flip? Moim zdaniem dla
wszystkich, którzy cenią sobie styl i nie potrzebują prawie lustrzanki w kieszeni (bo dla nich przygotowano Galaxy S20 Ultra). Chociaż mam wrażenie, że szczególnie docenią go kobiety z małymi kieszeniami w spodniach
i małymi torebkami oraz jednocześnie dość zasobnymi portfelami – Galaxy
Z Flip niestety do najtańszych urządzeń nie należy. Cena to 6600 zł.
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Surface Pro 7
Nie wiem właściwie, do jakiej grupy sprzętów zaliczyć Surface’a.
Czy to jest tablet, czy laptop. Ma cechy obu tych urządzeń. Z jednej
strony to pełnoprawny laptop, a z drugiej to sprawny tablet. O ile,
oczywiście, możemy powiedzieć, że system Windows może być
systemem tabletowym.
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To już mój trzeci Surface. Pierwszy był generacji 3. z procesorem i5 i tylko
4 GB pamięci. Teoretycznie można było coś na nim zrobić, ale działał
tak wolno, że nie było to przyjemne. Drugi był Surface Pro 6. generacji.
Także z procesorem i5, ale już z 8 GB pamięci RAM. Bez problemu można
było na nim pracować w aplikacjach biurowych. Praca była komfortowa,
oczywiście pod warunkiem, że nie chcieliśmy obrabiać filmów czy grać
w nowoczesne gry.
Surface Pro 7, który właśnie kupiłem, jest już na najnowszym procesorze
i7-1065G7. Pamięci RAM tym razem mam 16 GB i to dopiero jest przyjemny w użytkowaniu komputer. Dyski są dostępne w tej opcji od 128 GB
do 1 T. Przy procesorze i7 każdy ma 16 GB RAM. Najmniej ma komputer
z procesorem i3, bo tylko 4 GB i 128 GB dysk SSD. I taką konfigurację stanowczo odradzam. Na takim komputerze nie ma mowy o płynnej pracy.
Sprzęt jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Platynowy i czarny.
Obecnie kupiłem czarny i jest ładny. Jest to czarny mat, ale trochę się
palcuje. Jednak tak samo łatwo się czyści. Komputer jest lekki. Waży
tylko 790 g plus klawiatura. Klawiatura to zupełnie osobne urządzenie.
Jest nawet sprzedawana osobno i to mi się bardzo nie podoba. Przy
zakupie za 7299 zł dostajemy jedynie zasilacz i pudełko, w który jest
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zapakowany Surface. Sami musimy dokupić klawiaturę za kwotę 799,90 zł
i polecam myszkę Microsoft Arc Mouse za 349 zł.
Klawiatura jest genialna. Jest to dla mnie najprzyjemniejsza klawiatura do pisania. Skok jest dobrze wyczuwalny dzięki jej ułożeniu, które
powoduje, że nie leży płasko na biurku, ale jest pod lekkim kątem
i w powietrzu mamy fajne uczucie sprężystości. Nie czujemy twardości, ale delikatne uginanie się, co pozwala mieć przyjemność z pisania.
Touchpad jest poprawny. Nie taki, jak w sprzętach Apple, ale i nie tak
tragiczny, jak to często bywa w tańszych komputerach przenośnych.
Klawiatura, której obecnie używam, dokupiłem do wersji 6, ale jest
kompatybilna z wersją 7.
Wersja 7 zmieniła nie tylko procesor, ale i zastosowane złącza. Dokładnie jedno złącze. Ma ich wszystkich sześć. Jedno od klawiatury i tylko
do niej. Drugie specjalne złącze Surface Connect do ładowania i Surface
Doc. Nic specjalnego ten Doc, ale za to w specjalnej cenie 999 zł. Zastąpić to bez problemu można urządzeniem za niewiele ponad 100 zł na
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USB. Pozostałe złącza to klasyczne USB-A i od wersji 7 zamiast Display
Port Mini jest USB-C. Przez port USB-C możemy także ładować laptopa,
co jest pozytywne, jeśli zapomnimy o zasilaczu. Zapomniałbym jeszcze
o złączu Audio, starym klasycznym i długo nieodkrytym czytniku kart
microSDXC, schowanym pod uchylaną nóżką. Na obudowie mamy trzy
przyciski. Włącznik i przyciski zgłaśniania i ściszania dźwięku.
Komputer wyposażono w zestaw czujników i kamery. Nie będę przytaczał
specyfikacji, ale powiem, że nie wszystko działa bardzo szybko i sprawnie.
Zresztą, przy wyborze tego komputera nie sprawdzałem tych parametrów.
To miał być komputer przyjemny w użytkowaniu i szybki. I taki jest.

Wersja 7 zmieniła nie tylko procesor, ale i zastosowane złącza.
Dokładnie jedno złącze. Ma ich wszystkich sześć. Jedno od
klawiatury i tylko do niej. Drugie specjalne złącze Surface Connect do ładowania i Surface Doc.

Osobną sprawą jest wyświetlacz. To jest jedyna rzecz, która chętnie bym
poprawił. Nie, nie chodzi o jakość wyświetlacza. Jest wystarczająca. To
ma być komputer do pracy w podróży, a nie studio graficzne. Choć jest
dostępny rysik, to nigdy go nie miałem, bo jest za drogi i nie używam
Surface jako tabletu. Ekran jest dotykowy i w kilku sytuacjach można go
tak używać. Ja nie lubię jednak mieć pomazanego ekranu i staram się
tego nie robić. Ma on dwie wady. Pierwsza to ogromne ramki. Są jak ramy
obrazu w muzeum. Wielkie i czarne. Nie rozumiem, dlaczego są tak duże.
Producenci laptopów, tabletów i telefonów starają się je minimalizować,
a tu nadal są niezmienione od pierwszych wersji.
Druga rzecz, która mnie wkurza i, jak czytam w necie, dotyka wielu
właścicieli Surface, to na wysokości klawisza F6, około 1 cm powyżej,
powstaje zielone przebarwienie wielkości około 5 mm. Pojawiło się
ono mi w Surface Pro 3, w tym samym miejscu miałem w Surface Pro
6. Reklamowałem komputer i zwrócono mi pieniądze. I teraz po trzech
tygodniach używania pojawiło się w Surface Pro 7. Nie wiem, czym jest
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to spowodowane, ale myślę, że jakiś podzespół, który jest w tym miejscu
albo wydziela więcej ciepła, albo w jakiś inny sposób wpływa na ekran.
Ten zielony duszek nie jest problemem w pracy. Widać go tylko na bardzo ciemnym tle. Jednak ja wiem, że on tam jest i jest to dla mnie problem. Komputer zostanie przesłany do sprzedawcy w celu naprawy lub
wymiany. Jestem bardzo ciekawy, czy mój czwarty komputer od Microsoftu też będzie miał ducha.
Podsumowując. Komputer od producenta Windowsa jest przyjemny
w użytkowaniu. Polubiłem go bardzo. Jest dla mnie połączeniem iPada
z Macbookiem, ale w wersji z Windowsem. Nie mam problemu wyjść
z nim do kawiarni, popisać czy popracować. Z Macbookiem jakoś bardziej uważam, bo boję się go zalać czy uszkodzić. W tym przypadku
miałbym do wymiany jedynie klawiaturę. Obecnie używany model
z procesorem i7 jest bardzo wydajny i ani przez chwilę nie miałem z nim
problemu. Fakt, jest drogi. Nawet bardzo drogi, ale jeśli wyjdzie jego
następna wersja z innym ekranem, będzie oczywiste, że go kupię.

SPRZĘT

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

108

Honor MagicWatch 2

– jeszcze bardziej sportowy
Większość smartwatchy ewoluuje w kierunku sportu – zastąpienie
nimi telefonów zdecydowanie się nie udało, natomiast zmotywowanie
do większej aktywności ich użytkowników jest zauważalne. Nowy
Honor MagicWatch 2 do tego stopnia stawia na sport, że bliżej mu
obecnie do zegarków Garmina czy Suunto, niż do Apple Watcha bądź
Galaxy Gear.
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Miałem okazję testowania wielu sportowych zegarków, nawet te najtańsze dużo lepiej sprawdzały się podczas treningów niż wszelkiego rodzaju
smartwatche. Specjalizacja pozbawiła je co prawda rozbudowanej obsługi
powiadomień, na wielu z nich nie dało się nawet zainstalować żadnych
aplikacji firm trzecich. Wyposażono je za to w dobry moduł GPS, mocną
baterię i oprogramowanie z rozbudowanymi funkcjami treningowymi. Tak
jest też w przypadku MagicWatch 2, który co prawda jest produkowany
przez producenta smartfonów, ale jego możliwości pozwalają określać go
mianem sportowego zegarka. Występuje w dwóch rozmiarach koperty,
46 mm i 42 mm – pozornie nie jest to drastyczna różnica, ale mniejszy
model działa na jednym ładowaniu aż dwukrotnie krócej niż większy (to
deklaracja producenta – testowałem jedynie większą wersję). Ma też inne
warianty kolorystyczne, ponadto różni się odrobinę detalami. Oba modele
mają kopertę ze stali nierdzewnej, dekiel jest plastikowy, natomiast ekran
przykryto szkłem (producent nie informuje, jakim dokładnie). Mocowanie
paska ma standardową szerokość 22 mm, więc bez trudu można wymienić
go na inny. Konstrukcja urządzenia jest bardzo zwarta, nie ma tu ruchomego bezela, do sterowania służą jedynie dwa przyciski na boku koperty.
Na dekielku znalazł się natomiast czujnik tętna oraz piny do ładowania,
a przy krawędzi umieszczono głośnik i mikrofon. MagicWatch 2 może służyć do prowadzenia rozmów i sprawdza się w tej roli nadzwyczaj dobrze,
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rozmówcy bardzo wyraźnie mnie słyszeli,
a i ja nie miałem problemu, by ich zrozumieć. Obudowa jest odporna na wodę
(5 ATM), nie spodziewałem się zresztą, by
było inaczej, skoro kilka trybów treningu
odnosi się do pływania. Pomimo sportowego charakteru zegarek jest bardzo
zgrabny i elegancki, nawet gumowy pasek
nie psuje wrażenia.
Na co dzień korzystam z Apple Watcha, MagicWatch 2 zastąpił go na moim
nadgarstku na dwa tygodnie. Bardzo
szybko doszedłem do wniosku, że na co
dzień Honor mierzy dokładnie to samo:
kalorie, tętno, kroki oraz czas, w którym
jesteśmy aktywni (a także informuje, gdy

pozostajemy za długo w bezruchu). Dzięki
bardzo mocnej baterii nadaje się do monitorowania snu – już w poprzednich urządzeniach Huawei to narzędzie było bardzo
rozbudowane, tu wygląda dokładnie tak
samo. Mamy dostęp do informacji o fazie
snu, ocenę jego jakości, rady dotyczące
jej poprawienia oraz wykresy zawierające
dane z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca
lub roku. TruSleep (bo tak nazwano pomiar
snu) to jedna z najlepiej działających funkcji MagicWatch 2. Interfejs można spersonalizować; dostępnych jest kilkanaście tarcz,
różniących się do siebie znacząco, ale nie
da się ich mocno zmodyfikować. Przesuwając palcem w prawo i lewo, przechodzimy
pomiędzy kolejnymi widżetami, natomiast
gestem w pionie wysuwamy centrum
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powiadomień (z dołu) lub centrum sterowania (z góry). Do menu aplikacji wchodzimy górnym przyciskiem, do dolnego można przypisać jedną
z wielu funkcji. Nawigacja po menu jest bardzo intuicyjna, choć trzeba się
przyzwyczaić do cofania za pomocą gestu, a nie przycisku. Z niezrozumiałych powodów nie da się natomiast przejść z poziomu widżetu na tarczy
zegarka do aplikacji. Aby podejrzeć szczegółowy pomiar tętna, muszę przewinąć do widżetu, ale więcej detali dostępnych jest dopiero po wybraniu
aplikacji z głównego menu. To jedyny smartwatch, w którym spotkałem się
z tak nieinteraktywnymi tarczami i widżetami. Warto mieć na uwadze, że
producent nie pozwala na zainstalowanie żadnych dodatkowych aplikacji,
więc nie ma mowy o rozbudowie funkcji urządzenia poza te, które pojawią
się w aktualizacjach systemu. Tradycyjnie są też problemy z odświeżaniem
widżetu pogody, który pobiera informacje przez kilka godzin od ostatniego
uruchomienia aplikacji na telefonie, z którym jest sparowany zegarek (i to
nawet wtedy, gdy aplikacja może odświeżać dane w tle). Ekran podświetla
się oczywiście po podniesieniu nadgarstka, można też wymusić podtrzymanie podświetlenia, ale trwa ono maksymalnie 5 minut (wyjątkiem jest
włączenie go podczas treningu, wtedy działa nieprzerwanie, aż do jego
zakończenia). Wyświetlacz jest wykonany w technologii OLED, przez co
czerń jest idealna, a kolory są bardzo intensywne, co w takim sprzęcie jest
zaletą. Na pochwałę zasługuje też wysoka jasność, dająca dobrą czytelność
nawet w mocnym słońcu.
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MagicWatch 2 współpracuje ściśle z aplikacją dostępną na Androida oraz
iOS. Na smartfonach Apple jest trochę ograniczona – brakuje funkcji TruRelax, służącej do monitorowania stresu, nie da się też wrzucić do pamięci
muzyki. Pozostałe funkcje działają na szczęście dobrze. Program zbiera
dane snu, aktywności, tętna i treningu, ponadto synchronizuje je z aplikacją Zdrowie na iOS. Podgląd danych treningów nie różni się od tego, do
czego przyzwyczaiły nas inne podobne aplikacje: ślad GPS jest naniesiony
na mapę wraz z kolorystycznym określeniem tempa, mamy też wykresy
tętna (wraz ze wskazaniem strefy), tempa, kadencji i wysokości. Aplikacja pozwala na stworzenie plan treningu biegowego, dopasowanego do
naszych oczekiwań co do dystansu, liczby treningów
i tempa. To świetna funkcja nie tylko dla początkujących, ale i dla bardziej zaawansowanych biegaczy.

Aplikacja pozwala na

Dodatkowe treningi są dostępne bezpośrednio na
zegarku i te można włączyć spontanicznie – każdy

stworzenie plan treningu

jest opisany czasem i poziomem trudności, a także

biegowego, dopasowane-

podziałem na etapy. Zegarek pozwala śledzić kilka

go do naszych oczekiwań
co do dystansu, liczby treningów i tempa.

typów aktywności, zarówno na zewnątrz, z użyciem
GPS, jak i w pomieszczeniu: bieganie, marsz, pływanie, wspinaczkę, triathlon czy ćwiczenie na orbitreku.
Niektóre tryby mają swoje wyjątkowe ustawienia:
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podczas biegu można ustawić komunikaty pomagające utrzymać tempo,
a pływając, da się zmienić długość segmentu czy basenu. Podczas ćwiczenia zegarek na bieżąco pokazuje tętno, spalane kalorie, strefę tętna czy
efekt treningu (pozostałe dane są uzależnione od rodzaju aktywności).
Niestety, pól danych nie da się w żaden sposób edytować. GPS całkiem
szybko łapie sygnał, średnio zajmowało to od kilku do kilkunastu sekund.
Rysowany ślad wygląda na niezbyt dokładny, ale zmierzona odległość
zgadza się z rzeczywistą – punkty są lekko przesunięte, natomiast sygnał
pozostaje stabilny. MagicWatch 2 jest dobrym sprzętem do treningu z jeszcze jednego powodu: ma bardzo mocną baterię. Nie dość, że ładuje się od
zera do pełna w około półtorej godziny, to dodatkowo wystarcza na dwa
tygodnie pracy, przy jednym treningu tygodniowo. Nawet trenując częściej,
nie wyobrażam sobie zużyć ją szybciej niż w ciągu tygodnia.
Przeciętny smartwatch, ale bardzo przyzwoity, a do tego wyjątkowo ładny
zegarek sportowy – tak najkrócej mogę podsumować Honor MagicWatch 2.
Bardzo się mi spodobał, zwłaszcza że działa na baterii bardzo długo, a oferowane przez niego funkcje sportowe są na tyle rozbudowane, że pozwalają nie tylko mierzyć najważniejsze parametry treningu aktywnych osób,
ale i zacząć biegać tym, którzy wcześniej tego nie robili.

Honor 				
MagicWatch 2
•
•
•
•

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

Plusy:
• doskonała bateria
• eleganckie wzornictwo
• rozbudowana aplikacja na iOS
Minusy:
• nie wszystkie funkcje są 			
dostępne na iOS 		
• mało możliwości personalizacji
Cena: około 800 PLN
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Philips Hue Play Sync Box
– Ambilight w każdym TV
Ambilight, czyli doświetlenie tła ekranu, jest rozwiązaniem dostępnym
wyłącznie w telewizorach marki Philips. Nowe urządzenie z rodziny
Hue rozszerza tę funkcję na każdy ekran, pod warunkiem, że
podłączymy do niego Hue Play Sync Box.
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Dodatkowe oświetlenie podczas oglądania
filmów czy grania może wydawać się zbędnym dodatkiem, ale odpowiednio skonfigurowane pozwala „rozszerzyć” obraz poza
granice ekranu. Możliwości, jakie w zakresie
dynamicznej zmiany koloru światła daje
system Hue, sprawiają, że aż szkoda nie
wykorzystać go do tego, do czego dotąd
służył Ambilight. Wystarczy skomunikować go z telewizorem i źródłami obrazu, do
czego służy wyglądający jak duże Apple TV
Philips Hue Sync Box. Wrażenie to potęguje
dioda z przodu oraz liczne gniazda HDMI
z tyłu. Urządzenie ma też gniazdo micro USB,
służące do wykrywania, czy telewizor jest
włączony, a także gniazdo zasilania. Porty
są w rozsądnych odstępach i bez większego
problemu da się do nich podpiąć kabel HDMI
nawet wtedy, gdy sąsiednie gniazda są zajęte,
a urządzenie stoi w szafce pod telewizorem.
Zasilacz Hue Sync Box jest też kompatybilny
z innymi lampami z systemu Hue – za telewizorem postawiłem dwie Hue Play (nie ma ich
w zestawie, trzeba je dokupić), które doskonale nadają się do doświetlenia tła z uwagi na
podłużny kształt i mocowania pozwalające
zarówno postawić je na szafce, jak i zamocować bezpośrednio do obudowy telewizora.
Zasilacz ma trzy gniazda, co oznacza, że do
zasilenia Hue Sync Box oraz dwóch lamp
wystarczy tylko jeden. Oprócz Boksa i lamp
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Hue potrzebujemy też mostka Hue
Bridge w wersji V2, co dla użytkowników starszej generacji oznacza konieczność wymiany na nowy. Zbudowanie
systemu od podstaw jest kosztowne,
nawet jeśli zamierzamy ograniczyć się
tylko do dwóch lamp z tyłu (uważam
je za rozsądne minimum, by uzyskać
odpowiedni efekt).
W aplikacji Hue do obsługi oświetlenia
próżno szukać ustawień związanych
z Hue Sync Boksem. Ma on bowiem
osobną aplikację, wyglądającą tak
samo, jak ta podstawowa, ale przeznaczoną wyłącznie do obsługi tego
urządzenia. To niewygodne rozwiązanie, wręcz dezorientujące. Aplikacja
działa dobrze i prowadzi przez proces
konfiguracji krok po kroku. Ustawienie
systemu trwa dosłownie kilka minut,
w ciągu których wykrywamy Boksa,
udostępniamy mu Wi-Fi, parujemy
z mostkiem oraz rozmieszczamy źródła światła na planie pokoju. Ostatnia
czynność jest bardzo ważna, ponieważ
właściwe określenie, gdzie w pomieszczeniu znajduje się dana lampa, determinuje to, jak świeci. Trzeba pamiętać,
że scenę mogą tworzyć nie tylko
wspomniane już Hue Play stawiane za
telewizorem, ale też lampy wkręcone
w kinkiety, plafony czy zwieszane
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z sufitu oprawy. Na koniec pozostaje zdefiniowanie sposobu działania
doświetlenia w zależności od wejścia. Box ma cztery porty wejściowe,
więc możliwość przypisania zestawu ustawień jest bardzo przydatna – nie
trzeba tego robić ręcznie. Oprócz nazwy każdemu wejściu można przypisać tryb synchronizacji (zmieniający wielkość plam światła), dynamikę oraz
jasność podświetlenia. Co więcej, w aplikacji da się też ustalić, czy wejścia
automatycznie włączają Boksa, ustawić przepuszczanie sygnału ARC oraz
minimalne podświetlenie tła (zapobiegające całkowitemu wyłączaniu podświetlenia, gdy ekran jest czarny lub bardzo ciemny). Na co dzień Hue Sync
Box działa niezauważalnie – włącza się i wyłącza automatycznie. Cierpi
jednak na choroby wieku dziecięcego, objawiające się całkowitym brakiem komunikacji, wymuszającym odłączenie go od prądu na kilka godzin,
a następnie skonfigurowanie od nowa (podczas dwóch tygodni testu zdarzyło się mi to dwukrotnie). Trudno określić, czy to wada oprogramowania,
czy sprzętu, ale w tak drogim produkcie nie powinno jej być nawet na tak
wczesnym etapie.
Na co dzień nie korzystam z Ambilight, mój telewizor nie ma tej funkcji.
Łatwo się do niej przyzwyczaić, o ile tylko zostanie odpowiednio skonfigurowana – warto sprawdzić, jaka dynamika zmian i natężenie podświetlenia
nam pasują. Sam podkręciłem jasność i dynamikę dla konsoli, ale zmniejszyłem ją dla Apple TV oraz podłączonego adaptera USB-C, który służy
mi do oglądania filmów z iPada. Hue Sync Box nie działa niestety podczas
oglądania treści bezpośrednio z telewizora, bo sygnał nie jest wtedy wysyłany do urządzenia. Na co dzień korzystam z Netfliksa właśnie na TV, chcąc
używać Boksa, musiałem przerzucić się na Apple TV. Odkryłem jeszcze
jedno utrudnienie: telewizor wykrywa Hue Sync Box jako jedno urządzenie,
tym samym nie można przypisać na nim innego zestawu ustawień konsoli,
a innego odtwarzaczowi filmów (ma to kolosalne znaczenie). Uzyskiwany
efekt warty jest przebrnięcia przez te niedogodności. Hue Sync Box dostarcza dużo lepszych wrażeń niż Ambilight, o ile tylko mamy więcej źródeł niż
tylko dwa za telewizorem. Na obraz na ekranie reaguje całe pomieszczenie,

Zbudowanie systemu od podstaw jest kosztowne, nawet jeśli
zamierzamy ograniczyć się tylko do dwóch lamp z tyłu.
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„rozszerzając” akcję i pozwalając się mocno w nią wczuć. Im bardziej film
jest dynamiczny, tym mocniej Hue Sync Box podkręcał akcję – fenomenalnie sprawdzał się w produkcjach pokroju „Mad Max: Fury Road”, w których
dominują mocne kolory, a ujęcia błyskawicznie się zmieniają. Bardzo przyjemnie się też z nim gra, szczególnie w produkcje stawiające na fabułę i klimat. Gdy grałem online w nowe Modern Warfare, dodatkowe światła mnie
rozpraszały, bo mecze z żywymi graczami wymagają dużego skupienia.
Udostępnienie synchronizacji światła z obrazem wyświetlanym na telewizorze wszystkim urządzeniom to świetny ruch, choć Hue Sync Box nie jest idealnym sprzętem. Potrafi permanentnie odmówić współpracy, a jego zakup to
spora inwestycja, zwłaszcza jeśli nie mamy jeszcze innych urządzeń Hue. Gdy
jednak działa, jest świetny – zapominam, że go mam, a do efektu oświetlenia
współgrającego dynamicznie z obrazem na ekranie łatwo się przyzwyczaić,
zwłaszcza że wyraźnie wpływa na odbiór tego, co oglądamy. Myślę, że zainteresuje przede wszystkim posiadaczy telewizorów, którzy nie chcą ich w najbliższym czasie zmieniać, a jeśli nawet, to nie będzie to Philips.

Philips Hue Play 		
Sync Box 		
•
•
•
•

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

Plusy:
• efekt oświetlenia całego 			
pomieszczenia
• bezobsługowy
Minusy:
• awaryjny
• wysoka cena zbudowania 		
podstawowego systemu
Cena: ok. 1000 PLN
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Samsung t7 Touch
Żyjemy w czasach chmury. Napędy optyczne odeszły już w niebyt.
Pendrive’y nadal funkcjonują, ale również powoli przegrywają
z rozwiązaniami chmurowymi. Szybkie łącza w domu czy pracy i mobilny
dostęp do sieci eliminują powoli nośniki o małych pojemnościach
w zakresie przenoszenia danych. Większe ilości danych wymagają zaś
większych prędkości do przesyłu w rozsądnym czasie. Tutaj nadal mają
się dobrze fizyczne nośniki, a wśród nich Samsung T7 Touch.
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Przenośne dyski twarde – mechaniczne HDD są nadal popularne, ze
względu relację kosztu do pojemności. Niestety HDD są mało odporne na
uszkodzenia mechaniczne i nieopatrzne zbyt mocne stuknięcie plecakiem
może nas pozbawić danych. Odpowiedzią są coraz tańsze przenośne SSD.
Są mniejsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Takim rozwiązaniem jest Samsung T7 Touch. Dysk SSD z zabezpieczeniem
biometrycznym.
Mały, zbliżony wymiarami do wizytówki, tylko trochę grubszy (85 × 57 ×
8 mm). Pięknie się prezentuje na biurku, w srebrnej obudowie. Do tego
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Wyposażony w złącze USB–C (USB 3.2 gen. 2.) jest idealnym
rozszerzeniem pamięci dla Macbooka Pro i iPada.

Samsung T7 Touch to dysk

Testowany przeze mnie egzemplarz ma pojemność

SSD z zabezpieczeniem bi-

500 GB, dostępne są również pojemności 1 TB i 2 TB.

ometrycznym. Mały, zbliżony
wymiarami do wizytówki,
tylko trochę grubszy.

Producent deklaruje prędkości 1050 MB/s odczyt
i 1000 MB/s zapis. W testach udało mi się osiągnąć jednak nieco niższe wartości: 900 MB/s zapis
i 769 MB/s zapis przy dysku zapełnionym w ok.
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50%. Mimo różnicy od wartości deklarowanych uważam to za bardzo przyzwoity wynik.
W sieci pojawiły się natomiast informacje, że
dysk zwalnia wraz ze wzrostem temperatury.
Nie udało mi się tego potwierdzić. Uruchomiony na godzinę ciągły zapis i odczyt pliku
2 Gb nagrzał dysk dość znacznie, a różnice
w prędkości w stosunku do „zimnego” wyniosły około 5 MB/s.
Biorąc te wyniki pod uwagę, T7 Touch można
wykorzystywać nie tylko jako magazyn
danych, ale przede wszystkim jako dysk do
bieżącej pracy nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Praca z projektem w Final
Cut Pro X z materiałami w 4K jest komfortowa (oczywiście zależy od bitrate video
i innych parametrów).
Z racji fizycznej wielkości T7 Touch będzie idealnym rozwiązaniem, rozszerzającym pamięć
iPada. Jest kompatybilny z iPadem Pro z USB-C
i prosty w podłączaniu – podłączamy go
i działa, w tym również szyfrowanie. iPad Pro
poprzedniej generacji ze złączem Lightning po
podłączeniu za pomocą przejściówki Lightning–USB-A nie był w stanie samodzielnie zasilić dysku. Podłączenie zasilania do przejściówki
rozwiązało problem, dysk się zamontował
i można było z niego normalnie korzystać. Tak
samo działa z iPhone’em.
Najciekawszą i najbardziej przydatną funkcją T7 Touch jest jednak szyfrowanie. Ręka
w górę, kto nigdy nie zgubił pendrive’a, ręka
w górę, kto szyfruje wszystkie nośniki przenośne, z których korzysta… Pierwszy problem
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z szyfrowaniem nośników to kompatybilność. Szyfrowanie programowe
wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, zmniejsza to wygodę
i rzadko kiedy jest dostępne na wszystkie platformy.

Dysk Samsunga ma wbudowane szyfrowanie sprzętowe kluczem AES 256
bit, a dysk wyposażono w czytnik linii papilarnych. ¬Oprogramowanie jest
wymagane tylko do włączenia szyfrowania. Na partycji tylko do odczytu
wielkości do ok. 50 MB producent umieścił wersję dla Windows i macOS
oraz dokument z linkiem do wersji dla Androida – tej ostatniej nie miałem
jak sprawdzić z powodu braku urządzeń z tym systemem w domu. Po zainstalowaniu programu mamy możliwość włączenia szyfrowania; wymagane
jest podanie hasła i można dodać odcisk palca do deszyfrowania (a nawet
kilka odcisków). Konfigurujemy i zapominamy. Jeżeli mamy włączone szyfrowanie, po podłączeniu do dowolnego urządzenia montuje się tylko partycja z oprogramowaniem, przyłożenie palca do czytnika domontowuje ją
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T7 Touch można wykorzystywać nie tylko jako magazyn
danych, ale przede wszystkim jako dysk do bieżącej pracy
nawet przy bardziej wymagających zadaniach.

i montuje właściwą partycję. Jeżeli nie dodaliśmy odcisku palca, odszyfrowanie będzie wymagało zainstalowania oprogramowania Samsunga. Korzystanie z czytnika linii papilarnych jest znacznie wygodniejsze i szybsze.
Patrząc na Samsunga T7 Touch, dochodzę do wniosku, że musimy przedefiniować pojęcie pendrive. Otrzymujemy urządzenie trochę większe niż przeciętny pendrive, wygodne w przenoszeniu, ale też nie za małe, z mniejszym
potencjałem na zgubienie, z większą pojemnością i szybkim dostępem do
danych, a co najważniejsze o wyższym poziomie bezpieczeństwa i kompatybilne z różnymi systemami.
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SanDisk Extreme
Pro Portable SSD

– bardzo szybki dysk zewnętrzny na USB-C
Ci z Was, którzy mnie obserwują na Twitterze, wiedzą, że choć
minęło już ponad pół roku od premiery ostatniej wersji macOS,
nadal pracuję na starym systemie. Catalina, która kusi mnie mocno
swoimi możliwościami, niestety przestaje wspierać stare aplikacje.
Od teraz nowy system wspiera tylko 64-bitowe oprogramowanie.
Zastanawiałem się, co zrobić, żeby móc używać Cataliny
i jednocześnie mieć dostęp do niewspieranego oprogramowania.
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Rozwiązanie, najpierw jako koncept, pomysł, zostało wprowadzone
w życie. Pomógł mi w nim SanDisk Extreme Pro Portable SSD.
Zacznijmy od wytłumaczenia, o co w tym wszystkim chodzi. Przecież
macOS Catalina jest oficjalnym systemem, dostępnym dla wszystkich.
Ma już dojrzałą formę, było kilka poprawek. Dlaczego nie chcę się przesiąść? Prosta sprawa – nadal używam kilku programów, które, niestety,
nie są 64-bitowe, a aktualizacja systemu zwyczajnie pozbawi mnie możliwości ich uruchamiania.
W moim przypadku są to Aperture, iPhoto, oprogramowanie do aktualizacji mojego samochodu oraz jeden nasz wewnętrzny, redakcyjny,
mały, ale wygodny i bardzo przydatny program. Niby zaraz powiecie, że
Aperture i iPhoto można przecież zastąpić systemowymi Zdjęciami, ale
od razu powiem, że nie do końca. Uważam, że edycja RAW w Aperture
jest lepsza i dokładniejsza niż w Zdjęciach, co więcej, Aperture wspiera
wtyczki, których mam kilka. Od razu uprzedzam, że nie chcę płacić
za Lightroom w sytuacji, gdy realnie raz w miesiącu z tego korzystam,
przygotowując wydanie iMagazine. To dlaczego iPhoto? Tylko dla przygotowywania albumów ze zdjęciami i kalendarzy, które drukuję. Zdjęcia, z racji tego, że Apple w ogóle wycofało się z usługi, nie oferują opcji
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przygotowywania takich rzeczy. Szkoda,
zrozumcie, ale nie wytłumaczę rodzinie, że
nie zrobię kalendarza na kolejny rok albo
albumu z wakacji. Niby można wykorzystać
inne rozwiązania, ale spróbujcie wgrywać
przez www setki zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a potem je układać w przeglądarce,
zazwyczaj do tego innej niż Safari…
Szukałem rozwiązania i ostatecznie postanowiłem postawić, a w zasadzie sklonować system na zewnętrzny dysk, zrobić go
bootowalnym i w razie potrzeby odpalać
z niego komputer. Problem był tylko ze
znalezieniem odpowiedniego rozwiązania.
Jak każdy mam w domu kilka dysków. Niektóre HDD, inne SSD. Mam też stary dysk
SSD wyjęty z mojego starego MacBooka Pro
13” z 2014 roku. Testowałem kilka opcji, jakie
miałem pod ręką, ale każda miała dwa podstawowe problemy – prędkość i złącze.
Wszystkie były wolne. Nawet nie zdawałem
sobie z tego sprawy, jak bardzo. Gdy używa
się dysku do przechowywania plików, to nie
widzimy specjalnej różnicy w tym, jaką prędkość zapisu i odczytu oferuje. Oczywiście
HDD widzimy, ale mówię o SSD. Wszystko
w miarę płynnie działa. Jednak zupełnie
inaczej wygląda sytuacja, gdy postawimy
na dysku zewnętrznym system. Komfort
pracy drastycznie spada. Nawet na dysku
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wyjętym z mojego starego komputera
i podpiętym przez złącze Thunderbolt
2 osiągałem prędkość w najlepszym
przypadku trzy razy wolniejszą od
dysku wbudowanego, a to już było
bardzo odczuwalne.
Zacząłem szukać. Oczywiście jest kilka
możliwości dostępnych na rynku, ale
większość jest do tego jeszcze stosunkowo droga. Gdy przeglądałem różne
zestawienia, wpadł mi w oko dysk,
który właśnie do swojej oferty wprowadził SanDisk. SanDisk Extreme Pro
Portable SSD to najnowsze dziecko
producenta pamięci. Wcześniejszy model, bez dodatku „Pro”, był
dostępny na rynku od mniej więcej
1,5 roku. Nowy model rozwiązuje podstawowy jego problem – prędkość. Mój
też. Zabrałem się za testy.
Po pierwsze dysk jest mały i wykonany
z bardzo przyjemnego w dotyku materiału (ABS). Pomarańczowe akcenty
są miłe dla oka. Obudowa jest aluminiowa, dzięki temu wydaje się bardzo odporna. Dodatkowo producent
gwarantuje, że dysk ma poziom bezpieczeństwa IP55, czyli teoretycznie
możemy go nawet zalać.
Standardowo wbudowane złącze
USB-C to jest to, co lubią użytkownicy
MacBooków Pro. Dodatkowo złącze
jest w standardzie USB 3.1 Gen 2, czyli
teoretycznie działa z prędkością 10
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gigabitów na sekundę. Moje testy to potwierdzają. Jego realna prędkość
zgadza się z deklaracjami producenta. Około 1 GB/s (924/919 MB/s) daje
wygodę użytkowania przy rozwiązaniu, jakie założyłem.
System sklonowałem CCC (Carbon Copy Cloner). Uruchamia się bardzo
szybko i działa sprawnie, praktycznie bez zauważalnych lagów. Mam
możliwość wygodnego korzystania z moich „starych” programów, podczas gdy na „produkcyjnym” komputerze działam już na Catalinie.
Całość koncepcji domyka sensowna cena względem pojemności i tego,
co oferuje. Podoba mi się, jest wygodny, mały i szybki. Rozwiązuje moje
problemy. Polecam. SanDisk Extreme Pro Portable SSD dostępny jest
w trzech rozmiarach 500 GB, 1 TB i 2 TB. Ceny to odpowiednio 669 zł,
1169 zł i 1899 zł.
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Nowość od NOMAD,
prosto z targów CES
Na targach CES, które szeroko opisywaliśmy w ubiegłym miesiącu,
pojawiło się mnóstwo nowych produktów i akcesoriów do naszych
smartfonów. Mało które z nich rzeczywiście przynoszą widoczne
ulepszenia względem poprzednich propozycji tego samego
producenta lub konkurencji. Inaczej jest w przypadku marki NOMAD.
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Base Station Stand Wireless Charger
Zaprezentowana na styczniowych targach nowa, wertykalna wersja ładowarki indukcyjnej Base Station Stand
Wireless Charger to prawdziwe Porsche wśród tego
typu produktów. Osobiście używam od dłuższego czasu
wersji horyzontalnej, która ładuje także mój Apple
Watch (jako jedyna, sensowna, certyfikowana propozycja na rynku), czyli modelu Base Station Apple Watch
Edition. Opisywałem ją już jakiś czas temu i nadal uważam ten produkt za niezastąpiony.
Nowa Base Station Stand Wireless Charger to ładowarka indukcyjna o mocy 10 W (przy korzystaniu
z ładowarki o mocy minimum 18 W), zapewniająca
szybkie ładowanie urządzeń (w tym także AirPods z etui
ładującym i AirPods Pro). Port USB-C, smukła, minimalistyczna bryła, skórzane wykończenie i dbałość o takie
szczegóły jak stabilizacja urządzenia, które spoczywa
na ładowarce (zarówno w jego ułożeniu pionowym, jak
i poziomym) – to cechy wyróżniające markę NOMAD na
tle konkurencji.
Podobnie sposób zapakowania produktu oraz bryła
dołączonej do zestawu ładowarki. Zamiast zmuszać
klienta do zakupu podróżnych przejściówek lub produkować inną ładowarkę na każdy kontynent (co robi
niestety Apple) – NOMAD stawia na wymienne końcówki (trzy najpopularniejsze znajdziemy pudełku).
Kapitalnie proste i ekologiczne rozwiązanie. Brawa
zdecydowanie się należą!

NOMAD słucha feedbacku klientów i poprawia
się z produktu na produkt.
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NOMAD wyciąga wnioski
W recenzji mojej domowej Base Station Apple Watch Edition narzekałem
tylko na jeden element – tandetny, gruby i plastikowy przewód zasilający.
NOMAD słucha feedbacku klientów i poprawia się z produktu na produkt.
W nowej ładowarce przewód jest wykonany już z biodegradowalnej plecionki, jest minimalistyczny, elastyczny i na swój sposób piękny.
Dodatkowo zakończony z jednej strony wtykiem USB-C, którego również
brakowało w innych produktach. Takie szczegóły – jak umiejscowienie
diody sygnalizującej trwający proces ładowania na froncie urządzenia
– również poprawiono. Teraz dioda ta znajduje się na tyle podstawy ładowarki, tuż obok portu. Nie będzie więc raziła po oczach w nocy.
Podsumowując – jeśli szukacie jakości wykonania, której nie powstydziłoby
się Apple lub czołowe marki samochodowe, a przy tym dbałości o środowisko – NOMAD jest wyborem numer jeden. Base Station Stand Wireless
Charger kupicie za niecałe 100 dolarów na stronie producenta (dostawa do
Polski realizowana jest w ciągu trzech dni roboczych).
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Stylowe, funkcjonalne
i inteligentne – takie jest
nowe AGD od Samsunga
O sprzętach AGD wciąż pisze się mało, głównie dlatego, że
zainteresowani są nimi tylko ci, którzy mają aktualnie potrzebę nabycia
takich urządzeń. Tymczasem sprzęty stają się coraz bardziej smart, stają
się też coraz ładniejsze. Pojawiają się też zupełnie nowe typy urządzeń,
które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku. Wszystko
to w szczególności dotyczy Samsunga. Przyjrzałem się z bliska ich
najnowszej gamie produktów AGD. Gamie produktów klasy premium.
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Samsung jest światowym gigantem, o czym najlepiej świadczy fakt, że
w ciągu jednego tygodnia jest w stanie organizować premierę swoich flagowych smartfonów, prezentować ponad 250-calowy ekran The Wall na dużych
biznesowych targach ISE i jeszcze zapraszać dziennikarzy i partnerów handlowych na Samsung Forum. To ostatnie wydarzenie poświęcone jest sprzętom AGD i RTV, które w tym roku pojawią się na sklepowych półkach.

Oczyszczacze powietrza – produkt, który trzeba mieć
Swoją wędrówkę po produktach AGD Samsunga zacząłem od oczyszczaczy powietrza. To nowy produkt dla firmy na rynku europejskim, w tym
w naszym kraju, w Korei natomiast firma od lat ma ofertę w tym zakresie.
O tym, jak sprawuje się oczyszczacz powietrza Samsung, możecie przeczytać w lutowym numerze iMagazine, gdzie jest obszerna recenzja. Oczyszczacze powietrza Samsunga zadebiutowały jesienią, więc teraz nowości nie
było. Wrażenie wciąż jednak robi model Cube, który jest niezwykle estetyczny. Ta kostka może odgrywać rolę chociażby stolika nocnego i oczyszczacza powietrza. Na pewno nie zakłóci swoim designem naszych wnętrz.

Sprzęty AGD stają się coraz bardziej smart, stają się też coraz
ładniejsze. Pojawiają się też zupełnie nowe typy urządzeń,
które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku.

Wydaje się, że temat oczyszczaczy jest już doskonale znany konsumentom.
Ten rynek jednak dopiero zaczyna być w Polsce rozwijany i popularyzowany.
Przekonujemy się, że potrzebujemy takich produktów w naszych domach.
Zwłaszcza gdy już je postawimy i zobaczymy, ile zanieczyszczeń jest w powietrzu, którym oddychamy na co dzień. Niestety w większości miejsc w Polsce
korzystanie z oczyszczacza powietrza lub innej formy jego filtrowania (na
przykład rekuperacji) jest wskazane. W naszym kraju tysiące osób co roku
dopadają poważne problemy zdrowotne właśnie przez zanieczyszczone
powietrze. Oczyszczacze powietrza, zwłaszcza te skuteczne, z zaawansowanymi filtrami, nie są tanie, ale gra się toczy o znacznie większą stawkę. Życie.
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Szafa odświeżająca ubrania
Przejdźmy jednak do przyjemniejszych
tematów – choć tak właściwie wciąż
mówimy tu o brzydkich zapachach czy
bakteriach. Zupełną nowością w Polsce
w ofercie Samsunga jest Air Dresser. Produkt
ten trafi do sklepów na wiosnę, ma też już
konkurentów i jest dobrze znany właśnie
w Korei i popularyzowany na całym świecie.
Zdecydowanie jest to też rozwiązanie klasy
premium, dla najbardziej wymagających
konsumentów, pragnących zadbać o swoją
odzież, mających też odpowiednio dużo
miejsca w swoich wnętrzach.
Czym jest Air Dresser? Produkt przypomina
nieco lodówkę albo szafę. Funkcjonalnie
bliżej mu do suszarki i pralki do ubrań, choć
technologia wywodzi się właśnie z chłodnictwa. Do tej szafy wkładamy nasze koszule,
sukienki, marynarki, spodnie – ale też buty
sportowe czy zabawki pluszowe dzieci. Za
pomocą powietrza oraz pary ubrania są
odświeżane. Usuwane są z nich przykre
zapachy, pozbywa się też bakterii. Co więcej,
nie powinniśmy potrzebować żelazka, ponieważ ubrania są też prostowane, unikamy
więc zagnieceń.
Air Dresser to propozycja głównie dla tych,
którzy na co dzień potrzebują mieć zawsze
świeży garnitur lub inny elegancki strój oraz
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pozostałe elementy garderoby. W końcu wiele ciuchów, jak płaszcze czy
właśnie marynarki, nie potrzebuje prania, ale potrzebuje odświeżenia.
W domu jest to natomiast ciężko zrobić i zwykle takie ubrania i tak odnosimy do pralni chemicznej. Myślę, że dla wielu osób, których styl życia tego
wymaga, Air Dresser będzie produktem istotnym i docenionym. Te osoby
też zapewne mają garderobę, w której spokojnie taki sprzęt odnajdzie
swoje miejsce mimo sporych gabarytów.

BESPOKE – lodówka nie tylko dla nowego pokolenia
BESPOKE to nowe podejście do lodówek. Seria po raz pierwszy została zaprezentowana w zeszłym roku w Mediolanie, sam podziwiałem ją na targach IFA
we wrześniu. Jednak produkty AGD wchodzą na rynki znacznie dłużej, niż to
się dzieje w świecie RTV czy telefonów komórkowych. Zwłaszcza telefonów
komórkowych, gdzie dystrybucja zaczyna się po dwóch tygodniach od premiery światowej. BESPOKE trafia do sprzedaży więc dopiero teraz.

Wrażenie robi model Cube, który jest niezwykle estetyczny. Ta kostka może odgrywać rolę chociażby stolika nocnego i oczyszczacza
powietrza. Na pewno nie zakłóci swoim designem naszych wnętrz.
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Co wyróżnia BESPOKE? Przede wszystkim pastelowe kolory drzwiczek.
To rzuca się w oczy. Na początek będzie kilka wariantów kolorystycznych,
a zapewne wraz ze wzrostem popularności oferta jeszcze się rozrośnie.
Kluczowa pod względem użytkowym jest jednak modułowość tego rozwiązania. BESPOKE pozwala na dość dużą konfigurację i rozrost systemu
w razie zmieniających się potrzeb. Możemy kupić jednodrzwiową lodówkę,
a następnie dokupić do niej zamrażarkę, możemy od razu kupić rozwiązanie multidoor, a w przyszłości obok dostawić jeszcze dodatkowy zamrażalnik itd. To urządzenia, które mają być wolno stojące, stylowo prezentujące
się tak, że spokojnie mogą wykraczać poza próg kuchni.

Infinite line – satynowe piękno piekarnika
Na Samsung Forum ewidentne widać, że Samsung stawia na design w świecie AGD. To zresztą dość oczywiste, wszak mówimy głównie o produktach
premium. Te muszą być nie tylko solidne i funkcjonalne, ale też ładne.
Taka zatem jest też linia Infinite. To obecnie najwyższa seria w ofercie
Samsunga, na którą składa się piekarnik z funkcją pary, system dual cook,
a także szuflada grzewcza, kompaktowy piekarnik z funkcją mikrofali oraz
płyta indukcyjna ze zintegrowanym pochłaniaczem. Charakterystyczny dla
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produktów jest nowy interfejs z minimalistycznym pokrętłem (w piekarnikach) i eleganckim przyciemnianym wyświetlaczem. Przede wszystkim
wyróżnia je sama matowa/satynowa powierzchnia w kolorze czarnym.
Urządzenia te są po prostu eleganckie.

PowerStick Jet i Powerboty – nowoczesne podejście do odkurzania
W lutowym numerze iMagazine możecie przeczytać też o odkurzaczu pionowym PowerStick Jet. Na temat tego produktu Samsung też teraz będzie
obszerniej informował. Ja zaś mogę go z pełną odpowiedzialnością polecić
i stwierdzić, że jest najlepszym odkurzaczem pionowym na rynku, zarówno
pod względem mocy ssącej, jak i wyposażenia. Na Samsung Forum prezentowane były nowe akcesoria do niego – szczotka do mycia, a właściwie pielęgnacji podłóg, oraz stacja czyszcząca. Stacja czyszcząca to rozwiązanie przede
wszystkim dla alergików. Dzięki niej nie mamy żadnego kontaktu z kurzem
z odkurzacza. Bród zgromadzony w pojemniku jest zasypany do worka.
W ofercie Samsunga pojawiły się też nowe roboty odkurzające, które
są nie tak wysokie jak poprzednicy oraz unowocześnione technologicznie, powinny więc być też jeszcze bardziej skuteczne. Myślę, że w wielu
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mieszkaniach połączenie robota odkurzającego z odkurzaczem pionowym
da satysfakcjonujące efekty i na pewno pozwoli pożegnać się z tradycyjnym odkurzaczem.

Jeszcze bardziej smart AGD
Czym byłoby współczesne AGD bez funkcji smart? Większość prezentowanych urządzeń od oczyszczaczy powietrza począwszy, na robotach
odkurzających kończąc, ma podłączenie do Wi-Fi i korzysta z aplikacji
SmartThings. Z naszego smartfona, oczywiście także iPhone’a, możemy
łatwo programować pralkę, zautomatyzować pracę oczyszczacza powietrza
czy sprawdzić, co mamy w lodówce (w przypadku lodówek FamilyHub).
Możemy też te sprzęty szerzej zintegrować z innymi elementami naszego
inteligentnego domu, chociażby żarówkami. Nie ma też problemu z tym,
by podejrzeć status naszej pralki na przykład na telewizorze.
Samsung w wielu produktach jest rynkowym liderem, tak jest chociażby
w lodówkach. W innych, jak oczyszczacze powietrza, śmiało wkracza na
rynek. Prezentowane na Samsung Forum urządzenia to przede wszystkim
dowód na to, że jako lider wyznacza trendy, wprowadza produkty dla najbardziej wymagających użytkowników.
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Najnowsze rozwiązania
Panasonic dla profesjonalistów
– projektory i wyświetlacze
O przyszłość firmy Panasonic martwić się nie trzeba, choć nie
każdemu ten kierunek może się podobać. Dziś Panasonic to
rozwiązania dla biznesu i tam firma naprawdę bryluje. Podczas targów
ISE w Amsterdamie japoński producent pokazał swoje najnowsze
propozycje, które dla wielu mogą okazać się game changerem przy
wykonywanej przez siebie pracy.
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Na moim telewizorowym podwórku Panasonic sobie ewidentnie nie radzi.
Obserwujemy bardzo smutny obraz, gdzie technologiczny lider gaśnie
w cieniu innych firm. Restrukturyzacja, postawienie na niewłaściwego gracza przy rozwoju platformy Smart TV, outsourcing modeli budżetowych
sprawiają, że tak świetne jakościowo telewizory, jak GZ2000, są niezauważalne i mało atrakcyjne na tle konkurencji. Nic nie wskazuje na to, aby
w kolejnych latach było lepiej. Ale od dawna produkty konsumenckie dla
firmy Panasonic są już rozwiązaniami pobocznymi, a oczkiem w głowie są
rozwiązania profesjonalne. Panasonic to chociażby produkcja akumulatorów do samochodów elektrycznych, w tym wspólna fabryka z Teslą, to
rozwiązania z zakresu nowoczesnej energetyki i Smart City. Wreszcie to
profesjonalne rozwiązania z zakresu wideo i tym przyjrzałem się podczas
ISE w Amsterdamie.

Projektory, które będą nam towarzyszyć bez
naszej wiedzy
Zakup projektora do domu w 2020 roku nie ma żadnego uzasadnienia.
W momencie, gdy za 7 tysięcy możemy mieć 82-calowy 120 Hz telewizor
4K, a za 27 tysięcy ekran 8K o takiej przekątnej, z fantastycznym efektem
HDR, to siłowanie się ze 100-calowym ekranem, którego używać będziemy
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mogli tylko w restrykcyjnych warunkach, nie
ma sensu. Także wyświetlacze są przyszłością
kin – już kilkadziesiąt sal kinowych na świecie
posiada olbrzymie ekrany LED-owe. Również w salach konferencyjnych coraz częściej
wybór pada na wyświetlacze.
To jednak nie oznacza końca projektorów.
Technologie projekcyjne wciąż są rozwijane,
zupełnie natomiast zmienia się ich przeznaczenie i wykorzystanie. Można powiedzieć, że stają
się jeszcze bardziej profesjonalne, ekstremalnie
zaawansowane, a ich wykorzystania większość
z nas nie dostrzega. Projektory to wciąż sektor
edukacyjny – w salach wykładowych, dużych
audytoriach projektory sprawdzają się dobrze,
atutem mniejszych urządzeń jest mobilność,
której nie dostaniemy przy wyświetlaczach.
Projektory to teatr – w Polsce wiele teatrów
korzysta właśnie z urządzeń Panasonica do
tworzenia atrakcyjnych wizualnie scenografii,
pogłębiania doświadczeń podczas spektakli.
Wreszcie to muzea, w których projektory stają
się istotnym elementem praktycznie każdej
nowoczesnej wystawy. Prezentacja filmów,
nowe sposoby prezentacji eksponatów, atrakcje dla najmłodszych itd. Projektory to także
wszelkiego rodzaju eventy, mappingi na obiektach. I właśnie taka jest przyszłość projektorów.
Podczas targów ISE Panasonic zaprezentował bogatszą gamę projektorów laserowych
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z 1-chipowym procesorem DLP. To dwa nowe projektory PT-RZ790 i PT-FRZ60,
przeznaczone do stosowania podczas eventów oraz dla szkół wyższych, charakteryzują się cichym działaniem (PT-FRZ60 w trybie cichym to głośność do
27 dB) i niską wagą – 16,3 kg wraz ze standardowymi obiektywami (PT-FRZ60).
Panasonic wprowadził też nową aplikację na iOS i Android, umożliwiającą
wygodne sterowanie projektorami, także grupą urządzeń.
W listopadzie 2020 roku do sprzedaży trafią modele PT-RQ35K i PT-RZ34K
z 3-chipowym procesorem. To modele dla branży rozrywkowej, które według
założeń producenta są przełomowym rozwiązaniem w projekcji eksperymentalnej. Model RQ35K charakteryzuje się jasnością 30 000 lumenów
i wsparciem dla rozdzielczości 4K. W dodatku jego obudowa jest o 40%
mniejsza od jego poprzednika. Oznacza to znaczące uproszczenie logistyki.
Teraz taki projektor będzie wymagał do przeniesienia jedynie dwóch osób,
a nie czterech. To oczywiście ułatwienie, ale też z pewnością pewne oszczędności. Warto też odnotować kwestie zaawansowanego nowego systemu
chłodzenia cieczą czy awaryjny zespół obwodów, który gwarantuje ciągłość
projekcji. W końcu to ważne, aby taki sprzęt działający często w ekstremalnych warunkach nie przestał działać w trakcie spektaklu czy pokazu.
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AirPlay wkracza do biznesu
Panasonic pokazał swój system bezprzewodowej prezentacji, wspierający monitory wyposażone w gniazda rozszerzeń Intel SDM. Inne rozwiązania prezentowali też konkurenci na targach ISE. W Amsterdamie
dało się w ogóle zauważyć fakt, że w świecie biznesu wreszcie pojawia
się powszechne wsparcie dla rozwiązań bezprzewodowych, w tym także
dla AirPlay. Oznacza to, że wkrótce standardem stanie się to, że podczas
spotkania biznesowego będziemy mogli jednym przyciskiem przekazać
obraz z naszego MacBooka na ekran w sali lub zrobić to z iPhone’a czy
iPada. Do niedawna w salach konferencyjnych królowało poczciwe złącze
VGA. Teraz ta bezprzewodowość zaczyna się upowszechniać i pojawiają
się natywne rozwiązania.

Wkrótce standardem stanie się to, że podczas spotkania biznesowego będziemy mogli jednym przyciskiem przekazać
obraz z naszego MacBooka na ekran w sali lub zrobić to
z iPhone’a czy iPada.

Profesjonalne ekrany jasne jak słońce
Ciekawą nowością z portfolio Panasonic prezentowaną na targach ISE
w Amsterdamie są nowe profesjonalne monitory 4K. To właśnie w nich znalazł się slot na moduły komputerowe – Intel Smart Display Module (SDM).
Wyróżnia je jednak duża jasność, która w serii SQ1H może sięgać nawet
2000 nitów (cd/m2). Przy czym nie jest to jasność chwilowa i punktowa, jak
przy HDR w telewizorach, a jasność ciągła, na całej powierzchni. Taki ekran
jest po prostu bardzo jasny i można go z powodzeniem wykorzystywać na
przykład w sklepach czy na zewnątrz (ze specjalną obudową). Ekrany SQ1G
dostępne są w rozmiarach 86/75/65 cali, a model CQE1 do sal konferencyjnych to gama siedmiu modeli od 43 do 98 cali.
Wyświetlaczy wokół nas jest coraz więcej, właśnie dlatego, że stają się
przystępne cenowo dla biznesu, mają coraz to lepsze parametry i dają
duże możliwości. Jasny monitor ma szansę być atrakcyjnym uzupełnieniem
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ekspozycji sklepowej, 98-calowy wyświetlacz 4K na sali konferencyjnej
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie obraz musi być szczegółowy.

Panasonic wie, czego potrzebuje biznes
Produkty biznesowe powstają w ścisłej koordynacji z partnerami. Centra
R&D takich firm jak Panasonic wsłuchują się w potrzeby swoich strategicznych klientów. Wdrożenia produktów odbywają się z udziałem przedstawicieli firm. Pracuje się na konkretnych projektach, znane przykłady
zastosowań i kolejne generacje urządzeń mają jeszcze lepiej wpasowywać
się w to zapotrzebowanie. Dokładnie tak jest z nową ofertą rozwiązań
wizualnych, które Panasonic zaprezentował na targach ISE.
Jeśli pracujecie nad tego typu projektami w swoich firmach, to warto
zapoznać się z tym, co Panasonic ma do zaoferowania. Natomiast większość z nas po prostu z nich w przyszłości skorzysta, zapewne zupełnie
nieświadomie. Uczestnicząc w spotkaniu biznesowym, idąc do teatru,
muzeum czy przechadzając się po centrum handlowym.
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Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

ONVIS Smarter Home
Security
Szukacie prostego rozwiązania na alarm
działający w HomeKit? Może ONVIS
Smarter Home Security będzie dobrym
wyborem. Jest to czujnik, który możemy
przymocować do drzwi, okna lub bramy.
Informuje nas o otwarciu, jednocześnie
możemy ustawić włączenie syreny wyjącej z głośnością 120 dB. W gratisie mamy
wbudowany czujnik wilgotności i temperatury. Baterie starczają wg producenta
na dwa lata pracy.

Cena: 38,99 EUR

Do kupienia w Link
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Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro
Nieduża lampa nocna Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro idealnie sprawdzi się w sypialni. Dzięki wbudowanej ładowarce indukcyjnej działającej
w standardzie Qi przez noc naładujemy swój telefon lub inne urządzenie.
Lampka ma kilka trybów działania, możemy kontrolować moc i barwę
światła. Yeelight Star/Staria Table Lamp Pro jest uniwersalna – działa
zarówno w HomeKit, jak i w standardzie Aqara.

Cena: 89,99 EUR

Do kupienia w Amazone.de
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Rower cargo w ciasnym
mieście, czyli e-Smok
Mija rok, odkąd nie mamy samochodu. Ostatni poszedł na przysłowiowe
żyletki, ze starości. Za trzy miesiące mój syn skończy rok. Dużo
słyszeliśmy, że nie da się bez samochodu funkcjonować, mając dziecko.
Dalej mówią… No to niech potrzymają mi dętkę, bo dwa tygodnie temu
stuknęło nam tysiąc kilometrów na liczniku holenderskiego e-Smoka,
który zamieszkał w Krakowie. Mam na myśli Babboe Mini Mountain, czyli
niewielki rower cargo.
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Nasz e-Smok może się nie żywi krakowskim smogiem, ale na pewno go nie
produkuje. Kraków zaś nie ma idealnej infrastruktury rowerowej, a kierowcy
nie należą do najprzyjaźniejszych dla rowerzystów, bez problemów można
jednak samochód czy „zbiorkom” zastąpić w większości przypadków rowerem. Rower w wersji cargo zwiększa liczbę tych przypadków. O rodzinnym
dużym cargo pisałem w sierpniowym numerze. Nasz e-Smok należy do tych
mniejszych, to Babboe Mini Mountain, najkrótszy z oferty Babboe. „Mountain” w nazwie oznacza wersję z silnikiem elektrycznym Yamaha; ten Smok
ma wersję bez „e-” – na nim jesteśmy zdani tylko na siłę naszych mięśni. Ze
wspomaganiem lub bez rower cargo pozwala na większe zakupy, a przede
wszystkim na transport młodego – na basen, do dziadków, do muzeum czy
po prostu na spacer – a w wersji Mountain, dzięki wspomaganiu, podjazd
pod górkę czy cięższy ładunek nie stanowią problemu.
Babboe Mini* wygląda trochę jak skrzyżowanie roweru z taczką. Mniejsze
20” koło z przodu, duże 26” z tyłu i skrzynia pomiędzy kierownicą a przednim kołem. Jest jednym z najkrótszych rowerów cargo, ma 235 cm długości
i 65 cm szerokości. Dzięki tak małym wymiarom mieści się u nas w bloku do
windy (i pewnie do większości wind w nowym budownictwie by się zmieścił).
Wnoszenie po schodach odpada, bo wprawdzie to mały, ale jednak smok.
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Dwukołowa konstrukcja i niewielka długość sprawiają, że rower jest bardzo
łatwy w prowadzeniu i zwinny jak na swoje 235 cm, prowadzenie niewiele
się różni od jazdy na zwykłym miejskim rowerze (miejski rower na 26” kołach
ma około 170 cm długości). Idealnie sprawdza się w ruchu miejskim. Z łatwością wjedzie i zjedzie z krawężnika – przy wyższych dla bezpieczeństwa
lepiej zsiąść – omijanie dziur w jezdniach i na DDR nie stanowi problemu,
a nierówności nie są dokuczliwe dzięki stalowej ramie, która pochłania część
drgań, i grubym oponom Schwalbe BigBen. Babboe Mini jest bardzo zwrotny,
uważać jedynie trzeba, wchodząc w ostre zakręty – zbytnie skręcenie przedniego koła może nas położyć. Skręcać należy więc na wyczucie, nie patrząc
na promień skrętu przedniego koła – z racji tego, że jest mniejsze, jego skręt
może być mylący.
Za wspomaganie odpowiada silnik Yamahy umiejscowiony centralnie
(w suporcie) o mocy 250 W i momencie obrotowym 70 Nm, w szczycie 80
Nm. Pozwala on bez problemu sprawnie i prawie bezwysiłkowo ruszyć nawet
przy dużym obciążeniu skrzyni, błyskawicznie reaguje na obrót pedałów
i uruchamia wspomaganie. Silnik ma kilka trybów wspomagania, różniących
się od siebie mocą: Eco, Eco+, Standard i Turbo. Na płaskim terenie, ze średnim obciążeniem, Eco+ jest wystarczające, pod wiatr, pod górkę Standard lub
Turbo się przydają. Napęd jest zasilany z baterii litowo-jonowej, zasięg zależy
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od trybu wspomagania, obciążenia i warunków terenowych. Średnio wystarcza na około 60 km, naładowanie do pełna zajmuje około 4–5 godz. Drugim
ważnym elementem jest przerzutka. Babboe Mini Mountain jest wyposażony w bezstopniową przerzutkę planetarną (wbudowaną w tylną piastę)
NuVinci N330 przeznaczoną dla rowerów cargo. Zmiana przełożenia odbywa
się płynnie, nie ma numerowanych biegów 1–8, jak np. w planetarnych Shimano Nexus. Manetka w miejscu tradycyjnych numerów biegów ma wskaźnik
z rowerem jadącym po linii. W zależności od stopnia przełożenia linia się
wygina i rower jedzie pod górkę lub po płaskim. Przełożenie można zmieniać
na postoju, co się przydaje, jeżeli zapomnimy przed światłami je zredukować,
a chcemy bezwysiłkowo ruszyć. W połączeniu ze wspomaganiem elektrycznym NuVinci sprawia to, że mimo masy własnej i obciążenia ładunkiem rower
nie wymaga dużej siły fizycznej i treningów przed jazdą.
Wzmocniona stalowa rama pozwala na załadowanie 80 kg do skrzyni,
praktyka pokazuje, że ze 100 kg ładunkiem też pojedziemy. Skrzynia
wykonana z giętej sklejki jest wystarczająco wytrzymała i pozwala na
przewożenie ładunków o takiej masie, a dzięki obłościom i zaokrągleniom
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jest bezpieczna dla delikatniejszych i cenniejszych
ładunków. Najczęściej wożony ładunek, a raczej pasażer,
zalicza się do tych drugich. Nie ma wprawdzie tak dużej
masy, za to jest bardzo delikatny. W naszym przypadku
podstawowym przeznaczeniem e-Smoka jest bowiem
wożenie dziecka. Skrzynia w standardowej konfiguracji
jest przystosowana do wożenia trochę większych dzieci
niż 9-miesięczny brzdąc. Producent montuje ławkę
z pasami bezpieczeństwa dla dwójki dzieci. My musieliśmy tę konfigurację zmienić. Ławka została wykręcona,
bateria wspomagania znajdująca się pod nią przełożona na zewnętrzną tylną część skrzyni, co umożliwiło
zamontowanie podstawy pod adapter dla nosidełek
samochodowych (typowa łupina, np. Maxi-Cosi). Teraz
nawet bardzo mały pasażer może podróżować bezpiecznie. Adapter jest amortyzowany, aby zapewnić
komfort pasażerowi i zredukować mikrodrgania do
poziomu niższego niż w średniej klasy wózku spacerowym. Nasz „ładunek” nie narzeka i zazwyczaj przesypia
większą część drogi, głównie dzięki lekkiemu bujaniu
amortyzującego stelaża. Ten zaś łatwo również zdemontować, dzięki czemu e-Smok, kiedy nie wieziemy
dziecka, dysponuje większą przestrzenią ładunkową.
Mamy ładną jesień tej zimy, nie przerywaliśmy więc
sezonu rowerowego i dla zabezpieczenia przed wiatrem
i deszczem montujemy na skrzyni specjalnie do niej przeznaczony namiot przeciwdeszczowy, żeby pasażer miał
sucho. Rower z namiotem napotyka większy opór powietrza, wspomaganie się więc bardziej przydaje, szczególnie
w wietrzne dni podczas jazdy Bulwarami Wiślanymi. Czekając na zimniejsze dni, dorobiłem do naszego nosidełka
podgrzewaną tapicerkę, ale pogoda pozwoliła jedynie
dwa razy przeprowadzić jazdę testową z pasażerem.
Rower cargo przystosowany do przewozu niemowlaka sprawił, że większość podróży dokonujemy
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właśnie nim. Oczywiście korzystamy z samochodu, ale to samochody
na wynajem krótkoterminowy (Traficar, Panek, Bolt itd.) czy dłuższy, jeśli
potrzebujemy wyskoczyć za miasto tam, gdzie nie dociera PKP czy sieć
autobusowa. Mieszkając w centrum dużego miasta o zwartej zabudowie,
z korkami i z olbrzymimi problemami z parkowaniem, posiadanie samochodu przestaje być ekonomicznie, logistycznie i ekologicznie uzasadnione. Czas przeznaczony na poszukiwanie parkingu wolimy przeznaczyć
na zabawę z dzieckiem.
Na co dzień to właśnie rower lub ostatecznie transport zbiorowy absolutnie zaspokajają nasze rodzinne potrzeby transportowe. Dla mnie natomiast ostatnio głównym środkiem transportu jest Babboe Mini Mountain,
nawet jeżeli nie mam nic do przewiezienia większego. Mój tradycyjny
rower miejski nie ma wspomagania elektrycznego i ciężko wrócić do
roweru bez „ułatwiacza”, szczególnie tej zimowej jesieni. Obiecuję sobie,
że na wiosnę wrócę do mojej Gazelle.
Tymczasem ostatnio usłyszałem, jadąc z młodym: „Ty patrz, lepiej pedałować niż pchać”. Mając do dyspozycji wózek lub e-Smoka, wybieram na
wyprawy z młodym cargo.
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Trzy grosze od matki.
Byłam inicjatorką i entuzjastką pozbycia się
samochodu ze stanu posiadania. Nie widziałam potrzeby utrzymywania go, szczególnie że
jeździło się nim dwa, trzy razy w miesiącu na
jakieś większe zakupy (które mogą przyjechać
do nas) czy na jakiś wypad za miasto (który
można opędzić wynajmem). Po przeliczeniu
kosztów rocznych wyszło nam jasno, że nawet
co miesiąc wynajmując auto, będziemy i tak
w skali rocznej „do przodu”. Okazuje się, że
jesteśmy jeszcze bardziej „do przodu”, a to
dzięki cargo.
Przyznam też, że zdębiałam, gdy po raz pierwszy usłyszałam, że „młody będzie jeździł na
taczce” – bo tak też pieszczotliwie określamy
e-Smoka. Mikrodrgania, niebezpieczni kierowcy na polskich drogach – w oczach już
miałam wypadek lub zagrożenie zdrowia.
Poczytałam jednak, dokształciłam się, sprawdziłam amortyzację stelaża wstawianego pod
nosidło do skrzyni. Dziecko ma w niej lepiej
niż w niejednej budżetowej spacerówce na
polskich chodnikach. Zresztą i tak wożenie
niemowlaka w łupinie powinno się ograniczać
czasowo – nasze trasy rowerowe nie są dłuższe
niż 20–25 min i nie pozwalamy młodemu spać
w nosidle (co praktykują rodzice-kierowcy na
długich trasach). Wzięłam to wszystko pod
uwagę, zaklęłam kierowcę e-Smoka, by jeździł
wyłącznie ścieżkami rowerowymi lub mało
uczęszczanymi ulicami. Dla własnego świętego
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spokoju jadę za nimi, by patrzeć, jak pomykają przez Kraków. Choć mój
rower również ma wspomaganie elektryczne, to jednak nie jestem w stanie
dopędzić moich chłopaków, bo przecież oni mają cztery nogi do pedałowania i na dodatek dosiedli Smoka…
Odsuwam w czasie moje własne próby z cargo, nawet te najmniejsze, szlifuję
kondycję jako ciągle świeża matka. Wydaje mi się jednak, że prędzej będę
jeździć cargo niż z przyczepką rowerową – choć ten wariant także testowaliśmy latem ubiegłego roku i również polecam to rozwiązanie. Cargo sprawia
na mnie wrażenie łatwiejszego w sterowaniu.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może przesiąść się na rower, ale jeśli
choć cień wątpliwości co do konieczności posiadania samochodu w Was
zasialiśmy, to już dużo. Szczególnie zwracam się do „dzieciatych”, którym
wmówiono, że bez samochodu z dzieckiem się nie da. Otóż da się. Jeśli
chcielibyście nas spotkać i porozmawiać o takiej przesiadce, to wystarczy
zaczaić się na nas na Bulwarach Wiślanych.
Podziękowania dla www.babboe.pl za długoterminowe wypożyczenie.

ODKRYJ STRONĘ

.PL
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SwitchGlass
John Siracusa znowu zaskoczył
wszystkich i wydał kolejne małe
narzędzie dla macOS, ale tym razem
ograniczone do użytkowników Cataliny. To jest jedna z piękniejszych cech
macOS-a, której nie doświadczymy
na iOS-ie – jeśli chcemy zmienić
zachowanie systemu w jakiś określony
sposób, to prawdopodobnie jest na to
metoda. John ostrzega, że SwitchGlass
jest prawdopodobnie aplikacją, która
tylko jemu i garstce osób przypadnie do gustu i żeby jej nie kupować
w ciemno, bo zrobił ją przede wszystkim dla siebie, po tym jak utracił
funkcjonalność DragThing, który nie
został przepisany na 64-bity.
SwitchGlass to app switcher, podobny
trochę do macowego Docka, ale różniącego się paroma detalami, z preferencjami żyjącymi w pasku menu na
górze ekranu. Po pierwsze, można go
umieścić w niemal dowolnym miejscu
na ekranie komputera, czego natywny
Dock nie potrafi. Można go też umieszczać indywidualnie na wybranych
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ekranach, jeśli ktoś korzysta z więcej niż jednego monitora. Ten app switcher „wisi” nad naszym Biurkiem i wyświetla ikony uruchomionych aplikacji.
Nic więcej. Jego domyślne zachowanie jest takie, że kliknięcie którejkolwiek
ikony przenosi wszystkie okna tej aplikacji do przodu lub tylko jedno okno,
jeśli klikniemy ikonę z wciśniętym Shiftem. Klik z wciśniętym Option z kolei
powoduje, że obecnie aktywna aplikacja jest ukrywana, a kliknięta przechodzi na pierwszy plan. Na koniec zostaje kliknięcie z Option i Shiftem,
co chowa aktywny program i na pierwszy plan przenosi tylko jedno okno
z klikniętego app. SwitchGlass też wspiera przenoszenie plików na ikonę
programu, aby ten plik w nim otworzyć i współpracuje z opisywaną przeze
mnie w zeszłym miesiącu drugą aplikacją Johna – Front and Center.

Największą wadą SwitchGlass jest fakt, że wymaga on Cataliny, ponieważ
napisany został w SwiftUI, co eliminuje go z mojego portfolio codziennie
używanych narzędzi, ale wiem, że wrócę do tematu po przenosinach na
najnowszego macOS-a (lub jego następcę). Jeśli jesteście zainteresowani
tym programem, to zanim go kupicie, koniecznie przeczytajcie FAQ opu-

blikowany przez Johna Siracusę na jego blogu, ponieważ odpowiada na
wiele pytań, które zadają mu użytkownicy.

Cena: 23,99 PLN
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Appstat
Frank A. Krueger niedawno wypuścił aplikację
nazwaną Appstat, skierowaną przede wszystkim
do deweloperów, którzy sprzedają własne aplikacje w App Store. Appstat ma dla nich być centrum
informacyjnym, żyjącym w pasku menu macOS,
dzięki czemu mają szybki podgląd na swoje statystyki, bez konieczności logowania się do portalu
deweloperskiego, a głównym celem aplikacji jest
podgląd postępu sprzedaży.
Aplikacja obecnie wyświetla informacje na temat
nazwy i platformy danej aplikacji, średnich
dochodów w danym dniu, średnich sprzedanych
sztuk app danego dnia (w tym IAP), wyświetla
bundle identifier i SKU, datę wypuszczenia programu, ocenę ostatniej wersji i ogólną oraz jak
często jest oceniana w miesiącu, z jakich urządzeń
korzystają jej użytkownicy, z jakich krajów pochodzą i więcej. Są też wykresy i znacznie więcej
informacji, w tym przewidywane dochody na najbliższy okres na podstawie historii sprzedaży.
Appstat jest przy okazji stworzony tak, aby łączyć
się z kontem dewelopera za pomocą API, nie
ma więc konieczności logowania się do swojego konta w programie, a dane użytkownika są
lokalnie szyfrowane. Frank zresztą zapewnia, że
trzyma lokalnie minimum danych potrzebnych
do poprawnej funkcjonalności Appstat.

Cena: 10 USD			
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Peek-a-View
Nie wiem, jak często zdarza się Wam przekazywać iPhone’a lub iPada osobie trzeciej, aby
ta mogła sobie spokojnie przejrzeć wybrane
przez Was zdjęcia, np. z wakacji, ale w takich
sytuacjach jest obawa, że zobaczy coś, czego
nie powinna.
Peek-a-View to program autorstwa Casey Lissa,
który służy właśnie do przeglądania zdjęć, ale
tylko tych wybranych przez nas. W połączeniu
z Guided Access, czyli funkcją iOS uniemożliwiającą opuszczenie wybranej aplikacji (w tym
wypadku Peek-a-View), osoba oglądająca nie
tylko nie zobaczy innych zdjęć, niż te, które
sobie życzymy, to dodatkowo nie będzie mogła
ich edytować, kasować, itp. To ostatnie sprawdzi
się szczególnie w przypadku dzieci. Program jest
szalenie prosty w użyciu. Po pierwszym uruchomieniu wystarczyć dać mu dostęp do naszych
zdjęć, wybrać album, które chcemy komuś
pokazać i… to wszystko. Peek-a-View domyślnie
wyświetla tylko 20 ostatnich zdjęć z danego
albumu i jeśli chcemy widzieć jego pełną zawartość, to wystarczy wykupić IAP za 23,99 PLN. IAP
daje nam również dostęp do listy customowych
ikon, jeśli domyślna nam nie odpowiada.

Cena: Gratis
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Apple Arcade

– gdy iPad ma zostać konsolą
Gry mobilne w ciągu ostatnich lat stały się strasznym śmietnikiem
– najwięksi producenci przeszli na model freemium, a to wymusiło
zmianę konstrukcji rozgrywki na taką, która umożliwia stosowanie
mikropłatności. Apple Arcade stawia na jakość i brak takich niedogodności. Postanowiłem sprawdzić, czy ta usługa jest na tyle dobra,
by mogła dołączyć do innych miesięcznych subskrypcji, które opłacam.
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Powstanie abonamentu na gry mobilne wydawało się kwestią czasu.
W różnych formach oferuje go zarówno Microsoft, jak i Sony, mamy
ponadto też kilku wydawców, którzy mają własne subskrypcje na gry.
Przewagą Apple Arcade jest jego dostępność, zarówno regionalna,
jak i sprzętowa. Wystarczy w miarę nowy iPhone, iPad, Mac lub Apple
TV, przyda się też pad (może być od PS4 lub Xboksa, ale zadziała też
każdy z certyfikacją MFi). To właściwie wszystko, bo do rozgrywki nie
jest wymagane połączenie z siecią (chyba że gramy online), a w dostępnych w ramach usługi grach nie ma ani mikropłatności, ani reklam – to
wyłącznie czysta rozgrywka. Ponadto Apple jak na razie zgadza się na
wyłączność, co do publikacji gier, nie znajdziemy ich więc na żadnych
innych platformach. Firmie udało się nawiązać współpracę nie tylko ze
znanymi już producentami gier na platformy mobilne, jakim jest choćby
Gameloft, ale w Apple Arcade znajdziemy też gry Ubisoftu, Segi, Devolver czy Konami. Co więcej, zróżnicowanie tytułów jest już teraz bardzo
duże; równie łatwo znaleźć grę do autobusu, którą łatwo obsłużyć na
ekranie iPhone’a, jak i rozbudowane przygodówki czy RPG, pochłaniające wiele godzin i dobrze wykorzystujące pada. Usługa od strony technicznej jest również dopracowana, szczególnie przypadła mi do gustu
synchronizacja zapisów gry pomiędzy urządzeniami (muszą być zalogowane do tego samego ID w Game Center). Przeglądanie gier nie należy
jednak do wygodnych, interfejs App Store nie pozwala na wyświetlenie
prostej listy wszystkich gier i sortowanie ich według gatunków, wszystko
opatrzone jest dużymi kafelkami ze zrzutami ekranu, co może być problemem, gdy biblioteka tytułów stanie się obszerniejsza. Pomimo średnio intuicyjnej nawigacji udało się mi znaleźć kilka świetnych gier, które
zdecydowanie warto sprawdzić. To nie recenzje, a jedynie krótkie opisy
tego, co je wyróżnia. Kolejność jest przypadkowa – nie sposób porównać
ze sobą tak różnych gier.

Co więcej, zróżnicowanie tytułów jest już teraz bardzo duże;
równie łatwo znaleźć grę do autobusu, którą łatwo obsłużyć
na ekranie iPhone’a, jak i rozbudowane przygodówki czy RPG,
pochłaniające wiele godzin i dobrze wykorzystujące pada.
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Oceanhorn 2
Jedną z pierwszych i najczęściej recenzowanych gier z Apple Arcade było Oceanhorn
2. Pierwsza odsłona spotkała się z dobrym
przyjęciem z racji rozbudowanego świata
i bardzo wciągającej, choć prostej rozgrywki. Druga część, choć ma podobny
styl graficzny, to stawia znacznie mocniej
na elementy walki i eksploracji, a całość
mocno przypomina Zelda: Breath of the
Wild, wydane na Nintendo Switch. Historia
jest co prawda mało oryginalna, ale stanowi
pretekst do odkrywania całkiem zróżnicowanego i ładnego świata, stawiającego przed
graczem wyzwania logiczne (choć zagadki są
proste) oraz zmuszającego do konfrontacji
z przeciwnikami. Ci zachowują się odmiennie, każdy ma własny schemat zachowań.
Walkę i eksplorację urozmaicają też kolejne
przedmioty, pozwalające na przykład przesuwać elementy otoczenia, co daje w efekcie dostęp do nowych obszarów. Szkoda
jedynie, że twórcy nie pokusili się o mocniejsze rozbudowanie elementów zręcznościowych, bohater sam skacze i wspina
się na przeszkody, ale zakładam, że wynika
to z konieczności zachowania wygodnego
sterowania również za pomocą ekranu
dotykowego.
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Sayonara Wild Hearts
Apple Arcade pełne jest nie tylko pięknych, ale i oryginalnych gier. Sayonara Wild Hearts to coś, czego nikt się nie spodziewa: połączenie gry
zręcznościowej i muzycznej (a właściwie rytmicznej), ubrane w niesamowitą, neonową oprawę graficzną i doskonałą ścieżkę dźwiękową. Etapy są
bardzo krótkie, ale dość wymagające, jeśli zależy nam na wysokim wyniku.
Wciąga od samego początku, ma w sobie coś hipnotyzującego, przywodzącego na myśl Tap Tap Revenge, czyli jedną z pierwszych gier rytmicznych na iOS. Tam również, dzięki ścisłemu powiązaniu muzyki z akcją oraz
ruchami gracza, nawet krótka sesja pozwalała oderwać się myślami od
tego, co je nam aktualnie zaprzątało. Warto dodać, że gra ma polską lokalizację, obejmującą wyłącznie tekst.
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Frogger in Toy Town
Froggera zna pewnie większość osób, które zaczynały swoją przygodę
z grami przynajmniej 20 lat temu. Kultowa zręcznościówka doczekała się
zupełnie nowej wersji, w której prócz zielonego bohatera i przecinających
planszę przeszkód zmieniło się praktycznie wszystko. Kierując poczynaniami tytułowej żaby, pokonujemy zabawkowe ulice, unikamy przeciwników, wystrzeliwujących w powietrze długopisy i inne przeszkody, a także
siejemy zniszczenie, wywracając klocki, wtaczając kule pod koła samochodów, powodując karambole, a także korzystamy z pomocy w postaci
bomb czy piłek. Fizyka obiektów jest bardzo dobra, choć w zabawie przeszkadza trochę toporne sterowanie bohaterem, które ciężko wyczuć. Nie
najlepsze są też animacje, które nie łączą się płynnie ze sobą. Tyczy się to,
paradoksalnie, żaby, którą sterujemy, dziwi mnie więc, że nie potraktowano ich priorytetowo. Bardzo dobre wrażenie robi efekt tilt-shift, potęgujący wrażenie zminiaturyzowanego świata.
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Super Impossible Road
Proste w założeniu gry doskonale sprawdzają się w krótkich, kilkuminutowych sesjach pomiędzy sprawami, którymi się zajmujemy. Super
Impossible Road należy do tych mikrowyzwań, które wymagają pełnej
koncentracji – gra jest niesamowicie szybka, a najmniejszy błąd pozwala
nie tyle zapomnieć o najwyższej ocenie za pokonanie etapu, ale w przypadku trudniejszych momentów uniemożliwia ukończenie go w ogóle.
Wydawać by się mogło, że kierowanie kulą toczącą się po zawieszonym
w przestrzeni torze nie powinno być tak skomplikowane, lecz gdy raz po
raz wypadamy z niego, by po chwili w powietrzu na niego wrócić, a na
dodatek skonfigurowaliśmy pojazd tak, że mocno się od niego odbija,
wyzwanie staje się wręcz frustrujące. Niemniej jednak ta gra bardzo mnie
wciągnęła, przede wszystkim dlatego, że łączy banalne zasady z prawdziwym wyzwaniem.
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Overland
Apple Arcade to nie tylko gry zręcznościowe, ale i taktyczne. Overland jest
nietypową grą turową, łączącą elementy survivalu, przygodówki i strategii.
Kierujemy poczynaniami osób w środku inwazji bliżej niezidentyfikowanych stworów, a naszym zadaniem jest przede wszystkim przetrwanie.
Bohaterowie są losowi, podobnie jak miejsca, które odwiedzamy – gdy
wszystkie kierowane przez nas postacie giną, zaczynamy od nowa, nie
cofając się do żadnego punktu zapisu. Głównym środkiem lokomocji jest
samochód, więc kluczowe jest zdobywanie paliwa, tankowanie i unikanie
przeciwników bądź walka z nimi. Początkowe etapy nie stanowią wyzwania, jednak w późniejszych musimy decydować, czy oszczędzić paliwo
i odpuścić dokładną eksplorację otoczenia, czy też pozbyć się oponenta,
by móc przeszukać teren i zdobyć dodatkowe przedmioty. Wszystko
ubrano w bardzo klimatyczną oprawę graficzną i dźwiękową – środki
audiowizualne są oszczędne, wręcz surowe. Choć to nie ten gatunek, to
Overland skojarzyło się mi z The Walking Dead – tu również zdarza się, że
towarzysze giną, tyle że tu jest to zawsze wina gracza.
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Alto's Odyssey
dla Mac
Alto’s Odyssey, którą opisywałem w wersji dla iOS w 2018 roku,
doczekała się w końcu natywnej wersji na macOS.
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To praktycznie ta sama gra, przeniesiona bezpośrednio na desktopowy
system Apple’a, ale dająca zupełnie nowe wrażenia, szczególnie jeśli macie
przed oczyma duży monitor. Jak wspominałem przed dwoma laty:
„Alto’s Odyssey (i Adventure) to platformówka z gatunku nieskończonej,
czyli polegającej na tym, że nasza postać ślizga się w dół po stoku, na
snowboardzie, a my mamy za zadanie, poprzez dotykanie ekranu na różne
sposoby, uratowanie jej przed wszelkimi przeszkodami na jej trasie. Tych
jest sporo i pojawiły się też nowe. Cała koncepcja gameplay’u, przeniesiona
z Alto’s Adventure do Odyssey, jest zbliżona, ale wszystkiego jest więcej
– liny po których się ślizgamy mogą się zerwać albo zmienić wysokość
zawieszenia, zamiast lodu na stoku mamy wodospady, rzeki i jeziorka,
możemy się odbijać od balonów, trąby powietrzne mogą nas wzbić
w powietrze, a my możemy grindować po kamiennych ścianach niektórych
przeszkód. Gdy dalej i dłużej podróżujemy w dół piaszczystych stoków,
docieramy do innych biom – obszarów różniących się między sobą roślinnością, klimatem i zwierzętami. Na naszej drodze możemy spotkać m.in.

GRY

169

lemura, ale dopiero jak dotrzemy do odpowiedniego biomu (i poziomu). Zadania ani
postacie (a przynajmniej do poziomu 11.) nie
uległy zmianom – żeby przejść do kolejnego,
musimy wykonać określone czynności (po 3
na poziom), a co 10 poziomów otrzymujemy
nową postać, która zachowuje się inaczej
niż pozostałe – może być bardziej zwinna,
szybciej jeździć lub mieć szczególną zdolność, która może być wymagana do przejścia
danego poziomu”. […]
„Alto’s Adventure ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ znakomicie nadaje się do
ukojenia naszych nerwów poprzez zanurzenie
się w tym bajecznym świecie z niesamowitą
muzyką (gorąco polecam grać w dobrych słuchawkach!). Z czasem wprowadzili się też tryb
Zen, w którym gramy nieprzerwanie – dla
wielu graczy to znakomita forma medytacji.
Ta gra uratowała mnie przed stresem, gdy
spędzałem kolejne godziny, dni i tygodnie
w szpitalu, denerwując się zdrowiem mojej
rodziny. Uciekałem w nią i odcinałem się
od świata, a obraz i muzyka mnie pochłaniały całkowicie, teleportując w to bajeczne
uniwersum. To właśnie za to jestem tak niezmiernie wdzięczny twórcom i drugi epizod
przygód Alto mnie nie zawiódł – uważam,
że jest lepszy niż pierwowzór, pomimo że
muzyka nie ma już za zadanie uspokajać,
a być tajemnicza”.
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Osobiście grałem i nadal gram, od wielu, wielu lat, w tę grę, ponieważ, jak
wspominałem, idealnie nadaje się do medytacji i oderwania się od kłębowiska myśli na kilka minut, co z kolei pomaga mi się skupić na wykonywanym zadaniu. Dotychczas jednak chyba ani razu nie uruchomiłem tej
gry na ekranie iPhone’a, rezerwując ją dla znacznie większego iPada. Teraz
siedzę przed 32-calowym ekranem i czuję się, jakbym był w kinie. Niby
to samo, a przeskok jest jak z 21-calowego kineskopowego telewizora na
85-calowy OLED. Albo jak z tego OLED-a na IMAX-a. No i nie można zapomnieć o dźwięku! Całość brzmi zdecydowanie lepiej na porządnych głośnikach niż na tych w iPadzie Pro (którym nic nie zarzucam – są świetne jak
na ich rozmiar – ale to jednak inna liga).
O ile Alto’s Odyssey na iOS wspiera jednocześnie iPhone’a, iPada i Apple
TV, to wersja na Maca jest niestety osobno płatna. Nie jest tania, ale nie
żałuję, ponieważ gra na dużym ekranie, który jest dosłownie przed moim
nosem i ma zdecydowanie wyższą rozdzielczość niż mój telewizor, to inna
jakość, więc polecam ją gorąco każdemu.
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Podgląd całego tekstu piosenek
MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

w aplikacji Muzyka na iOS/iPadOS
W iOS/iPadOS 13, w aplikacji Muzyka pojawiła się funkcja, która pozwala
podejrzeć słowa wielu piosenek w formie „karaoke”. Słowa są pokazywane
wraz z postępem utworu. Fajna opcja na wieczory towarzyskie.
Z drugiej jednak strony nie pozwala to na zobaczenie pełnego tekstu. Na
szczęście nadal istnieje taka możliwość.

1 2 3 4
W widoku

Pojawi się menu,

Wtedy wybieramy

To tutaj podejrzy-

utworu należy

które trzeba

opcję Pokaż pełne

my słowa piosenek

wcisnąć przycisk

rozwinąć.

słowa utworu.

w całości.

trzech kropek.

Oczywiście, żeby podejrzeć słowa piosenek, to dany utwór musi je mieć
zapisane w swoich danych.

Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.
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Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)
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Koncept Layoutu
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

Feedback od działu Marketingu
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Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

+

é

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Epidemia
To, co wydarzyło się w Chinach, przypomina historię z dobrego
blockbustera. I po raz kolejny udowadnia, że jak nie wiadomo, o co
chodzi, to śmiało można strzelać w czynnik ludzki.

L
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Lekarz przypadkowo odkrywa u swojego pacjenta zupełnie nowy wirus.
Próbuje zwrócić uwagę swoich kolegów po fachu, ale sprawny aparat
rządowy szybko zamyka mu usta. Prawie miesiąc później epidemii nie
da się już ukryć i dowiaduje się o niej cały świat. Jak w dobrym filmie,
lekarz staje się jedną z najbardziej spektakularnych ofiar wirusa – umiera
w szpitalu, na oczach opinii publicznej. Wszędzie wokół kwarantanny,
przepełnione szpitale, prowizoryczne ośrodki zdrowia, brak środków
medycznych i personelu. Ludzie zamykają się w domach, na ulicę
wyjść można tylko w chirurgicznej masce. Tymczasem liczbę zarażonych można już liczyć w dziesiątkach tysięcy. Świat wstrzymuje oddech
w oczekiwaniu na pandemię. Internet zalewają oferty sprzedaży maseczek ochronnych. Swoje linie mają nawet czołowi dizajnerzy.
Paradoksalnie, pomimo ogromu tragedii, sytuacja ta ma swoje plusy,
o ile można o takich w ogóle mówić.
Nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o pandemię, to żyjemy w pożyczonym czasie. Po pierwsze, w epoce globalizacji i możliwości przemieszczania się w ciągu kliku godzin w dowolne miejsce na świecie, wybuch
ogólnoświatowej epidemii jest wręcz nieuchronny. Po drugie, niezachwianie wierzymy w magiczne moce medycyny. Trudno nam się dziwić,
bo nie ma dnia, by portale informacyjne nie donosiły o kolejnych naukowych przełomach w leczeniu dręczących ludzkość chorób. Po trzecie,
zawsze można wziąć antybiotyk. Najlepiej prewencyjnie.
Trudno uwierzyć w to, że większość ludzi nadal nie
odróżnia wirusa od bakterii. Nie wiem, jaki mamy

Trudno uwierzyć w to, że
większość ludzi nadal nie
odróżnia wirusa od bakterii. Nie wiem, jaki mamy
teraz program w szkołach,
ale informacje o różnicach
pamiętam jeszcze ze szkoły
podstawowej.

teraz program w szkołach, ale informacje o różnicach pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej.
Na egzaminie maturalnym z biologii po cichu
trzymałam kciuki za temat z genetyki i doczekałam się – pisałam o najfajniejszej grupie wirusów
– bakteriofagach, które rozmnażają się poprzez
wstrzykiwanie swojego DNA w komórki bakterii.
Abstrahując od różnych szczegółów, w dzisiejszych
czasach wszyscy powinni już wiedzieć, że antybiotyki działają tylko na bakterie. I cieszmy się, że
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jeszcze działają, bo nadchodzą superbakterie, posiadające genetyczną
odporność, jak na przykład szczep New Delhi. Jeśli uda mu się przekazać gen odporności innym bakteriom, możemy spodziewać się nawrotu
śmiertelnych infekcji, z którymi poradziliśmy sobie dziesięciolecia
temu właśnie dzięki antybiotykom. Tak kończy się nie tylko przepisywanie antybiotyków na skinienie pacjenta, ale również nadużywanie
ich w hodowli zwierząt i roślin, przez co przedostają się do środowiska
i uczą bakterie, jak się przed nimi chronić. Na plus można więc zaliczyć
działalność edukacyjną – przy wielokrotnym powtarzaniu informacji
jest szansa, że społeczeństwo przyjmie do wiadomości, że nie wszystkie
niewidzialne gołym okiem mikroby można taktować tak samo. Nieco
kontrowersyjnym plusem jest przypomnienie, że zawsze można liczyć na

Nieco kontrowersyjnym plusem jest przypomnienie, że zawsze można liczyć na zamykanie ust sygnalistom. Wydawać by
się mogło, że poinformowanie WHO o nowym wirusie jest priorytetem każdego, kto taką informację posiada. Jak pokazują
fakty – niekoniecznie. Dodatkowo zdziwienie powoduje fakt,
że Chiny regularnie wypuszczają w świat wyjątkowo nieprzyjemne wirusy i informowanie o nich nie powinno stanowić
specjalnego problemu partyjnego.

zamykanie ust sygnalistom. Wydawać by się mogło, że poinformowanie
WHO o nowym wirusie jest priorytetem każdego, kto taką informację
posiada. Jak pokazują fakty – niekoniecznie. Dodatkowo zdziwienie
powoduje fakt, że Chiny regularnie wypuszczają w świat wyjątkowo
nieprzyjemne wirusy i informowanie o nich nie powinno stanowić specjalnego problemu partyjnego. Stanowi za to problem gospodarczy,
a jak nie wiadomo, o co chodzi, to czynnik ludzki myśli o pieniądzach.
Chociaż wydaje mi się, że szybka reakcja i zatrzymanie infekcji jest dla
gospodarki bardzo dobre. W odróżnieniu od masowej kwarantanny,
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pracodawców zawieszających działalność i fabryk przestawiających się
na produkcję maseczek, zamiast telefonów. Obecnie w UK mamy zaledwie dziewięć potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19,
a NHS (odpowiednik polskiego NFZ) zaczął prostą i skuteczną kampanię
informacyjną, która ma na celu przygotowanie ludzi na potencjalny
wzrost liczby przypadków bez powodowania niepotrzebnej paniki.
Szybka reakcja, zanim sytuacja zacznie być poważna, ma szansę zmniejszenia ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa. Na usta
ciśnie się pytanie, czy można było zapobiec tysiącom niepotrzebnych
śmierci, gdyby Chiny zareagowały wcześniej. Ale
tego się niestety nie dowiemy. Bez względu na to,
czy, jak prognozują jedni, wirus zacznie się wyga-

Mam nadzieję, że epidemię
uda się tym razem zdusić
w zarodku. Jeśli stanie
się inaczej, wykażcie się
rozsądkiem. W tym przypadku, dobro społeczne to
nasze dobro.

szać w marcu, czy ogniska pojawią się w innych
krajach, musimy mieć świadomość, że to nie koniec
i coraz częściej doświadczać będziemy zagrożenia
ze strony nowych chorób i infekcji. Nadszedł więc
czas na zmianę mentalności społecznej i dostosowanie się do nowych realiów. Przede wszystkim,
ludzie chorzy powinni zostawać w domach. To mit,
że bravado stosowane przez pracowników, polegające na przychodzeniu do pracy z glutem po
pachy, udowadnia pracodawcy naszą bezgraniczną
odpowiedzialność i lojalność. Dla pracodawcy
zdecydowanie korzystniejsze jest posiadanie jed-

nego pracownika na chorobowym niż zainfekowanie kilkunastu, którzy
prędzej czy później wylądują na L4. Poza tym najwyższy czas zacząć
wykazywać zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do przestrzeni
publicznej. Mycie rąk i używanie żelów antybakteryjnych powinno wejść
nam w krew, zwłaszcza w przypadku korzystania ze środków transportu
publicznego, supermarketów czy… przychodni. W dzisiejszych czasach
im prędzej nauczymy się dmuchać na zimne, tym lepiej dla nas.
Mam nadzieję, że epidemię uda się tym razem zdusić w zarodku. Jeśli
stanie się inaczej, wykażcie się rozsądkiem. W tym przypadku, dobro
społeczne to nasze dobro.
W zupełnie dosłownym tego słowa znaczeniu.
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Stoimy okrakiem
na przełomie
To, co jeszcze dziesięć lat temu serwowała nam popkultura, dzisiaj już
nie przejdzie.

O
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Ostatnio oglądam wyłącznie starsze seriale. Nie dlatego, że serce ściska
mi nostalgia, ale dlatego, że w nowe nie potrafię się wciągnąć. Obejrzałam
wszystko, co oferowało AppleTV+ i wzruszyłam ramionami. Nie mogę wyjść ze
zdumienia, że Apple mogło wypuścić na rynek coś, czego można nie kochać.
Czekam, niezbyt niecierpliwie, na premierę „Amazing Stories” Spielberga. Jeśli
to skopią, to wysyłam Apple TV w przestrzeń zapomnienia. Przebywa w niej
obecnie Siri, więc będzie miała towarzystwo.
Wracając jednak do seriali. Oglądanie tych starszych ma jedną zaletę – pokazuje, jak bardzo zmieniły się standardy społeczne w stosunkowo krótkim czasie.
Oglądam takiego „Doktora House'a” i czuję nieprzyjemny dreszcz na plecach,
kiedy House wyjaśnia Formanowi, że tylko on może pisać na tablicy, bo tablica
jest biała, a Forman jako żywo czarny. Dziś już w tym momencie zdjęto by serial
z anteny, nie czekając, aż House zacznie łapać szefową za tyłek i gapić się na
każdy dostępny biust #metoo. Tymczasem kilkanaście lat temu, szefowa złapana za tyłek rzucała House'owi spojrzenie pełne znudzenia, a Forman odszczekiwał, że marker jest czarny, w związku z czym on ma większe prawo, by go
używać, niż biały House. Wątek posuwał się i w pamięci widza nie pozostawało
nic poza celną ripostą. Jeśli House nie skończyłby się z tego powodu, to z pewnością poleciałby w późniejszych sezonach, kiedy pojawiła się „Trzynastka”
i wszyscy przedstawiciele gatunku męskiego równo darli łacha z jej biseksualnej
orientacji. Zupełnie bezpardonowo. Zgroza, potępienie i armagedon.
To samo można powiedzieć o większości starszych produkcji, włączając w to
przeżywających drugą młodość „Przyjaciół”, „Mentalistę”, „Gwiezdne wrota”
czy nawet kultowego „Star Treka”. W każdym popełniono grzechy, które w dzisiejszych czasach są absolutnie niewybaczalne. Jednak to właśnie te seriale
były prekursorami kulturowych zmian, to one sączyły do świadomości widzów
idee równości, tolerancji i zrozumienia. Jak to zatem możliwe, że były jednocześnie i bohaterem, i przestępcą?
Patrząc wstecz, to seriale jako pierwsze odnosiły się do podstawowych
problemów społecznych. W bardzo przemyślany, celowy i zorganizowany
sposób. Na przykład twórcy popularnego kiedyś serialu dla młodzieży
„Buffy” reagowali z prędkością światła na korespondujące stany zapalne
w życiu licealistów, adresując równość, feminizm, orientację seksualną czy
radzenie sobie ze śmiercią. Większość z nich oswajała bestie nietolerancji,
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wykluczenia, religii i rasy w sposób właściwy dla swoich cza-

Odnoszę wrażenie,
że staliśmy się z jednej strony przewrażliwieni na punkcie
tego, co widzimy
na szklanym ekranie, z drugiej tak
poprawni, że przesadzamy kompletnie
w drugą stronę.

sów, czyli niedopuszczalny dzisiaj.
Odnoszę wrażenie, że staliśmy się z jednej strony przewrażliwieni na punkcie tego, co widzimy na szklanym ekranie, z drugiej tak poprawni, że przesadzamy kompletnie w drugą stronę.
Każda produkcja musi zakładać obecność różnych ras, orientacji
seksualnych, płci i identyfikacji, czyli reprezentację każdej możliwej mniejszości. W przeciwnym razie nie ma racji bytu. Wspominałam już kiedyś o przypadku brytyjskiej dziennikarki, która
wyraziła dezaprobatę dlatego, że w serialu „Czarnobyl” nie było
żadnego czarnego aktora, co uznała za jawną dyskryminację.
Zupełnie nie zastanawiając się nad tym, czy obsadzenie takowego miałoby jakikolwiek sens historyczny. Ma być i kropka.
Możliwe, że nowe seriale nie wciągają mnie dlatego, że koncentrując się na formie, zaczynamy zapominać o historii, którą
chcemy opowiedzieć. Forma góruje nad treścią, wątki dodane
nad wątkiem głównym. Nie mam nic przeciwko temu, w serialu pojawiał się
każdy dowolny wątek, pod warunkiem, że współgra z fabułą, a nie dlatego, że tak
nakazuje policja obyczajowa. Świetnie wyszło to w „Grace i Frankie”, który obala
wszelkie stereotypy, natomiast transgenderowy wątek w „Sabrinie” jest ni w pięć,
ni w dziewięć, ni w siedemnaście. Jest, bo być musiał. Na zdrowie.
Muszę przyznać, że szkoda mi tych obrazoburczych seriali z dawnych czasów,
bo oglądanie ich jest jak zanurzanie się w objęciach miękkiego fotela – proste,
naturalne i z biglem. Jedna rzecz napawa mnie otuchą – Amazon wypuścił nowy
serial z uniwersum „Star Treka”. „Picard”, bo taką nazwę nosi seria, zaczyna się
bardzo dobrze i sprawia, że czuję się jak w „Powrocie do przyszłości” – zobaczymy, jak akcja rozwinie się dalej. Zwłaszcza że Patrick Stewart dobiega już
osiemdziesiątki, to więc prawdopodobnie ostatnia szansa, by stworzyć epilog do
najpopularniejszej space opery na świecie.
Tak czy inaczej, stoimy okrakiem na przełomie. Kulturowym – jakby inaczej.
Może, kiedy opadnie pyłu kurz, przestaniemy czuć, że musimy przesadzać
i wrócimy do dobrego kina serialowego.
Chyba że nikomu nie będzie już potrzebne.
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Nie, nie trzeba
Od niedawna klienci popularnej usługi finansowej – Curve – mogą
dodawać swoje karty do Apple Wallet i dzięki temu korzystać z Apple
Pay, posiadając konto de facto w dowolnym banku w Europie. Nawet jeśli
ten oficjalnie Apple Pay nie wspiera. Dziś nie o tym. O tym już pisałem na
łamach iMagazine.pl. Jakiś czas temu również najpopularniejsza usługa
tzw. nowej bankowości, czyli Revolut, który również zawitał do Apple Pay.

I

FELIETONY

181

I tak sobie rozmawialiśmy z Klaudią ostatnimi czasy, że to wszystko jest
naprawdę wygodne i dobrze, że jest. Ma jednak swoje ciemne strony
i bynajmniej nie chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Chodzi, kolejny raz,
o człowieczeństwo. O kulturę. O dobre wychowanie. O to wszystko, co
tak łatwo przykryć, obejść prostym: „Wyślij prośbę o zapłatę”.

Mamo! Rzuć złotówkę!
Tak, wiem, zaraz odezwą się tabuny obrońców zdrowego odżywiania.
Cieszę się, że jesteście, bo zdrowe odżywianie cuda czynić potrafi. Przyznacie jednak, że krzycząc na całe gardło pod oknem w dzieciństwie
z podwórka, czuliście coś, co się już potem nie powtórzyło. Ja czułem.
Złotówka czy dwie spadały z drugiego piętra. Czasem z dodatkowym
balastem w postaci ziemniaka. Wiedziało się, że za złotówkę można
kupić to, a za cztery pięćdziesięciogroszówki tamto. Że więcej nie spadnie. Dziś śmieję się, że choć były to niskie kwoty, to w czasach młodzieńczych pieniądze literalnie spadały z nieba.

Wiedziało się, że za złotówkę można kupić to, a za cztery pięćdziesięciogroszówki tamto. Że więcej nie spadnie.
Dziś śmieję się, że choć były to niskie kwoty, to w czasach
młodzieńczych pieniądze literalnie spadały z nieba.

Z takim iście kosmicznym wsparciem szło się do sklepu i podejmowało
decyzję. Kupić sobie loda, cztery podłe gumy kulki czy jedną gumę
i batona koledze, bo wiedzieliśmy, że je uwielbia. Monet w tym czasie
nie przybywało. Nadal były cztery. Decydowały: emocje, brak panowania nad nimi, serducho lub tego serducha brak. Tak, żartuję sobie
nieco, ale czyż nie tak bywało? W dobrym tonie było czasami wtrącić
się w taki proces decyzyjny, który toczyli nasi przyjaciele z podwórka
i rozwiązać go, dokładając dodatkowe monety koleżance czy koledze.
Ot, tak. Po prostu. Bez reszty.

FELIETONY

182

Potem spadła na nas cyfryzacja. Dorośliśmy wraz z nią, a nasze głowy poszybowały
znacznie wyżej niż drugie piętro, z którego
kiedyś spadały pieniądze. Zaczęliśmy czytać
mądre książki o byciu mądrymi ludźmi, którzy
w mądry sposób żyją, oszczędzają, dobierają
przyjaciół, kochają, nie kochają, kochają się ze
sobą, nienawidzą siebie, akceptują siebie itd.
A na koniec dnia mogą po prostu wyrzucić lub
zablokować dany kontakt w telefonie. Pstryk,
ostatni gasi światło.

W dobrym tonie było czasami wtrącić się w taki proces
decyzyjny, który toczyli nasi przyjaciele z podwórka i rozwiązać
go, dokładając dodatkowe monety
koleżance czy koledze. Ot, tak. Po
prostu. Bez reszty.

Nie, nie trzeba
Revolut i podobne usługi sporo ułatwiły
w kwestii dzielenia się kosztami. Rozwiązały
m.in. kwestię szybkiego podziału rachunku
w knajpach, do których wychodzimy ze znajomymi (niestety coraz rzadziej). Ot, jeden może
zapłacić za wszystkich, a następnie wysłać im
wszystkim tzw. prośbę o zapłatę określonej
kwoty, dzieląc sprawiedliwie wspólny rachunek. Płacimy wirtualnymi pieniędzmi, więc
oddajemy je, klikając w naszych smartfonach
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przycisk „Akceptuję. Zapłać”. I już. Sekundę później nasz znajomy ma na
koncie tyle wirtualnych pieniędzy, o ile poprosił. Pstryk i gotowe. Kontakt zachowany. Zachowaliśmy się fair. Czy na pewno zawsze?
Bo widzicie, łatwo w tym wszystkim zapomnieć o tym, co ludzkie. Czasami są to małe sprawy, jak zaproszenie kogoś na kawę czy dobre wino.
Czasami to kupienie grupie znajomych, którzy wpadli do naszego miasta
na weekend, kilku biletów MPK. W końcu to my ich
gościmy. Tak robili nasi rodzice, prawda? Tego nas
uczyni, czyż nie? No widzicie – tak, tego, ale potem

Cztery monety to lody,
cztery gumy lub… pamię-

zaczęliśmy mylić dobre wychowanie z dbaniem
o finanse osobiste, finanse osobiste ze skąpstwem,
skąpstwo zaś utożsamiać z zaradnością. I tak teraz

tacie? Cztery monety

już często młodzi ludzie nie kupią sobie wzajemnie

w 2020 to tyle samo,

biletu, który kosztuje mniej niż najtańsze aplikacje

tylko te momenty są niewidzialne. Więc jaka jest

w App Store. Za to z łatwością cyfrowy gospodarz
powie komuś: „Siadaj. Kupię Ci bilet i wyślę ci tam
na Revolucie, ile za niego”. Gościnność w 2020 roku.

różnica? Ano taka, że
gdybyś je miał w kieszeni,
to mogę się założyć, że nie
podszedłbyś do przyja-

Cztery monety to lody, cztery gumy lub… pamiętacie? Cztery monety w 2020 to tyle samo, tylko te
momenty są niewidzialne. Więc jaka jest różnica?
Ano taka, że gdybyś je miał w kieszeni, to mogę

ciela z owym biletem i nie

się założyć, że nie podszedłbyś do przyjaciela

powiedział: „Masz tu bilet.

z owym biletem i nie powiedział: „Masz tu bilet.

Poproszę dwa złote”.

Poproszę dwa złote”. Wiecie, staramy się należeć
do ludzi, którzy znają wartość pieniądza, szanują
go i mądrze nim gospodarują. Pieniądze już teraz
nie spadają z nieba, to jasne. Dorośliśmy. Tylko że
dobre, bezinteresowne gesty często nie urosły wraz
z zasobnością portfeli. Te zniknęły, jak to, co impo-

nowało nam w rodzicach. Jak bezinteresowne odwiedziny, bez zapowiadania się miesiąc wcześniej. To małe, skromne lub większe – hojne, jeśli
chcemy i możemy, gesty, ale też proste: „Dzięki, przyjechałaś.”, „Wpadaj!”,
„Tak, będę za godzinę”. Dobre wychowanie to nie majętność, namiętność
czy pochodzenie. To wyczucie chwili, w której po prostu się jest po to, by
powiedzieć: „Nie, nic nie trzeba. Super, że jesteś!”.
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Góra
Ostatnie kilka felietonów piszę od nowa przynajmniej po dwa razy. Gdy
jeden mam już prawie napisany, stwierdzam, że nie jest dobry. Tak by było
jasne – te, które publikujemy, też nie są jak spod pióra Kisielewskiego.
Jednak staram się bardzo, by choć jedna osoba potem do mnie napisała
i podziękowała czy poparła mój punkt widzenia. Teraz siedzę na plaży
w Hiszpanii na obozie treningowym i piszę znowu od początku.

O
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Ostatnie miesiące są dla mnie trudne. Bo jak tu pisać, skoro zawodowo
zmagam się z wdrożeniami systemów ERP i to nie jest pasjonująca lektura.
Pisać ciągle o treningach – to też już byłoby nudne.
Gdybym wymyślił jakąś rewolucyjną dietę, jestem pewien, że to by się
sprzedało doskonale. Pokazałabym swoje zdjęcie „przed” i „po”, jak niejeden celebryta i na tym zbudował swoje audytorium. Jednak u mnie to, że
schudłem, nie było niczym nowym. Uważam na to, co jem i dużo ćwiczę.
Dieta jest banalna i prosta. Należy przyjmować mniej kalorii, niż potrzebujemy. Nie ma w tym nic trudnego ani rewolucyjnego. Nie ma magicznych
tabletek czy ćwiczeń. Nie ma… i koniec diety.
Dzisiejszy dzień jednak spowodował, że znalazłem powód, by napisać od
nowa felieton. Dziś mija drugi dzień, od kiedy wyjechałem na trening na
rowerze szosowym.
Zostałem dziś w ciągu 4 godzin w górach zważony, zmierzony, oszacowany
i wyceniony. Góry Andaluzji przemieliły mnie, połknęły i wypluły.
Trudno sobie pewnie uzmysłowić to, co ze mną zrobiły te podjazdy. To,
jak wielkim były obciążeniem. Nie potrafię się tym podzielić, ale powiem
tylko, że skurcze nóg miałem tak silne, że nie potrafiłem ustać. Wjechałem
łącznie tylko na niecałe 1000 m n.p.m.
Po powrocie z tego ponad 80-kilometrowego treningu stwierdziłem,
że muszę przewartościować wyobrażenie o sobie. Muszę zweryfikować
i zupełnie inaczej ocenić swoje możliwości. Ocenić się od nowa. Taka
ocena siebie jak coroczna ocena pracowników w korpo.
Moja ocena do tej pory budowana przez jazdę na wirtualnych podjazdach
w górach nijak się ma do rzeczywistości. Pewnie podobnie jak znajomości

Trudno sobie pewnie uzmysłowić to, co ze mną zrobiły te podjazdy.
To, jak wielkim były obciążeniem. Nie potrafię się tym podzielić, ale
powiem tylko, że skurcze nóg miałem tak silne, że nie potrafiłem ustać.
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wirtualne do prawdziwych relacji między ludźmi. Budowanie swojej wartości przez posiadanie, pryzmat zainwestowanych pieniędzy i sprzętu nie
przekłada się w najmniejszym procencie na to, kim jesteśmy. Pewnie dla
profesjonalisty to ma znaczenie, ale dla amatora zupełnie nie ma.
Podobnie się ma pewnie w życiu i w innych naszych działaniach. Możemy
mieć 1000 znajomych na FB, ale gdy chcesz się z kimś spotkać, nagle
trudno jest znaleźć taką osobę. Każdy, kto ma pieniądze, wie, jak dużo znajomych się pojawia, by czerpać z naszej hojności. Jednak wszystko to iluzja.
Wystarczy, że wjedziesz w góry.
Mam wrażenie, że przed każdym kiedyś pojawią się takie góry. Będzie to
jakiś egzamin, rozmowa kwalifikacyjna czy coś innego. Warto nie ukrywać
tego przed sobą i potem wystawić sobie ocenę. Bez naciągania i bez zbytniego dołowania się, realnie ocenić swoje możliwości. Wiedzieć, na jakim
poziomie się znajdujemy. Tylko jeszcze raz zaznaczę, że nie wolno zaniżać
swojej wartości. Realizm ponad wszystko.
Ja to już wiem. Wiem, że nie wjadę na górę Sierra Nevada, gdzie była
meta jednego z etapów Vuelta a España. Nie ma na to nawet najmniejszej
szansy. Ale wiem już, że jeśli chcę to zrobić, to mogę to osiągnąć. Jednak
czas na to, by przestać się łudzić, że kupno nowego roweru to za mnie
załatwi. No, chyba że będzie to e-bike, ale nie o to przecież chodzi. Nie
chodzi o to, by być na tym szczycie, ale by do tego dążyć. By realizować
to marzenie. Dla mnie podobnie wyglądają podróże. Nie chodzi o to, by
gdzieś dojechać, ale by być w podróży i nigdy nie dojechać.
Przede mną rok treningów. Wykupienie usług jednego z trenerów, niestety
trochę wirtualnych. Trenowanie według planów treningowych i weryfikacja
ich przez trenera. Skupienie się na zmianie nawyków żywieniowych i zrzucenie jeszcze z 5 kg. Niby to tak niewiele. Skończenie z zabawą i pieszczeniem się i zdecydowanie na to, co chcę osiągnąć. Jeśli góra jest moim
wyzwaniem, to trzeba się przygotować.
Wiem, że mam 48 lat i nie jestem młodszy, ale chcę być. Chcę opóźnić to
uczucie, gdy uświadomię sobie, że jestem stary. Chcę być sprawny, zdrowy
i szczęśliwy. Przecież to tak niewiele.
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Dżentelmeni
Guy Ritchie powraca i udowadnia, że jest jeszcze w formie. Spisanie
brytyjskiego reżysera na straty okazało się przedwczesne, ponieważ
wraca z najlepszym swoim filmem od lat. Niczym angielski
dżentelmen – ze stylem i klasą.
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Dokładnie pamiętam, jak 22 lata temu
wychodziłem z małego studyjnego kina,
z kompletnie nieznanego mi filmu „Lock,
Stock and Two Smoking Barrels”, który
w Polsce nosił tytuł „Porachunki”. Na tamte
czasy wydał mi się dość dziwaczny, ale
jednak na tyle oryginalny, że zapadł mi
w pamięci. Dwa lata później na ekrany kin
wszedł „Snatch”, który stał się potężnym
fundamentem całej przyszłej reżyserskiej
kariery Ritchiego. Kolejne jego projekty były
bardziej lub mniej udane, ale w 2009 roku
wyreżyserował „Sherlocka Holmesa”
z Robertem Downeyem Jr. oraz jego kontynuację – i znów wrócił do łask Hollywood.
Jego „Kryptonim U.N.C.L.E.” z 2015 roku był
filmem nakręconym na motywach popularnego niegdyś w UK serialu szpiegowskiego,
bardzo przypadł do gustu widowni na całym
świecie, a w moim osobistym rankingu zajmuje naprawdę przyzwoite miejsce.
Niestety, dwa późniejsze przedsięwzięcia
Ritchiego, czyli „Król Artur: Legenda miecza”
oraz „Aladyn”, będący wersją live action kultowej animacji Disneya, w moim odczuciu
nie były udanymi produkcjami. Zwłaszcza
drugi tytuł, który nawet przy ponownym
seansie nie zyskał mojej sympatii, a film animowany z lat 90. ubiegłego stulecia kocham
całym swoim sercem i zajmuje on w nim
naprawdę zaszczytne miejsce. Obawiałem
się, że reżyser „Porachunków” wyprztykał się
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Dokładnie pamiętam, jak 22 lata temu
wychodziłem z małego studyjnego
kina, z kompletnie nieznanego mi
filmu „Lock, Stock and Two Smoking
Barrels”, który w Polsce nosił tytuł
„Porachunki”.
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już z pomysłów i kreatywności, ale na szczęście okazało się, że powinien
postawić na sprawdzony pomysł, tylko nieco go odświeżyć. Tak właśnie
jest w przypadku „Dżentelmenów”.
Fabuła filmu jest tu niemal całkowicie nieistotna, ponieważ nie jest ona
trzonem całej produkcji. Oczywiście ważne, że jest ona spójna i konsekwentnie zmierza z punktu A do końcowego punktu B, ale ostatecznie
najistotniejszy jest tu sposób przedstawienia całej historii. To wychodzi
Ritchiemu bardzo dobrze i przypomina złote lata jego reżyserskiej roboty.
Tym, co na pierwszy rzut oka bardzo zachęca do obejrzenia filmu, jest
obsada. Ta prezentuje się tu wprost fenomenalnie i choć na ekranie zobaczymy przede wszystkim aktorów brytyjskich, to jednak takich, których
znamy, lubimy i cenimy. Na pierwszym planie pojawiają się tutaj Matthew
McConaughey i Charlie Hunnam, ale zaraz z tylnego siedzenia partnerują
im Jeremy Strong (kojarzony przede wszystkim z serialu „Sukcesja”), Henry
Golding, Michelle Dockery czy fenomenalni Colin Farrell i Hugh Grant.
To zwłaszcza ci dwa ostatni panowie wybijają się niemal w każdej scenie
i kradną je swoim kolegom i koleżankom z planu.
Guy Ritchie jest znany przede wszystkim, poza świetnym doborem
obsady, z naprawdę charakterystycznego montażu, dzięki któremu
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ciężko jest pomylić jego film z jakimkolwiek innym reżyserem, oraz
z wyborem piosenek, które będą obrazować wszystko, co dzieje się na
ekranie. Myślę, że na tym polu ustępuje tylko jednemu reżyserowi, który
opanował tę sztukę do perfekcji, czyli Quentinowi Tarantino.
Na „Dżentelmenów” szedłem bez większych oczekiwań. Miałem
nadzieję, że dostanę rozgrywkę na dobrym poziomie, zainteresuje mnie
historia, sposób jej przedstawienia, a film będzie dodatkowo wypełniony charakterystycznym brytyjskim poczuciem humoru. Cóż, gdybym
powiedział, że się na tym filmie zawiodłem, to bym ewidentnie skłamał.
Bawiłem się na nim wyśmienicie i cieszę się, że Ritchie wrócił do korzeni.
Co prawda nie jest to film odkrywczy, nie zobaczymy tu niczego, czego
nie widzielibyśmy wcześniej, jednak pomimo tego czuć tu powiew świeżości. Przede wszystkim da się zauważyć, że reżyser cieszy się z tworzenia takiego filmu, że sprawia mu to zwykłą, czystą radość. Dzięki temu
możemy czuć ją i my.
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Kłamstewko
Czy kłamstwo mam faktycznie krótkie nogi? Czy za kłamstwem mogą

Ocena iMagazine

stać dobre zamiary, które są w stanie je moralnie obronić? Okazuje się,
że chińska tradycja pozwala kłamać bliskim, żeby częściowo ochronić
ich przed śmiercią. Niemożliwe?
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Okazuje się, że jednak możliwe. Przynajmniej z takiego złożenia
wychodzi najnowszy obraz Lulu Wang, który opowiada historię, w której chińska rodzina dowiaduje się, że najstarsza przedstawicielka rodu
choruje na nowotwór i nie zostało jej dużo czasu na tym świecie.
Postanawiają nie informować jej o chorobie i kłamać w przypadku
badań lub wizyt u lekarzy. Okazuje się, że według założenia, z którego
wychodzą bohaterowie i jednocześnie część społeczeństwa, ludzie nie
umierają bezpośrednio na choroby, ale od przejmowania się nimi i od
stresu wywołanego tym, że niebawem możemy umrzeć. Teoretycznie
w tym szalonym myśleniu jest metoda, bo nawet w naszej kulturze
wielokrotnie mówiło się, że „śmiech to zdrowie” i że ludzie chorzy
muszą myśleć bardziej pozytywne, bo wtedy mogą pożyć dłużej.
Główną bohaterką filmu jest Billi, którą gra nagrodzona Złotym Globem Awkwafina. Billi mieszka w Nowym Jorku, tak jak jej rodzice,
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a reszta jej rodziny żyje albo w Chinach, albo w Japonii. Gdy dowiaduje
się, że jej ukochana babcia jest chora, postanawia wraz z całą rodziną
udać się w odwiedziny do niej – już tu pojawia się jedno z kłamstw,
ponieważ pretekstem do wizyty jest ślub jednego z kuzynów, który to
został zaaranżowany na szybko, tylko na potrzeby owej sytuacji.
Cały film bazuje na pokazaniu różnic, jakie istnieją pomiędzy kulturą
Wschodu a kulturą Zachodu, ale także pomiędzy nowoczesnym spojrzeniem
na świat a tradycją. Billi początkowo nie wie, czy da radę okłamywać babcię
i bije się cały czas z myślami, czy jej nie wyjawić sekretu, jaki ukrywa przed
nią reszta rodziny. Bo czy taki uczynek może to kłamstwo usprawiedliwiać?
Lulu Wang opowiada nam naprawdę sprawnie historię o odnajdywaniu się
w status quo. Historię momentami niejednoznaczną, ale jednocześnie bardzo
prostą, która porusza i skłania do refleksji niemal każdego widza. Obserwujemy bardzo ładny balans pomiędzy tragizmem całej sytuacji a jednoczesnym cieszeniu się każdym dniem z bliskimi i kochającymi nas osobami. To
niezwykły film o miłości i więziach, jakie panują w domach oraz o tym, że
pomimo różnic kulturowych, pokoleniowych i światopoglądowych to właściwie wszędzie jesteśmy tacy sami. Wszyscy pozostajemy w końcu ludźmi.
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Premiery streamingowe
marzec 2020
Formuła 1: Jazda o życie. Sezon 2
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów
wyścigów Formuły 1. Każdy, kto śledzi tę dyscyplinę
sportu motorowego i zna kogoś więcej, niż tylko
Roberta Kubicę, na pewno wciągnie cały sezon
na jeden raz. Niewątpliwym plusem produkcji
(tak przynajmniej było w przypadku 1. sezonu
i raczej kolejny tego nie zmieni) jest fakt, że ten
dokumentalny serial mogą oglądać także ludzie,
których na co dzień Formuła 1 nie interesuje. Może
być też tak, że po seansie postanowią jednak, że
mogą w tym sporcie znaleźć coś dla siebie.

Premiera: 28.02 			
		

Kraina lodu 2
Pierwsza część Disneyowskiej „Krainy lodu” stała się
już kultowa. Wiedzą o tym przede wszystkim rodzice
małych ludzi, którzy na każdy bal karnawałowy
czy też imprezę urodzinową u rówieśników musieli
przebrać się za kogoś z filmu. Teraz Anna, Elza, Olaf
i przyjaciele powracają w nowej odsłonie. Film ma nieco
mroczniejszy klimat, niż poprzednia część, ale wciąż
mogą oglądać go wszyscy.

Premiera: 02.03				
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Le Mans ’66
Jeżeli tęsknicie za hollywoodzkimi produkcjami
w startym stylu, gdzie dominuje testosteron,
zamiast krwi jest benzyna, a sceny akcji przeplatane
są dobrym humorem, to najnowszy film Jamesa
Mangolda jest dla Was. „Le Mans ’66” z Mattem
Damonem i Christianem Bale’em to świetna
historia powstawania Forda GT, który miał pokonać
zespół Ferrari w legendarnym wyścigu Le Mans. To
naprawdę rewelacyjnie zrealizowana produkcja,
która wciąga i jeszcze długo nie pozwala o sobie
zapomnieć.

Premiera: 11.03			
		

Król lew
Kto nie płakał na „Królu lwie”, ten będzie mógł zapłakać
na nowej wersji. Disney postanowił przenieść swoja
klasyczną opowieść w live action, a reżyserią zajął
się Jon Favreau – odpowiedzialny między innymi za
dwa pierwsze filmy o Iron Manie. Pomimo tego, że
animacja z lat 90. XX wieku przemawia do mnie o wiele
bardziej, to nie można nowej odsłonie odmówić tego,
że jest naprawdę dobrze zrealizowana i momentami
przypomina film dokumentalny od BBC.

Premiera: 08.03			

Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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Życie w muzycznej
bańce
Przyznam Wam się do czegoś. Jeszcze nigdy tak długo nie myślałem nad
tekstem, który mam napisać. Nie mogłem wpaść na temat, który byłby
dobry i interesujący. Poczułem taką wielką pustkę i pomyślałem – chyba
to już koniec, powiedziałem wszystko. Lecz wtedy pojawił się przełom.
Posłuchałem płyty Faith No More – zespołu, który zawsze był poza moim
radarem i przyznaję się z delikatnym wstydem, że był to mój „pierwszy
raz” z ich muzyką. Zostałem nią totalnie oczarowany.
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Przypomniało mi to również jedną myśl, która towarzyszy mi od samego
początku powstania muzycznych streamingów: jak to jest, że mamy te
superalgorytmy, a ja wciąż słucham tego samego, a moje nowe odkrycia
muzyczne i tak głównie pochodzą z poleceń znajomych?
No właśnie, jak to jest, że jeszcze 15 lat temu, gdy wszystkie te platformy
streamingowe dopiero rodziły się w formie planów ich założycieli, odkrywałem muzykę, która była lepsza niż teraz?
Odpowiedź jest dość prosta i zarazem smutna – nie żyłem w swojej własnej bańce, w której system podpowiada mi zespoły i muzykę, która jest
podobna do tego, co znam i lubię. Szukałem samodzielnie, rozmawiałem
ze znajomymi – wymienialiśmy się własnymi rekomendacjami i nawzajem
poszerzaliśmy tak swoje horyzonty. W ten sposób poznałem thrash metalowy zespół Channel Zero – kto zna, ręka do góry, będzie nas już wtedy
może całe pięć osób w Polsce.
Tak poznałem Behemotha oraz inny stary polski zespół – SBB – ktoś mi ich
polecił. Teraz muzykę poleca mi maszyna. Jeśli więc zacznę słuchać więcej
metalcore’u – wszystko, co serwuje mi Apple Music lub Spotify, będzie kręciło
się wokół tego gatunku muzycznego. Czy to źle? W teorii nie, w końcu taką
muzykę lubię, mam do tego prawo – ale nigdy, przenigdy nie odkryję czegoś
innego, co mogłoby mi się spodobać. W ten sposób zamykam się w swoim
świecie, który jest wąski, jednobarwny i po prostu na dłuższą metę nijaki.
Paradoksalnie ta sytuacja sprawiła, że więcej wysiłku muszę poświęcić,
żeby znaleźć coś nowego, muszę wrócić do prawdziwych korzeni – chodzę
do sklepów z płytami i kupuję czasem coś, czego nie znam, a podoba mi
się tytuł płyty, okładka lub wydaje mi się, że słyszałem coś kiedyś o tym
zespole/artyście – nie ma już innej opcji. Przestaliśmy się dzielić face to face
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swoimi pasjami i upodobaniami. W końcu wszyscy wszystko możemy sobie
sprawdzić w internecie.
Dzięki tego typu podejściu poznałem lepiej jazz, poznałem kilku ciekawych
artystów, których NIGDY nie podpowiedział mi żaden streaming.
Wniosek jest jeden i jest bardzo prosty – chcesz się rozwijać muzycznie,
chcesz poszerzać swój horyzont i nie stać w miejscu? Musisz chodzić na
koncerty zespołów, których nie znasz – mam z kilku takich koncertów
świetne winyle. Musisz chodzić do sklepów z płytami (póki jeszcze istnieją) i starać się rozmawiać o muzyce z ludźmi, z którymi nigdy o tym
nie rozmawiałeś, inaczej skończysz, słuchając 40 kopii swojego ulubionego wykonawcy lub zespołu. Staniesz w miejscu, nie dostrzegając tego,
jak wiele świat ma Ci do zaoferowania – bez szansy na zmianę we własnych upodobaniach i przekonaniach.
Nikomu takiej stagnacji nie życzę, dlatego proszę Was, zróbcie coś dla siebie
i posłuchajcie czegoś totalnie przypadkowego – a nuż okaże się, że Wam się
spodoba. Tego Wam życzę.
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Jabłka pieczone
MAŁGORZATA ŁADA

w koszyczkach z kruchego ciasta
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Skład:

Mąkę wysiekać z masłem i cukrem, dodać żółtka, śmietanę

• 5 średniej wielkości

i dokładnie wyrobić dość zwarte ciasto (jeśli jest za gęste,

czerwonych, lekko

dodać trochę śmietany, a gdyby było za luźne – trochę mąki).

kwaśnych jabłek

Ciasto wkładamy na ok. 30 min do lodówki.

• 5 łyżeczek miodu
• duża garść grubo

Jabłka myjemy, odcinamy górę z ogonkiem i wydrążamy

posiekanych orze-

gniazda nasienne, pozostawiając końcówkę nieruszoną, żeby

chów włoskich

sok z jabłka i miód nie wypłynął.

• ¼ łyżeczki
cynamonu

Jabłka napełniamy orzechami wymieszanymi z cynamonem
i miodem, przykrywamy odciętą częścią.

• 1 szkl. mąki
• 100 g masła

Ciasto wyjmujemy z lodówki, dzielimy na pięć części i każdą

• 2 żółtka

część rozwałkowujemy i oklejamy jabłka, robiąc koszyczek.

• 1 łyżka gęstej

Ciasto do jabłek mocujemy, wbijając goździki.

śmietany
• 2 łyżki cukru

Ciasto możemy posmarować rozmąconym jajkiem, będzie

• kilka goździków

miało ładniejszy wygląd.
Jabłka układamy w naczyniu żaroodpornym lub na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.
Piekarnik nagrzewamy do temp. 180°C i pieczemy przez ok.
20–25 min, w zależności od wielkości jabłek.
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