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RED

Przetwornik C/A USB + przedwzmacniacz + wzmacniacz słuchawkowy

Zamień smartfon
w mobilny system hi-fi
Połącz DragonFly Red ze smartfonem i słuchawkami, aby udoskonalić brzmienie swojej
muzyki. DragonFly Red z łatwością dostarcza
naturalny, czysty i detaliczny dźwięk z dowolnego urządzenia z portem USB – smartfona,
tabletu, komputera.

• Współpraca ze smartfonem, tabletem (iOS, Android),
komputerem
• Gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu
• Niski pobór energii nie ogranicza czasu pracy smartfona
• Precyzyjna, cyfrowa (bit-perfect) regulacja głośności
• Łatwy w przenoszeniu, wielkości pendrive’a

Salony firmowe Audioquest: www.tophifi.pl

www.facebook.com/AudioQuestPolska/
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GRA

muzyka
Przenośny głośnik Bluetooth

Przenośny głośnik
Bluetooth GROOVI RIPPLE

Muzyka to całe Twoje życie. Nieważne czy słuchasz ciężkiego rocka, koreańskiego popu, czy klasycznego jazzu,
chcesz się nią dzielić z bliskimi. Bo muzyka gra. To głośnik dla Ciebie. Bezprzewodowy, żebyś nie plątał kabli.
Kompaktowy, żebyś go wszędzie wcisnął. Z wydajną baterią, byś słuchał i słuchał. Na kempingu, na łódce, na plaży.
Razem z powerbankiem TP-Link i mobilnym hotspotem TP-Link stworzą komplet, który zapewni bezstresowy wyjazd.
Jedyne o co się martwisz, to wybór playlisty.
Czytaj
w w w.co nnectedmaga zine.pl

w w w.tp -link .co m . pl

/ SPIS TREŚCI /

Aktualności
12 Aktualności

6

25

Temat numeru
25 Sphero SPRK / Maciej Skrzypczak
30 Apple Classroom / Napoleon Bryl
34 Swift Playgrounds / Napoleon Bryl

Wywiad
39 Długodystanowiec Marcin Przybyłowicz (CD Projekt
RED) / Krzysztof Sebastian Kołacz

Podróże
48 Case study: Jak zacząć podróżować? / 		
Maja Jaworowska

39

54 Zaginione zdjęcia z Tokio / Tomasz Szykulski

Productivity
60 Były sobie dwa iPady, jeden duży, drugi mały?
		Ale który jest lepszy dla mnie? / Michał Śliwiński

Lifestyle MacUsera
65 Lifestyle MacUsera / Monika Gutowska i Norbert
Cała

Sprzęt

70

70 Yamaha – ISX-18D / Jarosław Cała
75 Skullcandy Barricade Mini / Paweł Hać
79 Monitor Acer H7-H277HU / Norbert Cała
84 Adapter USB-C od CSOP – czyli zamieniamy jeden
port na cztery / Michał Zieliński
88 Withings Body / Paweł Hać
92 HoldIt – opaski do biegania z diodami LED / Jan
Urbanowicz
95 OtterBox Symmetry Clear Case / Paweł Hać
98 Recenzja 13” MacBook Folio Sleeve / 		
Wojtek Pietrusiewicz
103 Twelve South SurfacePad / Paweł Hać
107 Ładowanie w podróży / Maja Jaworowska
110 BlueLounge Aaden – minimalistyczna ładowarka do
akumulatorów / Maciej Nowakowski
113 Berrolia – wyjątkowo oryginalny uchwyt
samochodowy z miasta Łodzi / Paweł Okopień
117 Smart kask Livall BH–60 / 				
Krzysztof Sebastian Kołacz
125 Garmin eTrex Touch 35 / Napoleon Bryl
129 Wieszamy telewizor na ścianie – Hama FullMotion XL
/ Paweł Okopień

117

/ SPIS TREŚCI /

7

132 Lexus IS 300h vs. RC 200t – sportowy sedan kontra
coupé / Jan Urbanowicz

149

Programy
140 Gry i Programy iOS / Norbert Cała
142 Aplikacje dla rodziców / Patrycja Rudnicka
147 Tadam / Anna Gabryś
149 QNAP i wideo / Maciej Skrzypczak
152 Podstawy OS X – 5 – Bezpieczeństwo / 		
Wojtek Pietrusiewicz
156 Tworzymy bootowalny installer macOS Sierra na
pendrivie / Wojtek Pietrusiewicz
		

132

Gry
160 Hitman: Sniper / Krzysztof Morawski

Porady
165 Tips&Tricks / Maciej Skrzypczak

Felietony
168 Jak działa Google / Kinga Ochendowska
173 Road Trip i „Polska w ruinie” / Kinga Ochendowska
180 iPad w odwrocie / Łukasz Mirocha

Film

168

181 Boska Florence / Jan Urbanowicz
183 Śmietanka towarzyska / Jan Urbanowicz
185 Premiery DVD i Blu-ray / Jan Urbanowicz

Muzyka
187 Cała muzyka / Jarosław Cała

Makowa kuchnia
190 Zupa cukiniowo-jabłkowa / Małgorzata Łada

190

181

/ WSTĘPNIAK /

9
Już od ładnych kilku lat utarło się, że wrzesień jest najważniejszym miesiącem w Apple.
Kiedyś motorem było „Back-to-school”, teraz
towarzyszy mu najbardziej spektakularne
wydarzenie w roku – premiera kolejnego
iPhone’a. iPhone 7, choć jego oficjalna nazwa
nie została jeszcze ustalona, zostanie pokazany już 7 września, czyli za tydzień od chwili,
gdy w Wasze ręce trafi to wydanie iMagazine.
Zapraszamy oczywiście na naszą imprezę
– iChwilę – podczas której będziemy mogli
wspólnie obejrzeć prezentację wyczekiwanych nowości. Skromnie liczę jeszcze na „one
more thing…”, ale zobaczymy.
Wspomniałem o powrocie do szkoły – na
tym temacie koncentrują się Napoleon Bryl
oraz Maciej Skrzypczak. Polecam również
recenzję Kingi Ochendowskiej najnowszej
książki o Google, której wydaniu patronujemy. We wrześniu Krzysiek Kołacz rozmawia
z Marcinem Przybyłowiczem na temat two-

twitter.com/imagazinepl

rzenia muzyki do Wiedźmina. Wrześniowy
iMag to masa sprzętu, który znajdziecie tylko
u nas – między innymi monitor Acer z USB-

facebook.com/iMagazinePL

C, inteligentny kask rowerowy Livall, nowości od Yamahy czy… porównanie dwóch
Lexusów. Wyjątkowo dużo piszemy w tym
numerze też o programach.
Zapraszam, warto nas czytać!
Dominik Łada

/ REDAKCJA /

10

NR 9/2016 (69) WRZESIEŃ 2016
HTTP://WWW.IMAGAZINE.PL
ISSN 2082-3630
WYDAWCA
MAC SOLUTIONS DOMINIK ŁADA,
UL. ZGODA 9 LOK. 14, 00-018 WARSZAWA,
NIP: 118-135-60-13
REDAKCJA
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,
faks 22 403 83 00
redakcja@imagazine.pl
REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada, tel. +48 501 055 988
d.lada@imagazine.pl
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Norbert Cała
n.cała@imagazine.pl
REKLAMA
reklama@imagazine.pl
KOREKTA
Kinga Ochendowska
k.ochendowska@imagazine.pl
Ania Gabryś
WEBMASTER
Angelika Borucka
Krzysztof Stambuła
WSPÓŁPRACA
Paweł Jońca, Krzysztof Młynarski, Krzysztof Morawski, Kinga Ochendowska, Wojtek Pietrusiewicz
Gracjan Pietras, Maciek Nowakowski, Paweł Hać, Paweł Luty, Paweł Piotrowski, Małgorzata Salamonowicz-Łada,
Wojtek Rajpert, Maciek Skrzypczak, Michał Śliwiński, Jan Urbanowicz, Marek Wojtaszek
Tomasz Szykulski, Patrycja Rudnicka, Michał Zieliński, Kamil Dyrtkowski, Łukasz Mirocha,
Krzysztof Sebastian Kołacz, Paweł Okopień, Napoleon Bryl, Maja Jaworowska
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta
m.gileta@imagazine.pl

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są chronione prawami autorskimi wydawcy
magazynu „iMagazine”, ich autorów lub osób trzecich. Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazine”
lub innych uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń,
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu
uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów
lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Aplikacja iMagazine działa na silniku Embuk.pl
Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare http://www.sare.pl
Nasz magazyn monitorowany jest
przez Instytut Monitorowania Mediów

/ AKTUALNOŚCI /

12

GARMIN PREZENTUJE
FENIX CHRONOS W TRZECH
ODSŁONACH

Garmin zaprezentował trzy nowe wydania swojego
Fenixa 3 HR – nowe modele nazywają się Fenix Chronos
i są wykonane z różnych materiałów.
Czytaj dalej...

CANON OFICJALNIE
ZAPREZENTOWAŁ 5D
MARK IV I DWA NOWE
OBIEKTYWY

Canon pokazał nową odsłonę swojego

pełnoklatkowego 5D oraz nowe wersje
dwóch znanych szkieł. Ponownie było tak,
jak się spodziewałem – nihil novi.
Czytaj dalej...

APPLE MUSIC FESTIVAL
W LONDYNIE W DNIACH
18–30 WRZEŚNIA 2016
W dniach 18-30 września 2016 roku w Londynie
w klubie The Roundhouse, odbędzie się 10.
festiwal Apple Music, wcześniej znany pod
nazwą „iTunes Music Festival”.
Czytaj dalej...
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IOS 9.3.5 Z TRZEMA
WAŻNYMI POPRAWKAMI
BEZPIECZEŃSTWA

Apple upubliczniło iOS 9.3.5 dla wszystkich
iUrządzeń.
Czytaj dalej...

AK74 ROZMAWIA
Z NAMI NA TEMAT
IMAG WEEKLY

Artur Kurasiński kilka dni temu zadał nam
kilka kłopotliwych pytań na temat iMag
Weekly, a my mu odpowiedzieliśmy…
Czytaj dalej...

APPLE MUSIC CZYLI
(NIE)UCZCIWA
KONKURENCJA

Część muzycznego świata oburza się na Apple,
które za sprawą swojego lobbingu i pokaźnych
sum przekonuje artystów i wytwórnie do wydawania utworów na wyłączność w Apple Music.
Apple poniekąd psuje rynek, jednocześnie
go naprawiając. W końcu za każdą twórczość
należy się odpowiednie wynagrodzenie.
Czytaj dalej...
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TIM COOK OD 5 LAT CEO
APPLE

24 sierpnia minęło 5 lat od objęcia przez Tima Cooka
szefostwa nad Apple. To 5 lat wielkich sukcesów, niesamowitej odpowiedzialności i wyzwań. Tim Cook nie
jest Steve’em Jobsem. Wielu nazywa go księgowym.
Kiedy Jobs miał wizje, Tim Cook realizował cel. Pewne
jest, że Apple znacząco się zmieniło przez te minione
5 lat. Pytanie, czy Tim Cook będzie dalej CEO Apple za
kolejne 5 lat.
Czytaj dalej...

RZEKOMO POJAWIĄ SIĘ
TRZY NOWE MODELE
IPADÓW W 2017 ROKU

Kilka dni temu pojawił się raport od Ming-Chi Kuo
z KGI, że w 2017 roku Apple wprowadzi do oferty

DUALSHOCK 4
WIRELESS ADAPTOR
DLA MAC I WINDOWS

Na początku września na rynku pojawi

się DualShock 4 Wireless Adaptor, wspierający Mac i Windows oraz przy okazji
PlayStation Now dla Windows – najpierw
w Europie, a potem w USA – z selekcją ciekawych gier.
Czytaj dalej...

trzy nowe iPady – iPada Pro 12,9'' w drugim wydaniu, tańszego iPada z ekranem 9,7'' oraz nowego
iPada Pro z ekranem 10,5''.
Czytaj dalej...
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TP-LINK PREZENTUJE
CAŁKOWICIE NOWY WYGLĄD
I IDENTYFIKACJĘ MARKI
Najpopularniejszy dostawca rozwiązań sieciowych w Polsce, TP-Link, pokazał się
z zupełnie nowej strony. Po 20 latach działalności na świecie, z czego 5 w kraju,
firma przeszła rebranding. Nowe logo i identyfikacja marki odzwierciedla kolejny
krok w historii producenta: TP-Link to nie tylko sprzęty sieciowe, ale i rozwiązania
smart home, akcesoria oraz smartfony.

„Przez ostatnie 20 lat konsekwentnie spełnialiśmy oczekiwania milionów klientów. Teraz
wyruszamy w nową podróż, aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby cyfrowego społeczeństwa”, powiedział Jeffrey Chao, współzałożyciel oraz prezes TP-Link. „W miarę rozrostu naszego portfolio produktowego przyszedł czas, aby wizerunek naszej marki rozwijał się
razem z nim. Z radością przedstawiamy światu nowy TP-Link.”
To właśnie zmiana kierunku rozwoju marki nakłoniła TP-Link do odświeżenia wizerunku.
Nowy slogan, „Reliably Smart”, jest kontynuacją wcześniejszego sloganu firmy i akcentuje
krok TP-Link w stronę produktów z kategorii smart home. Nowe logo, strzałka skierowana
do środka okręgu, podkreśla koncentrację firmy na kliencie. Zaktualizowany projekt logo
do samych małych liter, jak i zmieniona pisownia nazwy firmy na TP-Link zamiast TP-LINK to
z kolei odzwierciedlenie prostoty i intuicyjności. Zwieńczeniem zmian jest odświeżona strona
internetowa. Jest teraz jeszcze bardziej przejrzysta i przyjemna dla oka. Wszystko to zostało
opracowane z wykorzystaniem barw ze specjalnie zaprojektowanej palety.
Nowa identyfikacja zagościła na stronie producenta, globalnych kanałach mediów społecznościowych, z czasem na opakowaniach produktów oraz ekspozycjach sklepowych. Ostatnie produkty
firmy, takie jak router Touch P5 czy kamery Cloud, są przykładem zmian, które przyniosą innowacyjne produkty ułatwiające życie swoim użytkownikom. Nowa marka zostanie wizualnie zaprezentowana po raz pierwszy na IFA (Hala 17, Stanowisko 111) w Berlinie w dniach 2-7 września 2016r.
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NOWE MACBOOKI
PRO RZEKOMO NIE
ZOSTANĄ POKAZANE
7/09/2016 Z IPHONEM 7

Nowy iPhone i być może Apple Watch drugiej genera-

APPLE ZMIENIA
NAZWĘ SWOICH
SKLEPÓW APPLE
STORE

cji zostaną zaprezentowane dnia 7/09/2016. Z tej okazji
oczywiście będziemy Was zapraszali do iChwili na naszą
coroczną imprezę, ale zanim to się stanie, to mam kilka
potencjalnie złych wiadomości…
Czytaj dalej...

Zmian w Apple ciąg dalszy. Po nowym
wyglądzie nowych sklepów, przyszła pora
także na pewien delikatny rebranding.
Firma zrezygnowała z dość rozpoznawalnej nazwy Apple Store.
Czytaj dalej...

POPRAWIONY APPLE
WATCH I APPLE
WATCH 2 RZEKOMO
W 2016 ROKU

Pojawiły się pierwsze konkretne informacje na
temat kolejnych generacji Apple Watcha, obok
których – już tradycyjnie – należy przechodzić
ostrożnie, bo mogą się posypać do jesieni.
Czytaj dalej...
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INSTAGRAM STORIES TO LEPSZA
KOPIA SNAPCHATA

Kilka lat temu Facebook próbował powalczyć ze Snapchatem
za pomocą jednej z wielu ich aplikacji – skończyło się niepowodzeniem. Dzisiaj zerżnęli cały interfejs użytkownika od
firmy z dziwnym, żółtym logo i zintegrowali go z Instagramem.
Czytaj dalej...

KOLEJNE REKORDY APP STORE
– JUŻ 50 MLD USD WYPŁACONE
DEWELOPEROM

Kolejny rekord w świecie Apple. Tym razem firma chwali się wypłaceniem już 50 miliardów dolarów deweloperom umieszczającym swoje
aplikacje w App Store. Ponadto ostatni lipiec był najbardziej dochodowym miesiącem w historii sklepu. To nieco obala teorię o końcu aplikacji mobilnych.
Czytaj dalej...

PROGRAM TELEWIZYJNY OD
APPLE – POMYSŁ GENIALNY
W SWEJ PROSTOCIE

Pamiętam z dzieciństwa dziadka kupującego co piątek
Wyborczą z programem telewizyjnym. Później jeszcze
telegazetę w telewizorze, a nawet magnetowid, który
zaciągając informacje z teletekstu wyświetlał EPG. Teraz
ponoć Apple pracuje nad swoim własnym programem telewizyjnym. Pomysł ten wydaje się być genialny
w swej prostocie. Program telewizyjny dla streamingu
– dokładnie tego potrzebuję.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

PREMIERA IPHONE’A 7 I JBL REFLECT AWARE™
Premiera nowych iPhone’ów 7 będzie dopiero 7 września, ale już teraz z dużym
prawdopodobieństwem wiadomo, że zrezygnowano w nich z jacka audio 3,5 mm.
Potwierdził to już w styczniu Mark Sullivan z Fast Company. Rolę jacka audio ma
przejąć złącze Lightning. Oznacza to, że do słuchania muzyki potrzebne będą
użytkownikowi słuchawki z wtykiem Lightning.

Można się zastanawiać czy to rozwiązanie jest słuszne czy raczej w jakiś sposób godzi
w użytkowników, ale Apple ma zwyczaj konsekwentnie podążać obraną drogą. Jeśli zatem
rzeczywiście zdecydowano o rezygnacji z jacka audio, to nic tego nie zmieni i nowy iPhone
7 pojawi się we wrześniu jedynie ze złączem Lightning. Słuszniejsze wydaje się zatem pytanie o słuchawki z wtykiem Lightning na polskim rynku. Tu z odsieczą przychodzi marka JBL
i jej słuchawki JBL Reflect Aware™. To pierwsze aktywnie tłumiące hałas słuchawki sportowe

18
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wyposażone w złącze Lightning. Są odporne na pot, umożliwiają regulacją
poziomu hałasu z otoczenia, a do tego brzmią doskonale, gdyż firma JBL od
70 lat opracowuje urządzenia w technologii naturalnie brzmiącego dźwięku
na miarę kina czy profesjonalnego studia nagraniowego.
Oczywiście nie każdy jest aktywnym sportowcem, ale dobra wiadomość
jest taka, że słuchawki doskonale sprawdzą się również w zwykłym, codziennym użytkowaniu. Ich sportowy charakter jest po prostu dodatkowym atutem! Natomiast aktywne tłumienie zakłóceń może sprawdzić się na przykład
w czasie podróży samolotem czy pociągiem, kiedy chcemy się odizolować
od otoczenia.
JBL Reflect Aware™ to pierwsze słuchawki sportowe z funkcją tłumienia
zakłóceń oraz technologią adaptacyjnej kontroli dźwięków. Oferują najlepszą
w swojej klasie funkcję tłumienia zakłóceń oraz możliwość regulacji poziomu
słyszalności dźwięków z otoczenia podczas treningów. Zależnie od preferencji oraz warunków treningu można zachować odpowiednią świadomość
otoczenia. Równocześnie odfiltrowując wszelkie zakłócenia można skupić się
wyłącznie na treningu. Nowe słuchawki sportowe JBL Reflect Aware™ oferują
najlepsze w swojej klasie tłumienie zakłóceń przy zachowaniu świadomości
dźwięków dochodzących z otoczenia. Dedykowane są do pracy z urządzeniami marki Apple.
Również budowa słuchawek JBL Reflect Aware™ jest unikalna - odblaskowa
konstrukcja opracowana została z myślą o sportowcach i zapewnia wysoką
ergonomiczność wkładek, które pozostają w uchu bez względu na intensywność ćwiczeń. Są odporne na pot, przewody się nie plączą, a słuchawki nie
wymagają baterii do działania, ponieważ złącze Lightning dostarcza zasilanie
oraz cyfrowy dźwięk bezpośrednio z urządzenia Apple.
Dzięki słuchawkom JBL Reflect Aware™ można w czasie treningu pozostać
czujnym w czasie ćwiczeń lub odfiltrować zakłócenia i skoncentrować się na
treningu. Wszystko zgodnie z własnymi potrzebami. Równocześnie są one
odpowiedzią rynku na zapotrzebowanie, które pojawi się wraz z nową generacją iPhone’ów 7.
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NOWY UKŁAD
SMART KEYBOARD
DLA IPADA PRO

Apple wczoraj wydał Smart Keyboard,
przeznaczoną dla iPadów Pro 9,'' i 12,9'''
w nowym układzie.
Czytaj dalej...

APPLE MUSIC NA ANDROIDA
JUŻ NIE JEST „BETĄ”

Na szybko. Najnowsza aktualizacja Apple Music dla systemu Android wnosi jedną ciekawą rzecz – przestaje
być betą.
Zajęło to Apple aż 10 miesięcy, od momentu wprowadzenia swojego serwisu do Google Play.
Najnowsza aktualizacja wprowadza też ustawienia korektora dźwięku oraz poprawia wydajność i stabilność.
Czytaj dalej...

W NOWYM SPOCIE APPLE PRZEKONUJE,
ŻE IPAD PRO JEST KOMPUTEREM

Na swoim kanale w serwisie YouTube Apple opublikowało kolejną reklamę. Spot trwający 30 sekund zatytułowany jest „What’s a Computer?” i promuje iPada Pro. Oprócz tabletu widzimy tam też dedykowaną klawiaturę Smart Keyboard, Rysik oraz wiele aplikacji - w tym te z pakietu Microsoft Office.
Czytaj dalej...
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GORĄCY TYDZIEŃ U APPLE – DIDI
PRZEJMUJE CHIŃSKIE OPERACJE
UBERA

Poniedziałek zaczyna się od gorących inwestycji w Chinach. Didi

Chuxing, którego udziałowcem jest Apple, przejmuje operacje Ubera
na rynku chińskim. Zakończenie rywalizacji ma przynieść same korzyści
obu firmom.
Czytaj dalej...

APPLE MA DOSTAĆ, DLA PRZYKŁADU, GIGANTYCZNĄ
KARĘ OD UE

Komisja Europejska ma ogłosić gigantyczną karę dla Apple za przestępstwa podatkowe. Dla przykładu dla
innych firm, które „unikają płacenia podatków”.
Czytaj dalej...
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MOBICONF 2016: CZOŁÓWKA PROGRAMISTÓW
APLIKACJI MOBILNYCH
Już niedługo światowa czołówka programistów aplikacji mobilnych, UI i UX
designerów a także project managerów przyjedzie na kilka dni do Krakowa.
A to wszystko dzięki międzynarodowej konferencji Mobiconf, która odbędzie się
w dniach 6–7 października w krakowskim Multikinie.

„Vector all the things”, „Asynchronous programming patterns”, „Functional MVP
architecture for Swift”, czy „Android High Performance” – to tylko niektóre prezentacje planowane przez ekspertów i twórców aplikacji mobilnych. Sporo
uwagi zostanie poświęcone zagadnieniom UX i UI, które odgrywają coraz większą rolę w sukcesie wdrażanych na świecie rozwiązań. Prezentacje w tych obszarach przedstawią m.in. Wiebe Elsinga – „#UXMatters, Iga Mościchowska – „Meet
your user”, czy Maciej Szwed – „ Introduction to motion design in mobile apps”.
Pozostałe tematy można znaleźć na stronie konferencji.
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Software house Miquido, organizator konferencji, przewiduje ponad 450
uczestników i ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem,
zachęca do zapisów zanim zabraknie miejsc. Rejestracji można dokonać na stro-

nie wydarzenia tylko do 18 września! Dla firm, które chcą podnosić kwalifikacje
swoich pracowników przewidziana jest specjalna zniżka na rejestracje grupowe.
Szczegóły oferty dostępne są na stronie, można również wysłać zapytanie bezpośrednio do organizatorów na adres hello@mobiconf.org.
Czy warto pojawić się na konferencji? Oczywiście, że tak! Mobiconf to przede
wszystkim ciekawe tematy i mnóstwo wiedzy, doświadczeni prelegenci z firm
takich jak: Spotify, Microsoft, SoundCloud, Azimo, AXA czy Skyscanner, a także
networking i świetna zabawa. Zobacz relacje z ubiegłorocznej edycji:
• The best talks on iOS form Mobiconf 2015 – Netguru
• Mobiconf 2015 in words of Cocoanetics
• Relacja z konferencji Mobiconf 2015 – Connected Magazine
Partnerzy Medialni Mobiconf 2016: ThinkApple.pl, iMagazine, Connected
Magazine, Spotkania-IT.pl, MyApple, GoMobi.pl, ProgramistaMag, KRK.TV,
Business of Apps, Mobile Click, AppIndex, MamStartup, Android Weekly,
AppleCenter.
Community: ADB, Fundacja Młodzi w IT, Polish JUG, Women in Technology,
AngularJS Oslo, Mobile Meetup Oslo, Android Developer Group Poznań, GDG
Rzeszów, Madrid Android Developer Group, Toast Wrocław, Java User Group
Łódź.
Mobiconf – międzynarodowa konferencja poświęcona aplikacjom mobilnym,
UI, UX, testom, zarządzaniu i rozwiązaniom biznesowym z obszaru mobile.
Organizowana od 2014 roku w Krakowie przez Miquido – wielokrotnie nagradzany software house, który zrealizował ponad 90 projektów mobilnych dla
takich firm jak: Skyscanner, Nestle, HelloFresh, TUI, Aviva, Play, Plus i innych.
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REKOMENDOWANE
PRZEZ

Ciesz się wygodą z Sound Blaster JAM.
To niezwykle lekki bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth®, który zapewni Ci
komfort odsłuchu, bez względu na to, jak długa
jest Twój trening i jak długa jest Twoja playlista.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możesz
prowadzić rozmowy telefoniczne w trakcie
ćwiczeń. Zapomnij o poplątanych kablach
i korzystaj ze swobody odtwarzania,
zatrzymywania lub wzmocnienia basów wszystko za jednym kliknięciem na muszli
słuchawek! Wbudowany akumulator pozwala
na do 12 godzin odtwarzania muzyki.

ZOBACZ JAK MUZYKA POMAGA W SPORCIE

12hrs

DOSTĘPNE
W SKLEPIE:

/ TEMAT NUMERU / Sphero SPRK

SPHERO SPRK

MACIEJ SKRZYPCZAK

Nauka poprzez zabawę dużo lepiej trafia do najmłodszych odbiorców niż typowe
ślęczenie nad podręcznikami. Podobnego zdania jest firma Sphero.
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O Sphero, produkcie o tej samej nazwie co firma, zapewne już kiedyś słyszeliście. W skrócie
to robot-kulka, który dzięki różnym czujnikom potrafi żwawo przemieszczać się po różnych
płaszczyznach.
Sphero SPRK (SPRK to skrót, na który składają się 4 słowa: Schools [szkoły], Parents [rodzice],
Robots [roboty] oraz Kids [dzieci]; co ciekawe, sam skrót przywodzi na myśl angielskie słowo
„spark”, czyli iskra – coś, co może dać początek nagłemu rozwojowi) to specjalna wersja tego
produktu przeznaczona dla sektora edukacji. Widać to już na pierwszy rzut oka. Normalne
Sphero jest zamknięte w białej obudowie, podczas gdy SPRK – w przezroczystej. Nie wynika
to z jakichś cięć kosztów (a przynajmniej nie

Sphero SPRK to taki Logo
Komeniusz, tyle że z o wiele
większym wachlarzem możliwości.

tylko). Dzięki takiemu rozwiązaniu można zobaczyć „wnętrzności” urządzenia, a co za tym idzie
– zobaczyć co się z nim dzieje podczas ruchu,
zrozumieć mechanizm działania. Co ciekawe,
pozostałych różnic w zasadzie brak. Podobnie jak
inne Sphero, również to łączy się z urządzeniami
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sterującymi za pomocą Bluetooth. Jego bateria
starcza na około jedną godzinę nieprzerwanej
pracy. Ładowanie z kolei odbywa się indukcyjnie – wystarczy umieścić Sphero w dołączonej
ładowarce. Na edukacyjny charakter tego produktu wskazuje jeszcze dodatkowe wyposażenie.
Chodzi o tekturową ekierkę, trzy ponumerowane
kółka, mały notesik i ołówek. Mają pomóc w rozwiązywaniu różnych zadań.
Sphero SPRK towarzyszy specjalna aplikacja
– SPRK Lightning Lab (dostępna za darmo w App
Store oraz Play Store). To właśnie ona umożliwia
naukę poprzez zabawę. W jaki sposób? W aplikacji tworzymy konto jako uczeń lub nauczyciel.
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To drugie ma dodatkowo kontrolę nad całymi
klasami, a także może przydzielać zadania, o których napiszę dalej. Wracając do aplikacji, jest ona
podzielona na kilka sekcji.
Pierwsza – Home – wyświetla wiadomości powiązane ze SPRK, a zebrane z mediów społecznościowych. Z tej sekcji mamy również dostęp do
naszego profilu i ustawień.
Zdecydowanie ciekawsze są jednak kolejne sekcje
jak choćby Programs. To tu właśnie tkwi największa zabawa oraz element edukacyjny. To w tej
sekcji możemy zacząć programować naszego
robota. Do dyspozycji mamy wiele elementów pogrupowanych według czynności, jak na
przykład Actions, Comparators czy Operations.
Elementy układamy jeden za drugim, tworząc
ciąg instrukcji, które po aktywowaniu są wykonywane przez Sphero. Być może część z Was miała
możliwość uczyć się w szkole na programie Logo
Komeniusz. Podawało się tam ciąg instrukcji, które
były wykonywane przez małego żółwia. Sphero
SPRK to taki Logo Komeniusz, tyle że z o wiele
większym wachlarzem możliwości. Spośród wielu
dostępnych elementów sterujących możemy
skonfigurować prędkość kulki, zmianę kierunku,
zmianę koloru wbudowanych LED-ów, a także
zachowanie po zetknięciu się z przeszkodami.
Możliwości jest naprawdę bez liku. Co ciekawe,
aplikacja pozwala również podejrzeć instrukcje
przetworzone z elementów na właściwy kod,
dzięki czemu uczniowie mogą zaznajamiać się
ze składnią języków programowania. Kiedy już
skończymy nasz algorytm, możemy zachować
go dla siebie lub podzielić się nim ze społeczno-
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ścią. Działa to również w drugą stronę. W osobnej zakładce mamy dostęp do programów
stworzonych przez innych ludzi. Niektóre nie są skomplikowane, jak choćby zmieniają tylko
kolory LED-ów z odpowiednią częstotliwością. Inne z kolei są rozbudowane. Przykładem
niech będzie gra w bombę. Sphero zaczyna wtedy migać różnymi kolorami, a my podajemy
je od jednej osoby do drugiej. Przy czym w losowym momencie robot wybucha, to znaczy
świeci się na czerwono i zaczyna mocno wibrować. Kto trzymał w tym momencie Sphero,
przegrywa. Najlepsze jest to, że każdy pobrany program można edytować i podejrzeć
kolejne kroki, a nawet wprowadzić zmiany.
Następna sekcja to Activities. Tu możemy tworzyć lub pobierać zadania do wykonania przez
uczniów. Na przykład jedno z takich ćwiczeń polega na zbudowaniu najpierw labiryntu
z klocków LEGO, a potem na odpowiednim zaprogramowaniu Sphero tak, by pokonał tor
przeszkód. Każde z kroków zadania można odznaczać, dzięki czemu nauczyciel może mieć
wgląd, na jakim etapie są jego uczniowie.
Ostatnia sekcja aplikacji SPRK Lightning Lab to Drive. Pozwala na sterowanie Sphero
– wyświetlany jest wtedy wirtualny joystick, paleta kolorów oraz suwak prędkości. Tutaj
możemy się po prostu zrelaksować, gdy zmęczymy się wykonywanymi zadaniami.
Jeśli jesteście posiadaczami innych wersji Sphero, to być może zainteresuje Was fakt, że aplikacja
SPRK Lightning Lab wspiera również modele Sphero 2.0, Ollie, a nawet BB-8!
Sphero SPRK to nie tylko
świetna zabawka, ale
i doskonałe narzędzie do
nauki programowania.
Dzięki specjalnej aplikacji pozwoli rozwijać umysł
dziecka, by radziło sobie
z przedstawionymi mu
problemami, a gdy już
je rozwiąże – da wielką
satysfakcję!

mcskrzypczak
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APPLE CLASSROOM

DLA NAUCZYCIELA

NAPOLEON BRYL

Jesteśmy w przededniu premiery iOS 10, którego bety zapowiadają kolejne funkcjonalności
edukacyjne, na przykład Swift Playgrounds. Apple Classroom natomiast już mamy:
pojawiło się wraz z systemem 9.3 w marcu tego roku.
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Szkoła nie jest środowiskiem, w którym nowości technologiczne przyjmują się z dnia na
dzień, nawet taka szkoła, która już używa iPadów. Środek roku szkolnego nie jest dobrym
momentem na wdrażanie nowych rozwiązań. Początek roku szkolnego już tak.

Czym jest Apple
Classroom?
Apple Classroom to asystent nauczyciela pomagający mu kontrolować to,
co się dzieje na iPadach uczniów.
• możemy blokować i odblokowywać ekrany uczniowskich iPadów,
• przekierowywać iPady na konkretną stronę internetową albo rozdział w książce w iBooks,
• otwierać aplikacje,
• podglądać zdalnie ekran,
• zapraszać do AirPlay pomiędzy
iPadem ucznia a Apple TV.
Wszystko to można robić w środowisku współdzielonym, czyli tam, gdzie
z iPada korzysta więcej niż jeden
uczeń, a takich szkół w Polsce jest
najwięcej. Możemy więc choćby przypisać iPada do konkretnego ucznia,
zresetować hasło zarządzanego
uczniowskiego Apple ID.

Wymagania i konfiguracja
Aplikacja jest do ściągnięcia za darmo z App Store. Bez poprawnej konfiguracji nie będzie
jednak działać. Classroom wymaga posiadania serwera MDM (Mobile Device Management).
Na rynku jest kilka rozwiązań – Apple Profile Manager z OS X Server, Cisco Meraki, Casper
Jamf i tym podobne. Classroom zostanie automatycznie skonfigurowany, jeżeli profil MDM
będzie zawierał ustawienia „Education Configuration”*.

/ TEMAT NUMERU / Apple Classroom
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Interfejs
Clasroom ma dwa podstawowe
widoki: Moje klasy i W klasie.
Pierwszy jest listą dostępnych klas.
Drugi jest tym właściwym, którego
nauczyciel będzie używał podczas
pracy. Tutaj możemy kontrolować
to, co się dzieje na urządzeniach
uczniów, otwierać aplikacje, przekierowywać do stron www i książek, blokować ekran, tworzyć grupy.
Funkcjonalnością, na którą chyba
czekało wielu nauczycieli, jest możliwość podglądu tego, co się dzieje na
ekranie uczniowskiego iPada. Uczeń
oczywiście widzi, że jest podglądany,
pasek stanu iPada jest niebieski – jak
przy dzieleniu ekranu AirPlay.
Classroom na pewno ułatwi prowadzenie lekcji i zarządzanie iPadami tam, gdzie już są, szczególnie
w młodszych klasach. Tam, gdzie
jeszcze iPady się nie pojawiły, mam

Classroom to rozwiązanie
typowe dla szkół. Na szkoły
jednak, jak również na to,
jakich narzędzi używają
w nich nauczyciele, mogą
mieć duży wpływ rodzice.

/ TEMAT NUMERU / Apple Classroom
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nadzieję, że będzie dodatkowym,
„technicznym” argumentem. Mamy
iTunes U z rosnącymi polskimi zasobami, mamy iBooks, w App Store jest
dostępne ponad 170000 aplikacji
edukacyjnych.
Classroom to rozwiązanie typowe
dla szkół. Na szkoły jednak, jak również na to, jakich narzędzi używają
w nich nauczyciele, mogą mieć duży
wpływ rodzice. Bawiąc się iPadem
w domu, oglądając streamowany film
czy przeglądając zasoby YouTube’a,
pomyślcie, rodzice, że fajnie byłoby,

by Wasze dzieci mogły takich samych
narzędzi używać do nauki. Osobom
decyzyjnym w szkole czasem wystarczy
niewielka motywacja…
* Pomijam techniczną konfigurację
po stronie MDM, która jest zależna od
używanego oprogramowania. Zawsze
wymaga zdefiniowania klas i oznaczenia odpowiednich użytkowników jako
nauczycieli i przypisania im poszczególnych klas.

napoleonbryl
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SWIFT PLAYGROUNDS
NAPOLEON BRYL

Jeżeli zainstalowaliście publiczną betę iOS 10, to na pewno zauważyliście nową aplikację
Swift Playgrounds zapowiedzianą na ostatnim WWDC. Pierwsza aplikacja, która umożliwia
wykonanie kodu Swift w natywnym środowisku, pokazuje, że iPady są już wystarczająco
szybkie, aby powoli zacząć myśleć o programowaniu na nich.
SP nie pozwala wykonywać prawdziwych aplikacji, jej cel jest inny – edukować, szczególnie młodszych użytkowników iOS, którzy nie zetknęli się wcześniej z kodowaniem. Apple
wbija się mocno z SP w coraz popularniejsze nauczanie programowania od najmłodszych
lat. Aplikacji edukacyjnych, na różnym poziomie uczących podstaw programistycznego
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myślenia, jest dużo i są bardzo popularne wśród nauczycieli. SP jednak jako
pierwszy wykorzystuje i uczy dorosłego
języka programowania.
Mimo że nie jestem w wiekowej grupie
docelowej, pograłem trochę i okazuje
się, że nadal mogę się nauczyć czegoś
nowego.
Aplikacja działa na każdym iPadzie, na
którym można zainstalować iOS 10.
Wersje beta dostępne wraz z iOS 10
działają sprawnie na iPad Air 2. Finalna
na pewno nie będzie wolniejsza.
Po uruchomieniu aplikacji widzimy nasz
plac zabaw z lekcjami. Lekcja pierwsza zawiera wszystko, czego potrzebujemy się dowiedzieć na początku.
Poznajemy „obcego” o imieniu Byte.
Naszym zadaniem jest przeprowadzić
go przez mapkę po prawej stronie,
zebrać artefakty i aktywować przełącznik przenoszący nas na wyższy
poziom. To wszystko za pomocą poleceń SWIFT wprowadzanych po lewej
stronie ekranu. Program oczywiście
podpowiada, jakich poleceń należy
użyć (w postaci popup znanego z podpowiedzi Siri). Klawiatura wyświetlana
podczas pisania wygląda trochę inaczej niż w innych aplikacjach, widoczne
są znaki specjalne potrzebne podczas
pisania kodu, a ich wprowadzanie nie
wymaga użycia shift – wystarczy prze-
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ciągnąć palcem w dół i lekko w prawo na „h”, aby uzyskać nawias zamykający. Opanowanie
tak podkręconej klawiatury zajmuje chwilkę. Wpisane polecania możemy zamieniać miejscami oraz przenosić do innego wiersza, przeciągając je w wybrane miejsca – to przecież jest
iPad. System podpowiedzi zawiera słowniczek wyjaśniający dokładnie, co każde polecenie
robi i jakie można do niego stosować zmienne. Z poziomu SP możemy zapisywać i udostępniać nasze postępy w postaci filmów i zrzutów ekranu. Będzie to szczególnie przydatne dla
nauczyciela podczas lekcji.
SP daje użytkownikom dostęp do sprzętu, wszystkich czujników, aparatu. Można się nawet
łączyć z akcesoriami za pośrednictwem BT. Nie można zrealizować gotowej aplikacji dla App
Store, ale można wykonać wiele rzeczy, które będzie w stanie zrobić prawdziwa aplikacja.
SP koncentruje się na nauce szerokich pojęć, które będą miały zastosowanie do każdego języka
programowania. Apple uważa, że SWIFT jest dobry do kształcenia nowych pokoleń programistów, ponieważ został zaprojektowany jako łatwy do nauczenia się i używania. Jako nie-programista doceniam, jak są wprowadzane podstawowe pojęcia i zasady. Po przerobieniu kilku lekcji
dochodzimy do tego, co wie każdy programista – że rzadko istnieje tylko jeden właściwy sposób na rozwiązanie danego problemu, choć niektóre sposoby są skuteczniejsze niż inne.
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SP ma uczyć nie tylko programowania i, jak widać na moim przykładzie, jest przeznaczony
nie tylko dla dzieci. Tworzy środowisko, w którym nauczyciele mogą realizować program
nauczania, bardziej angażując uczniów. Na lekcjach przyrody, fizyki, chemii uczniowie mogą
pracować metodą rozwiązywania problemów, widząc wyniki w czasie rzeczywistym. Na
muzyce SP ułatwi uczenie się teorii muzyki, szkoląc ucho w poznawaniu harmonii czy interwałów. Na matematyce będzie można dotknąć funkcji. Może relacja uczeń–matematyka
będzie wtedy trochę mniej abstrakcyjna, a bardziej osobista?
Możliwości są nieskończone. Mam nadzieję, że w tych szkołach, w których już są iPady, SP
bardzo szybko stanie się narzędziem wykorzystywanym na lekcjach, a tam, gdzie nie ma iPadów, będzie kolejnym argumentem na liście za. iPad to potężna pomoc edukacyjna. Rodzice
mogą zabrać swoje dzieci na plac zabaw ze SWIFT również w domu, miejsca wystarczy
dla wszystkich, również dla „przerośniętych dzieci”. Mam nadzieję, że wokół SP powstanie
społeczność pisząca własne lekcje, tak jak stało się to w przypadku iTunes U. Nie mogę się
doczekać premiery iOS 10 i SP.

napoleonbryl
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Piekielnie inteligentny.
Dystrybucja w Polsce: Horn Distribution S.A. www.horn.pl

Nowy PLAY:5
Poznaj zupełnie nowy PLAY:5; piekielnie inteligentny głośnik,
który dzięki perfekcyjnemu dostrojeniu dźwięku gwarantuje
muzykę pełną energii i emocji ujętych w oryginalnym
nagraniu artysty. Czysty, mocny, atrakcyjny i wierny dźwięk.

www.muzykabezkabli.pl
www.sonos.com
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Długodystanowiec Marcin Przybyłowicz (CD Projekt RED)

DŁUGODYSTANOWIEC

MARCIN PRZYBYŁOWICZ (CD PROJEKT RED)

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Gracz. Człowiek orkiestra. Długodystansowiec, dla którego każdy szczegół ma znaczenie
i który szuka własnej muzycznej definicji świata. Twórca muzyki do „Wiedźmina”, freelancer,
artysta, członek jednej z najlepszych drużyn na świecie. Specjalnie dla Czytelników
iMagazine porozmawiałem z Marcinem Przybyłowiczem (CD Projekt RED). Zapraszam
i życzę przyjemnej lektury.
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Długodystanowiec Marcin Przybyłowicz (CD Projekt RED)

Krzysztof Sebastian Kołacz: Marcinie, na początku dziękuję, że zgodziłeś się spotkać
z fanami „Wiedźmina” na łamach iMagazine. To zaszczyt. Proszę, przedstaw się tym
wszystkim, którzy niekoniecznie spędzają długie godziny w świecie gier, powiedz, czym
się dokładnie zajmujesz.
Marcin Przybyłowicz: Jestem kompozytorem muzyki do gier i tym się właśnie zajmuję, pracując
w CD Projekt RED. Jestem tam dyrektorem muzycznym. Poza tym zdarza mi się pracować jako
tak zwany wolny strzelec przy niezależnych produkcjach.
KK: Skończyłeś Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. To było tak, że
młody Marcin Przybyłowicz gdzieś w sercu wiedział, że będzie tworzył muzykę dla gier,
muzykę w ogóle czy może jedynie, że muzyka jest jego miłością? Jak to wszystko się właściwie u Ciebie zaczęło?
MP: Należałoby sięgnąć jeszcze bardziej wstecz. Edukację muzyczną rozpocząłem jako kilkulatek. Przeszedłem przez wszystkie stopnie państwowej edukacji muzycznej, jestem więc zawodowym muzykiem. Od początku było wiadomo, że będę w życiu robił coś, co jest związane
z muzyką. Pochodzę z rodziny, która ma tradycje muzyczne, naprawdę było to dla mnie oczywiste. Przez długie lata nie było jednak dla mnie jasne, że chcę tworzyć muzykę, a nie ją grać.
Najpierw był fortepian, potem trąbka, studia z muzyki jazzowej, wszystko szło w kierunku sceny.
Mniej więcej na początku studiów zdałem sobie jednak sprawę z tego, że to jednak nie jest do
końca to, co lubię robić najbardziej i co robię najlepiej. Zacząłem szukać innych dróg wyrażania
siebie. Okazało się, że ta druga strona – tworzenie muzyki, aranżowanie, produkcja – bardziej
mnie interesują. Im się poświęciłem.
KK: Od jak dawna współpracujesz z CD Projekt?
MP: Około pięć i pół roku. Pierwszą styczność z nimi miałem w czasach, gdy premierę miał
pierwszy „Wiedźmin”. W tych czasach jako młodzian zdobyłem stypendium TVP i tak się złożyło, że jeden z członków jury był producentem płyty, która nosiła tytuł „Muzyka inspirowana
Wiedźminem”. To był krążek dodawany do edycji kolekcjonerskich pierwszego „Wiedźmina”.
W efekcie zwycięstwa we wspomnianym konkursie dostałem propozycję, żeby spróbować swoich sił i stworzyć własną wersję motywu przewodniego Adama Skorupy. Wysłałem zgłoszenie.
Udało się. Znalazłem się na tym wydawnictwie. Potem było parę lat ciszy. Wysyłałem jedno CV
za drugim, pukałem do każdych możliwych drzwi. Dlaczego? Ponieważ zobaczyłem, jaką grą jest
„Wiedźmin”, jak wielką skalę ma ta produkcja i powiedziałem sobie, że chcę kiedyś coś takiego
stworzyć. Z nimi.
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Pracując jako wolny strzelec nad zupełnie innymi grami, zostałem zaangażowany w proces produkcji trailera „Wiedźmina 2” jeszcze w czasach alfy. On nigdy nie ujrzał światła dziennego, ale
swoje doświadczenie tam zdobyłem. Poznałem także wiele osób. Znowu zapadła cisza – do
2011 roku. Wtedy mój dobry kolega, Kuba Rapacz, wówczas quest designer w CD Projekt RED,
zadzwonił i powiedział, że szukają dźwiękowca. Tydzień później miałem już swoje biurko w studiu CD Projekt RED. Posadzono mnie przed komputerem, włączono edytor gry i powiedziano:
Działaj! Drzwi wywarzyły się więc dla mnie same, tylko te tylne, a nie frontowe (śmiech).
KK: Wspomniałeś o sound designie. Powiedz, proszę, czym on jest, bo nie spotyka się
tego określenia na co dzień.
MP: Sound design to jest szeroko pojęta sztuka pracy z dźwiękiem. Jest on obecny w kinie,
w telewizji, na rynku reklamowym i w grach wideo. To wszystko, co wydobywa się z głośników
i nie jest muzyką ani mówionymi dialogami. Dźwięki otoczenia, broni, warknięciach potworów
i tak dalej. To wszystko sound design, czyli po polsku: projektowanie dźwięku.
KK: Żeby dźwięk zaprojektować, potrzebne są narzędzia i sprzęt. Jaki jest setup i workflow producenta muzycznego, człowieka orkiestry? Pracujesz na sprzęcie Apple czy
korzystasz z pecetów?
MP: Pecety zdradziłem jakieś osiem lat temu na rzecz jabłek. Pod biurkiem mam dzisiaj czarną
popielniczkę, czyli Maca Pro, obok oczywiście musi stać PC, bo nasz edytor gry jest „PC only”, ale
wszelkie sprawy związane z tworzeniem samej muzyki robię wyłącznie na sprzęcie Apple.
KK: Dlaczego w większości dużych studiów i wytwórni muzycznych spotykamy tylko
sprzęt Apple? Co go wyróżnia, bo nie jest tajemnicą, że jeszcze na długo przed iTunes
Store i iPodem nadgryzione sprzęty władały trzema branżami: DTP, muzyczną i filmową.
MP: W każdej profesjonalnej branży następuje pewna standaryzacja sprzętu i oprogramowania,
na których się pracuje. Zwłaszcza w momencie, gdy cały świat przechodzi z analoga na cyfrę.
Według mnie nastąpił proces selekcji naturalnej. Mieliśmy rynek pecetów czy, jak wolisz, IMB-ów.
Nie było jednego systemu, standardu sprzętowego, który byłby możliwy do reprodukcji w wielu
studiach. Praca nad muzyką to przecież ciągłe wożenie sesji z jednego studia do drugiego.
Unifikacja jest szalenie ważna. Ma być szybko i maksymalnie łatwo. Apple w tamtym okresie
robiło kilka komputerów, które z jednej strony były zamkniętą platformą, ale z drugiej nastawioną na użytkowników maksymalnie profesjonalnych. Obecnie gama produktów Apple to już
także iPhone i iPad, które wchodzą pod strzechy Starbucksów wraz z „bananowymi” użytkownikami. Kiedyś Apple było tylko dla profesjonalistów. W domu mam dziewięcioletniego Maca
Pro, na którym ciągle pracuję. To jest kobyła, której nie można zabić. Apple to maszyny długo-
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dystansowe, które potrafią być niezawodne. W Hollywood w grę wchodzą ogromne budżety
i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Zawsze brakuje na wszystko czasu. Niezawodność
sprzętu jest absolutnie konieczna.
KK: Wielu kompozytorów, w tym także z Polski, korzysta z iPadów jako obowiązkowego
wyposażenia na scenie. Niektórym potrafią nawet zastąpić stoły mikserskie. Jak Ty podchodzisz do tego typu zjawisk? Mówią, że śpiewać każdy może, ale czy tworzyć muzykę
również?
MP: Widzę iPada na scenie. To jest genialna sprawa. Liczba profesjonalnych aplikacji, które
można połączyć ze sprzętem muzycznym, jest ogromna. Rynek zauważył, że duży, dotykowy
ekran multitouch jest dodatkową formą ekspresji. W mojej studyjnej pracy mam do tego jednak
bardzo ambiwalentny stosunek. Mam tradycyjne podejście. Wolę czuć rzeczywisty opór suwaka
pod palcem. Z drugiej strony w domu bardzo często używam iPada jako dodatkowego ekranu
do mojego Maca Pro. Świetnie sprawdza się jako dodatkowa przestrzeń robocza.
KK: W „Wiedźminie 3” mamy bardzo wiele słowiańskich elementów. To świetny pomysł
na promocję naszego kraju. Do tego dochodzi otwarty świat. Jak udało Wam się skomponować te dźwięki w taki sposób, że nie są próbą, z której wyszedł folkowo-rockowy kicz?
To Percival? Co ich wyróżniło? Jak się spotkaliście?
MP: To zawsze jest efekt pracy zespołu. Nikt nie byłby w stanie sam ogarnąć tak nieliniowej
gry w otwartym świecie, jaką jest „Wiedźmin 3”. Efekt jest wypadkową tego podejścia. Z jednej
strony była to kontynuacja poprzednich dwóch części gry, z drugiej strony mieliśmy osobiste
ambicje, aby stworzyć coś nowego. Świeżego. CD Projekt umożliwia realizację takich marzeń,
ponieważ nie ma nad nami żadnego funduszu inwestycyjnego. Sami siebie finansujemy. Mamy
swobodę działania i możemy podejmować ryzyko – w przeciwieństwie do innych wielkich graczy na rynku gier. Tym ich wyprzedzamy.
Jeśli myślisz o grze fantasy, to jest wiele utartych tropów muzycznych, które od razu wpadają
do głowy. Posttolkienowska muzyka na przykład. To bezpieczny samograj, który ludzie od razu
przyjmą. My jednak stwierdziliśmy, że jeśli na etapie projektowania gry, bardziej opowiadamy
osobistą historię Geralda, niż skupiamy się na wielkich, politycznych sprawach, to też muzyka
musi być bardziej intymna. Postawiliśmy na wiele zapożyczeń ze słowiańskiej mitologii i wierzeń.
Mamy przecież rytuał „Dziadów”, naszą wersję legendy o panu Twardowskim, mamy południce,
północnice, utopce, porońce i inne stwory właściwe dla naszej mitologii słowiańskiej. Zamiast
robić lekką stylizację, wjechaliśmy w ten rejon na pełnym gazie.
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KK: Jak już jesteśmy przy muzyce filmowej, to George Lucas powiedział kiedyś, że
muzyka to 50% sukcesu filmu i gry. Jak oceniasz to Ty i dlaczego?
MP: Jak najbardziej! Myślę jednak, że w grach ten procent byłby niższy. Około 33%, ponieważ
dochodzi jeszcze element gameplayowy. Ten entertaiment, o który chodziło Lucasowi, jest
zero–jedynkowy. Film jest dziełem liniowym. Gra nieliniowym. Wszystko zależy od poziomu
gry. 33% jest uczciwe. To ciągle na tyle dużo, że grać bez dźwięku i muzyki, to jak odcinać sobie
jedną nogę w narracji.

KK: Nieliniowość to cecha wyróżniająca „Wiedźmina”. Jak to możliwe, że „Wiedźmin” ma
tak spójne final boardy? Przecież liczba zakończeń tej gry jest ogromna. Co jest złotym
spoiwem w tej układance dźwięków?
MP: Powiem tak. Jak zaczynaliśmy pracę nad „Wiedźminem 3” i zobaczyłem, jak wielka jest to
skala, powiedziałem sobie: „To się nie uda. Nie ma szans”. Tymczasem udało się to zrobić. To
zasługa wszystkich artystów, którzy tworzą CD Projekt. Są to ludzie posiadający najwyższe umiejętności z dostępnych na rynku. Druga sprawa to fakt, że robimy te gry także dla siebie. Robimy
to, co chcemy i z czego możemy być dumni.
Nasz zespół pisarzy i projektantów questów jest fenomenalny. Oni to wszystko sklejają, wysyłają
do dialogowców, do mnie, a potem to wszystko spina się w całość.
KK: Ile osób pracuje nad oprawą muzyczną danej gry podczas całego procesu developmentu? Jaki jest Wasz podział ról i w jaki sposób zarządzacie zadaniami?
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MP: Jak kończyliśmy „Wiedźmina 2”, było nas tutaj osiemdziesięciu. Z takim stanem zaczynaliśmy
więc prace nad trzecią częścią gry, a gdy ją kończyliśmy – ekipa liczyła już trzysta pięćdziesiąt
osób. W ciągu trzech i pół roku okazało się, że skala gry i nasze ambicje to więcej niż sto osób.
KK: Pokoleniową zmianę generacji konsol mamy już za sobą. Kim są dzisiejsi gracze
i jakie są ich najważniejsze oczekiwania?
MP: Dzisiejszy gracz, co pokrywa się z badaniami, jest mężczyzną, ma trzydzieści parę lat,
rodzinę, kredyt na samochód i dom, i niezbyt dużo czasu na granie. Między innymi dlatego
mamy eksplozję sceny Indie, którą tworzą gry krótsze, artystyczne, dojrzalsze. Oprócz tego
mamy „Doom”, który jest staroszkolnym shooterem, skierowanym do grupy pragnącej wszystko
rozwalić.
Sam fakt, że na przestrzeni dwóch sezonów „House of Cards” Frank Underwood grał w dwie gry
– najpierw był to „Butterfield”, a potem „Monument Valley”, na tablecie. To pokazuje, że gry jako
forma sztuki zostały docenione przez świat.
KK: Pracowałeś także przy grach mobilnych. Jak sądzisz, czy mobile ma szansę przekazać
graczowi podobne experience, co PC i konsola? Mamy przecież teraz boom na Pokemon
Go. Proces aranżowania muzycznego gry mobilnej jest chyba inny od wersji konsolowej?
MP: Przede wszystkim należy tutaj dokonać podziału na gry dla smartfonów i gry dla tabletów.
Decyduje tu rozdzielczość. Na tablecie nie wyobrażam sobie, że nie grałbym w karty. To urządzenie kanapowe – doskonałe właśnie do tego. Wszystko jednak zależy od stopnia dojrzałości danej
platformy. W porównaniu z grami konsolowymi to ciągle młode zjawisko, dla którego najlepsze
lata dopiero nadejdą. To już widać po takich grach, jak „Monument Valley”, która jest artystycznie doskonała. Na pewno producenci nie powinni klonować 1:1 tego, co powstało dla konsol. To
droga donikąd pod każdym względem.
KK: Mówi się, że muzyka jest nośnikiem uczuć. W „Wiedźminie” niesie ze sobą raz miłość,
innym razem cierpienie. Wzmacnia dramaturgię, a niekiedy koi emocje gracza. Ile spośród tych emocji pozostaje w kompozytorze – w twórcy? Jak bardzo ta praca zmienia
człowieka?
MP: Pytanie godne psychoanalityka (śmiech). Wydaje mi się, że z pracą człowieka, którego zadaniem jest wywołanie emocji za pomocą muzyki, jest trochę jak z gotowaniem. Tam pewne
kompozycje smaków zestawionych ze sobą tworzą efekt. To on jest najważniejszy i zostanie
zapamiętany.
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KK: Zdarzyło Ci się zmienić losy fabuły, ponieważ Twoja muzyka była tak dobra, że lepiej
było przebudować resztę?
MP: Aż tak drastycznych zmian nie było, natomiast zdarzało się niejednokrotnie, że na etapie
spottingu, czyli tego fragmentu produkcji, w którym oglądamy bardzo wczesną wersję gry i spisujemy, jakie zdarzenia muzyczne będzie trzeba stworzyć, producent questa mówił: „To jest tak
dobre, że tutaj muszę zmienić trochę po mojej stronie, aby lepiej wyeksponować ten fragment
muzyki. Wydłużę czas sceny, aby mogła ona wybrzmieć”.
To nie jest też tak, że wywracam wszystko do góry nogami, bo to by było zbyt krytyczne względem reszty zespołu. Także z ekonomicznego punktu widzenia. Nie oszukujmy się.
KK: Nad czym obecnie pracujesz? Czy
w najbliższym czasie
czeka nas jeszcze jakaś
– tak duża, jak w przypadku „Wiedźmina 3”
– zmiana?
MP: Przede wszystkim
mamy zapowiedzianego
„Cyberpunk 2077”, nad
którym prace idą pełną
parą. To ma być projekt,
który będzie jeszcze
większy niż „Wiedźmin
3”. Tam zmian będzie
bardzo wiele. Oprócz
tego mamy „Gwinta”,
czyli grę w grze
„Wiedźmin 3”, która na
prośbę fanów doczekała się swojej własnej, niezależnej odsłony. Pod koniec października startuje jej beta. Poza CD Projektem uczestniczę w projekcie, który nazywa się „Seven. The Days
Long Gone”, który jest zupełnie nowym spojrzeniem na izometryczne RPG, z dodatkiem parkurowej mechaniki i otwartego świata. Już teraz, gdy gra jest w prealfie, wygląda imponująco.
Strach pomyśleć, jaki będzie efekt.
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KK: Marcinie, mam też dla Ciebie trzy pytania od fanów „Wiedźmina”, które pozwolę
sobie teraz Ci zadać.
MP: Bardzo chętnie odpowiem!
KK: Ola pyta: Słyszałam Was na Krakowskim Game on Music, ale występ na FMF był
świetny. Pytanie, co dalej? Gdzie będzie można usłyszeć Twoje produkcje?
MP: Bardzo bym chciał. Problem polega na tym, że zorganizowanie takiego koncertu, jak koncert
wiedźmiński, kosztowało nas pół roku pracy i niewyobrażalną wręcz sumę pieniędzy. Tauron
Arena w Krakowie zapełniona do ostatniego miejsca, czyli dwanaście tysięcy osób, sto pięćdziesiąt osób na scenie, pełna orkiestra symfoniczna, pięćdziesięcioosobowy chór, zespół Percival,
soliści z całego świata, olbrzymi ekran z wizualizacjami z gry, oświetlenie, nad którym pracowano wiele miesięcy. Tego typu koszty w ogóle rzadko ponosi się przy takich wydarzeniach.
Pełna Tauron Arena to dla nas olbrzymia nobilitacja i oznaka tego, że tworzymy coś ważnego.
KK: Łukasz, Game developer: W jak dużym stopniu musisz współpracować na przykład
z animatorami i grafikami 3D, aby odpowiednio dostosować muzykę do danej sytuacji?
MP: Celem mojej pracy jest jak najbliższa współpraca z nimi. „Wiedźmin 3” jest tak dobrą grą,
między innymi dlatego, że jest owocem wielu rozmów osób, które nad nim pracowały. Nie ma
możliwości, żeby pracować w oderwaniu od reszty zespołu.
KK: Karol zaś zadaje pytanie bardzo przyziemne: Jaki jest Twój ulubiony wykonawca,
album i utwór?
MP: Nie jestem w stanie wskazać jednego. Z racji swojego zawodu słucham praktycznie każdej
muzyki. Wychowywałem się na jazzie i klasyce. Na studiach zakochałem się w muzyce filmowej.
Z racji swojej pracy, oczywiście, słucham muzyki z gier, a przy tym też zawsze lubiłem skręcić
w stronę soulu.
KK: Na koniec powiedz, proszę, gdzie Czytelnicy mogą znaleźć Ciebie i Twoją twórczość?
MP: Zapraszam na Twittera – @kwazol, a wszelkie inne miejsca znajdziecie na http://www.marcinprzybylowicz.com/.
KK: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu udanych partytur i doskonałych sekwencji.
MP: Dziękuję!

kolaczkrzysztof
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CASE STUDY:
JAK ZACZĄĆ PODRÓŻOWAĆ?
MAJA JAWOROWSKA

Są ludzie, którzy po prostu nie przepadają za podróżami. Nie kręci ich to, nie lubią
planować, pakować, szukać, kombinować. I bardzo dobrze, nikt im nie będzie kazał. To
ludzie, których jak nic wkurzają artykuły podobne do tego, bo świat dookoła stara im
się wmówić, że tak naprawdę podróże kochają, tylko nie mają odwagi, ogarnięcia lub
pieniędzy. Podróże to w końcu wolny wybór, nikt nikogo nie zmusza.
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Są jednak też ludzie tacy jak ja – którzy rzeczywiście przez większość życia o podróżach marzyli
lub wciąż marzą, brakowało im tylko tego ostatecznego bodźca, by ruszyć w świat. Bodźcem
może być wszystko: nagły przypływ gotówki,
rozwiązanie życiowych problemów, pojawienie się życiowych problemów, miłość, śmierć,
nuda. Dla mnie bodźcem była moja przyjaciółka,
Karolina, i jej dosyć niespodziewany wyjazd
na półroczną wymianę studencką do Korei
Południowej.

Po pierwsze
Przed pierwszym „wielkim skokiem” nie wychyliłam nosa poza Europę. Odwiedziłam kilka
razy ukochany Londyn, zajrzałam na Półwysep
Iberyjski, na Kretę oraz na Wyspy Kanaryjskie.
Urlop „po bożemu” zdarzał się raz na kilka miesięcy i rozdzielał elegancko czas od jednego przepalenia w pracy do kolejnego. Nic szczególnego.
Sporo czasu spędzałam jednak głową w miejscach, które wydawały się tak odległe, że nigdy
nie sądziłam, że je odwiedzę. Słowa te piszę
z przytulnej kawiarni na wschodnim wybrzeżu
Australii, ale do tego dojdę.
W każdym razie – chciałam, ale nie bardzo wiedziałam jak.

Po drugie
Karolina poleciała do Seulu, a ja tęskniłam.
Szybko zrodził się w naszych głowach pomysł,
żeby w tej szalonej Azji się po prostu jakoś spotkać, chociaż żadna z nas nie wierzyła, że to się
uda. Ot, „zdzwonimy się”. W międzyczasie jed-
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nak przyszło ono – dość mocne zawirowanie, załamanie, dosyć poważne problemy w życiu
osobistym.
Miałam to szczęście robić wtedy pierwsze w życiu zlecenie freelancerskie. Jednorazowe,
które jednak pozwoliło mi odłożyć niespodziewanie trochę dodatkowej kasy. Dodałam
smutki do pieniędzy i nagle zupełnie nieracjonalnie i bardzo przepłacając, weszłam w posiadanie biletów w obie strony do Bangkoku. Nie wiedziałam co dalej, ale hej! Miałam bilety!
Dwa miesiące później spotkałyśmy się z Karolą na lotnisku w Manili, a nasze dalsze przygody
możecie prześledzić we wcześniejszych numerach iMagazine z tego roku.

Po trzecie
Moje podróże kosztują. Są ludzie, którzy potrafią podróżować za zupełne zero, znam
takich, ale sama do nich nie należę. Nie muszę mieszkać w fancy miejscach ani latać pierwszą klasą, wręcz przeciwnie – staram się zawsze wybrać najtańszą lub możliwie najrozsądniejszą opcję, mimo wszystko jest to jednak sporo kasy. Okupuję spełnianie tych marzeń,
cóż, pracą marzeń.
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Od pół roku jestem freelancerem. Nie planowałam tego zupełnie, po prostu rzuciłam pracę i pomyślałam, że muszę chwilę odpocząć. Miałam oszczędności,
mogłam więc pozwolić sobie na miesiąc, dwa miesiące spokojnego nic nierobienia i dojścia do siebie po kilku pogrzebach, które w trafiły mi się na wiosnę tego
roku. Ot, życie.
No ale nagle zaczęli dzwonić ludzie. A to żeby zrobić szkolenie z podstaw Social
Media. A to żeby poopowiadać o komunikacji marketingowej. Innym razem, żeby
poprowadzić projekt, zrobić copywriting na stronę. No i tak od zlecenia do zlecenia, siedząc w kawiarni, u rodziców lub we własnym łóżku, nagle zaczęłam stawać
na nogi.
Nie jest tak różowo, jakby się wydawało. Praca, z której się nie wychodzi, jest bardzo ciężka do emocjonalnego ogarnięcia. Klienci mogą do mnie pisać i dzwonić
o każdej godzinie, a moja wrodzona przyzwoitość nie pozwala im nie odpisać od
razu. Głupie, ale nic z tym nie zrobię, bo nawet ten styl lubię. Jestem więc zmęczona i wiecznie zestresowana, ale mam satysfakcję i pieniądze, na które bardzo
ciężko zapracowałam i na które zasługuję.

Po czwarte
Wydaje mi się, że dla osoby, która chce rozpocząć podróże, najważniejsze są:
umiejętne gospodarowanie finansami, zdolność planowania (lub przynajmniej
poszukiwania informacji na ten temat) oraz ciekawość nowego.
Nie masz oszczędności? Zacznij mieć. Ja nie mogłam poradzić sobie z kasą przez
dobre 24 lata życia, przysięgam. Zarabiałam sporo i byłam w stanie wydać każdą
kwotę. W międzyczasie posłuchałam jednak wreszcie Michała Szafrańskiego
www.jakoszczedzacpieniadze.pl i zaczęłam spisywać wydatki, używam do
tego aplikacji Money Pro na Maca i iPhone’a. Pomogło. Nie ma nic dalej – samo
spisywanie kasy, która codziennie znika z Twojego portfela, naprawdę wystarczy.
Nie wiesz, jak zaplanować podróż? Czytaj. Szukaj. Zacznij od blogów naszych
znakomitych polskich podróżników. Polecam Anię i Kubę Górnickich www.podrozniccy.com, Julię Raczko www.whereisjuli.com, ekipę Busem Przez Świat
www.busemprzezswiat.pl lub Paragon Z Podróży www.paragonzpodrozy.pl.
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Korzystaj z rad doświadczonych, którzy tak samo, jak Ty kiedyś po prostu chcieli
gdzieś pojechać i coś zobaczyć.
To za mało? Śledź propozycje agregatorów. Loter, Fly 4 Free, Mleczne Podróże,
Skyscanner, FRU i inne z pewnością dostarczą wielu inspiracji i to wyjątkowo
tanich inspiracji. To dzięki nim najszybciej dowiesz się, kto miał wtopę w systemie
bookingowym, przez co loty do USA kosztują 400 złotych zamiast 4000 złotych.

400 złotych to nadal dużo? Wróć do planowania finansów. Spisując wydatki
w ciągu miesiąca, ocenisz, na co wydajesz więcej, niż wypada i gwarantuję Ci, że
jesteś w stanie znaleźć kasę na bilety w najmniej oczekiwanym miejscu. Wiecie, ile
wydajecie na wodę mineralną, zamiast raz a dobrze zainwestować w filtr i bidon?
W moim przypadku było to około 80 złotych miesięcznie.
No i ta nieszczęsna ciekawość. Mam taką teorię, że spotkanie z czymś nowym
może w człowieku wyzwolić dwa stany – ciekawość lub strach. Ja mam szczęście
być w tej pierwszej frakcji.
Podróże są ciekawe. Poznawanie nowego jest ciekawe. Podróże to moja dorosła
wersja wyprawy do lasu z dziadkiem i przenoszenia na patyku żuczków z leśnej
drogi pożarowej. Podróże to dla mnie kolejny pierwszy dzień w nowej szkole,
kolejny pierwszy dzień po przeprowadzce do Warszawy. To wyjście poza schemat
i po prostu liźnięcie czegoś nowego, próba zdystansowania się i świeży ogląd na
drobne problemy.
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To, że już się nie boję, sprawia, że chcę więcej. Nigdy w życiu nie pomyślałabym,
że zdecyduję się pojechać do Australii. Przecież to drugi koniec świata, pająki, tajfuny. Mogłabym siedzieć na tyłku i oglądać National Geographic, a nie się szlajać.
No ale szlajam się. Wącham sobie nowe rzeczy, dotykam ich. Uczę się nowych ludzi,
nowych kultur. Nie mam ich zbyt wiele na koncie, biorąc pod uwagę wybujałe
ambicje, ale cóż, widziałam już kawalątek Azji, pół Europy, a teraz jestem w Australii.
I to wszystko w kilka miesięcy. Zakładam więc, że wszystko przede mną.
No więc jak zacząć podróżować?
W sumie to nie mam pojęcia.
Ale mogę nadal nie mieć pojęcia w każdym miejscu na Ziemi.

jedzonelka
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ZAGINIONE ZDJĘCIA
Z TOKIO

TOMASZ SZYKULSKI

Podczas większości podróży zależy mi na publikowaniu gotowych, obrobionych zdjęć
z lustrzanki w możliwie najkrótszym czasie od ich wykonania. Wymaga to pewnych kompromisów
w kwestii zapisywania i przechowywania danych. I niewiele brakowało, bym przez taki tryb pracy
utracił około 30% zdjęć zrobionych podczas kwietniowego wyjazdu do Tokio.

/ PODRÓŻE / Zaginione zdjęcia z Tokio

Moja działalność w sieci opiera się przede wszystkim o ciekawe relacjonowanie dalekich podróży,
dzielenie się moimi doświadczeniami z odwiedzanych miejsc oraz zachęcanie czytelników do
organizowania własnych wypraw. Uwielbiam opowiadać o rzeczach, miejscach i przygodach na
bieżąco – tworząc relację „live”, dla której zdecydowanie najlepszym miejscem jest Twitter (www.
twitter.com/t_szykulski). Dłuższe artykuły publikowane po powrocie do domu stanowią tylko ich
uzupełnienie – a nie odwrotnie jak w przypadku
większości podróżników.
Takie podejście wymusza na mnie szybkość działania oraz maksymalne skrócenie czasu między
wykonaniem zdjęcia, jego obróbką i publikacją.
Właśnie dlatego jestem wielkim fanem fotografii
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mobilnej; jakość zdjęć robionych iPhone’em jest na tyle dobra, że po szybkiej obróbce w systemowej aplikacji Zdjęcia z powodzeniem wykorzystuję je jako główny element mojej relacji
na żywo. Z kolei na koniec każdego dnia zabieram się za materiał z profesjonalnej lustrzanki,
którego postprodukcja zajmuje znacznie więcej czasu. Jednocześnie jest to moment, w którym porządkuję pliki na dyskach.
W pracy fotografa kieruję się zasadą, że wszystkie dane muszą być zapisane na przynajmniej dwóch nośnikach, by zminimalizować ryzyko ich utracenia. Jeżeli chcę obrobić kilka
zdjęć podczas spędzanej w kawiarni przerwy w zwiedzaniu – nie kasuję oryginałów z karty
pamięci, a edytowane kopie zapisuję na komputerze. Katalogując pliki po zakończonym
dniu, pierwszym nośnikiem jest komputer, drugim – niewielki zewnętrzny dysk twardy. Jego
ogromną zaletą jest tryb Wi-Fi, które pozwala na zapis bez konieczności podłączania USB
czy dodatkowego zasilania. Z kolei po powrocie z wyprawy dane znikają z kart pamięci,
komputera, jak i podręcznego dysku – wszystko trafia na dwa duże, domowe dyski skonfigurowane tak, by przechowywać te same dane w dwóch kopiach, a także kopię wszystkich rzeczy przechowywanych na moim MacBooku.
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Taki workflow ma wiele zalet. Przede wszystkim od momentu pierwszego skopiowania danych z aparatu (co robię regularnie) są one zabezpieczone na przynajmniej jeszcze jednym nośniku. Jednocześnie na każdym etapie ograniczam do
minimum ilość sprzętu, który muszę ze sobą zabrać: podczas zwiedzania prawie
zawsze mam ze sobą komputer, czyli podręczną stację backupu i edycji. W hotelowym pokoju drugi nośnik to wspomniany wcześniej niewielki dysk twardy.
Z kolei duże i ciężkie domowe dyski właściwie cały czas znajdują się w jednym
miejscu, co ogranicza ryzyko ich uszkodzenia.
Od każdej zasady zdarzają się jednak wyjątki, a każdy, nawet najbardziej dopracowany system potrafi zawieść. Tak też stało się podczas kwietniowego wyjazdu
do Tokio. Ze względu na znaczną różnicę czasu między Polską i Japonią, publikowałem tam mniej zdjęć robionych „na żywo”, zamiast tego skupiając się na materiale z lustrzanki i planując ich pojawienie się na Twitterze o określonej godzinie
w świetnym i darmowym narzędziu – Buffer. Ostatniego wieczora, przez najzwyklejsze przeoczenie, zdjęcia z karty pamięci wyjętej z aparatu nie trafiły na dysk
komputera; obrobiłem tylko kilka plików, które otwierałem bezpośrednio z tego
nośnika. Po powrocie do Polski zacząłem przenoszenie danych na domowe archi-
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wum fotograficzne, gdy nagle odkryłem, że w katalogu z Tokio brakuje znacznej liczby zdjęć z ostatnich dwóch dni. Co gorsza, nie mogłem również odnaleźć
odpowiedniej karty pamięci. Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań pogodziłem się już z bezpowrotną stratą około 30% materiału.
Taki stan trwał przez prawie cztery miesiące. W połowie sierpnia okazało się,
że moja dziewczyna przypadkiem odnalazła zagubioną kartę w mieszkaniu
w Warszawie, a następnie przywiozła mi ją do Australii. Tylko dzięki szczęściu
udało mi się skompletować fotograficzną relację z Japonii, w której od kwietnia
brakowało kilkuset ujęć. Wszystkie zdjęcia widoczne w tym artykule pochodzą
z pechowej karty pamięci.
Powyższa sytuacja nie zmieniła drastycznie mojego podejścia do przechowywania i zabezpieczania danych. Doprowadził do niej wybitnie pechowy zbieg
okoliczności, a nie świadome zaniedbanie, uszkodzenie lub kradzież sprzętu.
Właściwie jedynym usprawnieniem mogłoby być wykorzystanie lustrzanki oferującej jednoczesny zapis na dwóch kartach pamięci lub bezprzewodowe przesyłanie zrobionych zdjęć na komputer, lub dysk (mój Canon 6D nie oferuje takich
funkcji). Mimo to od tamtej pory staram się regularniej przenosić zdjęcia na inne
nośniki – by uniknąć powtórzenia sytuacji, w której bezpowrotnie mogę stracić
znaczną część reportażu z interesującego miejsca, lub co gorsza – zlecenia wykonywanego dla klienta.

t_szykulski
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Były sobie dwa iPady...

BYŁY
SOBIE
DWA
iPADY,
JEDEN DUŻY, DRUGI MAŁY?
ALE KTÓRY JEST LEPSZY DLA MNIE?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Zeszłej jesieni pojawił się na rynku iPad Pro 13’’. Kupiłem go od razu, a wraz z nim nową torbę, bo nagle
musiałem ze sobą nosić sprzęt wielkości dużego Macbooka Air. Powoli zacząłem przyzwyczajać się do
tak dużego iPada i nawet przekonałem się do jego klawiatury Smart Cover, o czym pisałem w jednym
z poprzednich felietonów. Stwierdziłem, że jak już mam być #iPadOnly, to z najlepszym iPadem, jaki jest.
Ale czy faktycznie jest to najlepszy iPad na rynku?

Kilerów… iPadów było dwóch.
Na wiosnę Apple zrobiło coś bardzo interesującego. Wypuścił „baby Pro”, czyli iPada
Pro wielkości iPada Air 2. Też z klawiaturą Smart Cover i piórkiem. Dużo osób, w tym
koledzy redakcyjni, zaczęło mówić, że jednak rozmiar 10’’ bardziej do nich przemawia.
Zacząłem się zastanawiać, czy nie mają trochę racji… jak więc tylko w czerwcu ukazała się pierwsza „beta” iOS 10, miałem idealną wymówkę, aby kupić tego mniejszego
iPada Pro, pod pretekstem testowania na nim najnowszego systemu operacyjnego
od Apple. Nagle w moim biurze domowym pojawiły się dwa iPady. I co teraz? Który
iPad będzie lepszy i na którym będę pracował?

Testy czas zacząć!
Mam teraz idealną sytuację, aby przetestować oba iPady w pracy. Ale zanim przejdę do
meritum, sprawdźmy, jakie są według mnie wady i zalety obu iPadów na pierwszy rzut
oka. Czym tak naprawdę się od siebie różnią i jaki wpływ na ocenę ma ich rozmiar?
Zacznijmy od zalet samych iPadów Pro, czyli:
• szybkość działania – jest moc, jest jeszcze szybciej niż na iPadzie Air 2, jest prawie
tak szybko, jak na Makach.
• Apple Pencil – oba iPady wspierają ołówek i rysowanie za jego pomocą jest „magiczne”. Nie ma lagów, wszystko błyskawicznie pojawia się na ekranie i do tego jesz-
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cze iPady wykrywają siłę nacisku ołówka. Jest to ogromny krok w stosunku do
innych „stylusów” iPada. Pytanie tylko gdzie go trzymać, bo akurat o tym nikt
w Cupertino nie pomyślał... ale to już inny temat.
• Smart Keyboard – jak pisałem wcześniej, ta klawiatura wymaga przyzwyczajenia, ale działa wyśmienicie i prawie w ogóle nie istnieje, to znaczy chowa się
w opakowaniu „Smart Cover”, dzięki czemu zawsze jest ze mną. Podłącza się błyskawicznie, nie wymaga ładowania, łącza Bluetooth ani niczego innego. Bariera
wejścia żadna. Czysta wygoda.
• dźwięk stereo – oglądanie filmów i klipów na YouTube to czysta przyjemność. Oba
iPady mają dźwięk stereo i cztery głośniki. Bardzo to doceniam szczególnie podczas oglądania Netflixa lub klipów z konferencji i kursów online.
OK, to już wiemy, że iPady Pro są znacznie lepsze od starszych iPadów, ale teraz czas
już na starcie bezpośrednie, czyli który będzie lepszy dla mnie?

Duży iPad – 13’’ i duże pole do popisu!
Zalety dużego iPada po prawie roku pracy na nim:
• Duży ekran – tu nie ma dyskusji, duży ekran to po prostu więcej miejsca do pracy. Jak w pozycji poziomej odpalę na nim dwie aplikacje obok siebie, to prawie
jakbym miał dwa 10-calowe iPady w pionie jeden obok drugiego. Bardzo dużo
miejsca. Właściwie aż kusi, aby nie pracować tylko na jednej aplikacji, ale mieć ciągle otwarte dwie obok siebie… inaczej jest tak pusto! Taki iPad z podpiętą klawiaturą na biurku prezentuje się majestatycznie.
• Duża klawiatura – po prostu wygodniej się pisze. Mam wprawdzie małe palce, ale
na tej klawiaturze nie muszę ich za bardzo ściskać i mogę swobodnie pisać.
OK, po tych zaletach czas na wady:
• Duży ekran – jest też niestety wadą. Jest po prostu nieporęczny. Trzymając go,
czuję się jak Mojżesz z tablicami z dziesięcioma przykazaniami. Jak bardzo lubię
przeglądać internet „w pionie” na mniejszym iPadzie, tak tutaj te strony są aż za
duże. Tak samo czytanie książek czy artykułów. Jakoś za duże to jest… i pomimo
niskiej wagi iPada, trzymanie go „w powietrzu” jedną ręką jest raczej niemożliwe.
Trzeba go o coś oprzeć.
• Mniejsza mobilność – musiałem sobie do niego kupić nową torbę. Taką, która właściwie pomieści Macbooka Pro mojej żony. Po co zatem mi taki tablet, który
w zasadzie nie odbiega wielkością od laptopa? Co więcej, wyciąganie go „na mie-
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ście”, aby coś sprawdzić, jest bardzo karkołomne. W takiej sytuacji wolę po prostu
sięgnąć po mojego iPhone’a o rozmiarze Plus.

A jak ma się do niego iPad „baby” Pro, o wielkości 10’’?
Oto jego zalety:
• Mniejszy rozmiar – tego iPada można używać jak zawsze, czyli spokojnie trzymać „w powietrzu”, nawet w jednej ręce. Jest po prostu dużo bardziej poręczny
i do tego waży tyle samo, co iPad Air 2. To bardzo pomaga w „konsumpcji treści”.
Czytanie artykułów i książek jest na nim dużo naturalniejsze.
• Większa mobilność – dzięki temu rozmiarowi pasuje do prawie każdej mojej
„męskiej” torby lub do torebki żony. Chętniej biorę go ze sobą, bo nie czuję, że
„tacham” ze sobą ogromny komputer. Jest zawsze „pod ręką”.
• Jest Pro, a nawet bardziej! – ma wszystkie wspomniane funkcje Pro – jak jego
większy brat. Pomimo rozmiaru nie ma tu kompromisów. A jest nawet lepiej, bo
ma nowy ekran „True Tone” i lepszy aparat cyfrowy, i kamerę wraz ze wsparciem
„Live Photos” – jak iPhone 6S. Super.
Co jest OK:
• Mniejsza klawiatura – mniej wygodnie się pisze niż na tej dużej, ale ciągle jest
OK. Owszem, jestem niski i mam małe palce, mam więc tutaj przewagę nad takim
na przykład wysokim Dominikiem. Zresztą do tego momentu pisałem ten felieton
właśnie na klawiaturze mniejszego iPada Pro. Teraz „przesiądę” się na dużego, aby
resztę felietonu dla równowagi na tym dużym napisać.
A jakie są jego wady:
• Mniejszy rozmiar – właśnie pisząc te słowa na dużym iPadzie Pro, doceniam, że
jest „więcej powietrza”. Nie jest tak ciasno. Na małym iPadzie Pro dwie aplikacje
otwarte obok siebie w trybie poziomym są już dosyć małe. Na dużym iPadzie jest
znacznie więcej miejsca.

Który lepszy? Który gorszy? Odpowiedź już niedługo!
Nie, w tym felietonie nie odpowiem na pytanie, który iPad zostanie moim głównym
komputerem do pracy. Mam już wprawdzie pewne przemyślenia po sierpniowej
pracy na obu, ale dopiero po moim urlopie we wrześniu sytuacja się rozstrzygnie.
Będę testował oba iPady do pracy głównie na tych aplikacjach:
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• Scrivener – do pisania tekstów, w tym tego felietonu,
• 1Writer – do przygotowywania tekstów do publikacji w Markdownie,
• iThoughts – do robienia map myśli,
• Dropbox – do pracy na plikach,
• Evernote – do pracy na notatkach,
• Paper53 – do szkicowania i rysowania,
• Slack – do czatowania z firmą,
• Zoom – do rozmów video w firmie,
• Nozbe – do pracy na zadaniach i projektach.
A także do konsumpcji treści:
• Pocket – do czytania artykułów zapisanych „na później”,
• Netflix – do oglądania filmów i seriali,
• Twitter – do interakcji w mediach społecznościowych.
Aż tyle i tylko tyle aplikacji – powinno w zupełności wystarczyć do zdecydowania,
który iPad wygra w tym konkursie. Narzędzie trzeba wybierać świadomie!
To właśnie iPad jest moim głównym narzędziem pracy i najfajniej mi się na nim wykonuje moje zadania. Ten felieton napisałem na obu iPadach Pro w aplikacji Scrivener
otwartej na 75% oraz aplikacji iThoughts otwartej na 25%, w której wcześniej przygotowałem szkic tego tekstu w formie mapy myśli. Dzięki temu pisanie szło mi znacznie
szybciej i sprawniej, chociaż z powodu urlopu ten felieton dostarczyłem Dominikowi
bardzo późno, za co go tutaj publicznie przepraszam [korekta approves].
Tak czy owak, dzięki tym rozważaniom chcę Cię zmotywować do tego, aby testować
swoje urządzenia i wybrać do najlepsze dla Ciebie. Aby sprawdzać, optymalizować
i co jakiś czas rewidować, w jaki sposób najlepiej jesteś w stanie realizować swoje
zadania. Za miesiąc dam Ci znać, czy w moim przypadku będzie to na iPadzie Pro
małym, czy dużym.
A jeśli w międzyczasie masz do mnie pytania lub uwagi czy spostrzeżenia, zapraszam
do kontaktu na Twitterze:

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

TORBA SPORTOWA, ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
– CENA 649,00 PLN
Fitness na dobre zagościł w życiu większości z nas, stał się elementem
życia codziennego, dwoimy się więc i troimy, by znaleźć czas na aktywność fizyczną. Najbardziej ergonomiczne jest zaczepienie o klub, wracając
z pracy. Chcąc wyglądać dobrze nawet z torbą do ćwiczeń w ręku, proponuję skorzystać z oferty marki Adidas by Stella McCartney – model Fashion
Shape. Pasuje zarówno do sportowej, jak i eleganckiej stylizacji, a dzięki
nienagannemu wykonaniu posłuży przez wiele lat. Szerokość komory jest
regulowana za pomocą sznurka, z łatwością więc dopasujemy wielkość do
rozmiarów zawartości. Dodatkowa komora zamykana na suwak pozwoli
na oddzielenie butów od ubrań. Torba jest dostępna w jednej wersji kolorystycznej i została wykonana z materiału imitującego skórę.

BATONY ZMIANY ZMIANY – CENA 7,00 PLN
Nie od dzisiaj wiadomo, że na nasze zdrowie najkorzystniejszy
wpływ mają naturalne składniki. Chcemy jeść zdrowo, ale jednocześnie smacznie, co szczególnie w przypadku słodyczy niekoniecznie idzie w parze. Wyzwanie podjęła para znajomych:
Agata Golonka i Filip Stefański, uruchamiając w 2014 roku linię
batonów, produkowanych z całkowicie naturalnych składników.
W ich skład wchodzą wyłącznie suszone owoce, orzechy oraz
nasiona, bez dodatków polepszaczy, cukru czy utwardzonego
tłuszczu. Wybierać możemy spośród sześciu smaków o wpadających w ucho nazwach, takich jak: Aloha, Kosmos czy Lewy
sierpowy. Batony marki Zmiany Zmiany są dostępne w ponad
60 punktach na terenie całego kraju, a liczba punktów ciągle
rośnie. Naturalność batonów dodatkowo podkreśla opakowanie w stonowanej wersji kolorystycznej.
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SUSZARKA I PROSTOWNICA PODRÓŻNA
PHILIPS – CENA OK. 100,00 PLN
Podróż nie podróż, zależy nam na tym, aby
zawsze wyglądać schludnie, niezależnie od
tego, czy do dyspozycji mamy 23 kg bagażu,
czy małą kabinówkę. Aż się prosi, aby urządzenia wykorzystywane w domu zabrać
ze sobą w zminimalizowanej formie. Firma
Philips oferuje limitowany zestaw z minisuszarką oraz miniprostownicą, który doskonale sprawdzi się zarówno na urlopie, jak i na
wyjeździe służbowym. Urządzenia mniejsze
są o 30% od ich domowych odpowiedników,
ale jakością w żaden sposób im nie ustępują.
Ceramiczne płytki prostownicy zapewnią
gładkie i lśniące włosy, blokada uchwytu ułaz dwustopniowym poziomem regulacji siły

BOX APETIT – PUDEŁKO ŚNIADANIOWE – CENA
OK. 100,00 PLN

i mocą 1400 W suszy, jednocześnie dbając

Każdy dietetyk powtarza, że na zdrowe odżywia-

o nasze włosy.

nie powinno się składać pięć posiłków dziennie,

Do kompletu otrzymamy etui, dzięki czemu

co oznacza mniej więcej, że trzy posiłki powinni-

podróż i przechowywanie będą jeszcze

śmy zjeść w pracy. Oczywiście możemy korzystać

prostsze.

z dań gotowych albo ofert barów, ale czy wtedy

twi przechowywanie oraz transport. Suszarka

to nadal będzie zdrowe odżywianie? Bezpieczniej
zaopatrzyć się we własnoręcznie przygotowane
posiłki, zapakowane na przykład w pojemnik
Lunch Pot Lime firmy black+blum. Dwuczęściowe
naczynie o pojemnościach 300 oraz 550 ml
pozwoli na jednoczesne zapakowanie na przykład zupy i sałatki owocowej bez obawy, że jedna
przejdzie zapachem drugiej.
Dla producenta design ma bardzo duże znaczenie
i zdecydowanie znajduje to swoje odzwierciedlenie w opisywanym Lunch Pot Lime. Po opróżnieniu mniejsze naczynie chowa się w większe, co
ułatwia transport.
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PERSONALIZOWANE DŻINSY BIGSTAR
– CENA OD 145 PLN
Kupując iPada lub iPhone’a możemy go spersonalizować przez grawer na tylnej obudowie. Pewnie nie wiecie, że w ten sam sposób można personalizować dżinsy
polskiego producenta – BigStar. Po wybraniu modelu
dżinsów i dodaniu ich do koszyka w sklepie internetowym będziecie mogli wybrać krój czcionki napisu, który
zostanie wygrawerowany na skórce umieszczonej z tyłu
spodni. Macie do wyboru trzy kroje oraz możliwość
wpisania tekstu o maksymalnej długości 12 znaków.
Proces personalizacji wykonywany jest ręcznie, przez co
dostarczenie takich spodni może trwać nieco dłużej niż
w przypadku wersji bez personalizacji. Moje dwa typy
na grawerkę to: www.ipod.info.pl oraz #pierwszypolak.

OMEGA SEAMASTER DIVER 300M RIO
2016 LIMITED EDITION – CENA 16 700 PLN
Igrzyska Olimpijskie w Rio przeszły do historii, ale
cięgle możecie nabyć specjalną edycję zegarka
OMEGA Seamaster Diver 300M wykonaną specjalnie
dla uczczenia tego święta sportu. Zegarek wykonano w liczbie 3016 sztuk. Model jest Wam zapewne
znany, bo to jeden z popularniejszych zegarków
noszonych przez agenta 007. Edycja specjalna ma
wszystkie cechy tego modelu, czyli okienko datownika na godzinie 3 i zawór helowy na godzinie 10.
Jednak na cyferblacie mamy fale inne niż w pozostałych wersjach tego zegarka. Te są podobno
zainspirowane przez pofalowaną posadzkę przy
plaży Copacabana. Innym motywem są indeksy
minutowe na bezelu w kolorze kół olimpijskich,
na deklu zaś, który skrywa mechanizm Omega
2500 z 48 rezerwą chodu, mamy logo RIO 2016.
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CRAFTSMAN 4V SLIDE SCREWDRIVER
– CENA OKOŁO 160 PLN
Muszę się przyznać – jestem fanbojem wkrętarek akumulatorowych, a ta jest miodem na
moje serce. Jest tak dlatego, że eliminuje jeden
z najważniejszych problemów tego typu urządzeń – zagubione bity. Craftsman 4V Slide
Screwdriver przypina trochę sześciostrzałowy
rewolwer, tyle że w tym przypadku w bębenku
nie ma nabojów, a jest sześć bitów. Wystarczy
odciągnąć blokadę, obrócić bębenek i zamiast
śrubokręta gwiazdkowego mamy już płaski.
Genialne rozwiązanie. Bity dostajemy wraz
z wkrętarką. W czasie pracy w miejscu gdzie
jest ciemno, pomoże nam wbudowana lampka

BIELENDA ONLY FOR MEN LEKKI KREM
NAWILŻAJĄCY DO TRZYDNIOWEGO ZAROSTU – CENA 19 PLN
Nie używam kosmetyków do twarzy, bo
każdy krem zastosowany na mój permanentny kilkudniowy zarost, powoduje uczucie lepkości na twarzy. Jednak powstało coś,
co może zmienić los mój i wielu mi podobnych. Polska marka Bielenda ma w swojej
ofercie krem do twarzy dla posiadaczy kilkudniowego zarostu. Dzięki składnikom takim
jak kwas hialuronowy, alantoina, d-panthenol, kwas salicylowy i magnez daje nam
uczucie zmiękczenia zarostu, łagodzi podrażnienia, nawilża skórę oraz, co najważniejsze, szybko się wchłania, nie pozostawiając
poczucia lepkości. Krem powinniśmy stosować codziennie rano lub wieczorem, nanosząc go na skórę twarzy z zarostem, omijając
okolice oczu.

LED. Oczywiście wkrętarka może zarówno
wkręcać, jak i odkręcać przez kilka godzin po
pełnym naładowaniu, które trwa od trzech do
pięciu godzin. Niestety, tu jest jeden minus, do
ładowania potrzebujemy specjalnego złącza
– szkoda, bo można było dać złącze micro USB.
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YAMAHA – ISX-18D

JAROSŁAW CAŁA

Bohaterem tego odcinka serialu MusicCast jest jedno z najmłodszych dzieci, model ISX18D. Pod kompletnie nic niemówiącą nazwą kryje się mały głośnik, który na pierwszy
rzut oka od razu kojarzy się z sypialnią.
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Pisałem już na łamach naszego magazynu o systemie japońskiego producenta, który
nazywa się MusicCast. Z góry zakładam, że nie wszyscy czytali ten tekst, czego oczywiście
nie pochwalam, ale mogę wybaczyć. Przyznam się, że strasznie kusi mnie w tym momencie tak przydatna funkcja jak CMD + C i CMD + V. Jednak muszę założyć taką wersję wydarzeń, że ktoś przeczytał tamten tekst i poczułby się urażony takim rozwiązaniem. Wybaczcie,
jeśli część rzeczy powtórzy się, ale inaczej nie da się tego zrobić. Wspomniany wcześniej
MusicCast jest bazą i czymś absolutnie najważniejszym w tym teście. Yamaha swoim pomysłem na multiroom wyprzedziła epokę. Pierwsze urządzenia miały swoją premierę już
w 2003 roku, ale wtedy ludzkość nie była jeszcze na to gotowa i MusicCast nie wypalił. Przy
obecnej technologii i czasach inteligentnego życia okazało się, że Yamaha wiedziała, co robi.
Teraz wystarczyło odświeżyć ten projekt, wprowadzić na rynek i tak też się stało. MusicCast
jest ogromną przebudową całego systemu i mam wrażenie, że najlepszym krokiem, jaki
Yamaha mogła wykonać. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować samych twórców, bo
lepszego zdania o MusicCast sam nie wymyślę: „Yamaha MusicCast jest wyjątkowym systemem multi-room, który umożliwia połączenie wszystkich domowych urządzeń AV Yamahy
w jedną sieć. Wraz z wprowadzeniem najnowszych modeli cała gama komponentów
MusicCast już teraz obejmuje 35 modeli, dzięki czemu Yamaha MusicCast jest najbardziej
rozbudowanym systemem strefowym”.
Testując kolejną rzecz z tej rodziny, muszę przyznać, że jest tak, jak przedstawia to producent. Aby bardziej zobrazować wam ogrom przedsięwzięcia, napiszę o tym, że Yamaha do
swojej oferty wprowadziła nawet pianino wyposażone w system MusicCast. Wyobrażacie to
sobie? Wasze dziecko uczy się grać i streaminguje z pianina muzykę do określonego pokoju
i głośnika. Niesamowite!
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Musiałem zrobić taki wstęp, zanim przejdę do określonego głośnika, który trafił do mnie od
chłopaków z zaprzyjaźnionej sieci sklepów Top Hi-Fi. Dlaczego? Ponieważ MusicCast jest najważniejszym elementem i bazą całego urządzenia. Bez tej funkcji ten głośnik mógłby nie istnieć. Byłby niczym granatowy Passat z oznaczeniem TDI zaparkowany gdzieś w Sosnowcu albo
innym Radomiu. Bohaterem tego odcinka serialu MusicCast jest jedno z najmłodszych dzieci,
model ISX-18D. Pod kompletnie nic niemówiącą nazwą kryje się mały głośnik, który na pierwszy rzut oka od razu kojarzy się z sypialnią. Jego kwadratowa obudowa z centralnie umieszczonym wyświetlaczem przypomina mi ramkę na zdjęcie. Jednak spora przestrzeń na froncie,
która przeznaczona jest na siatkę maskującą głośniki, daje do zrozumienia, że żadnego zdjęcia
w tym czymś nie umieścimy. Sposób, w jaki zaprojektowano głośnik, nie wymaga żadnego
znaku firmowego. Mam wrażenie, że nawet gdybym wypił pół litra wódki na słońcu i nie rozpoznawał własnej matki, to w ciągu sekundy odgadłbym producenta. Nie wiem czemu, ale tak
mam z produktami Yamaha. Z jednej strony one są takie nudne, jak wspomniany wcześniej
Passat, jednak z drugiej strony takie podejście się szanuje i przede wszystkim dobrze sprzedaje. Nieważne czy nasze pomieszczeni jest super nowoczesne, czy zrobione w stylu prowansalskim. Yamaha się tam wpasuje i będzie wyglądała ok. Tak właśnie jest również z modelem
ISX-18D. Dwie wersje kolorystyczne, jasna i ciemna dodatkowo załatwiają sprawę dopasowania
do każdego wnętrza. Powiedzcie mi, że nie mam racji? Podoba mi się minimalizm wyświetla-
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cza, którego głównym zadaniem jest pokazywanie godziny. Reszta jest mało ważna, oczywiście wskazuje stacje radiowe, źródło odtwarzania i tego rodzaju niepotrzebne informację. Ja
wymagam od niego poinformowania mnie, o której udało mi się zwlec z łóżka i świetnie z tego
wywiązuje. Yamaha niestety oprócz średnio przemyślanej podstawki postanowiła ten głośnik
tak skonstruować, aby mógł zawisnąć na ścianie. Na początku, kiedy widziałem takie rozwiązanie na zdjęciu, pomyślałem, że to fajny pomysł. Jednak znowu muszę użyć słowa „niestety”,
ponieważ ISX-18D nie ma wbudowanej baterii. Tak wiem to mocny cios, który może znokautować, bo niby jak sobie to Yamaha wyobraża?! Przekuje ścianę, aby poprowadzić przewód?
Serio? Mogę jeszcze oczywiście zostawić go na wierzchu, ale obydwa wyjścia brzmią równie
absurdalnie. Jedynym normalnym wyjściem z tej sytuacji jest postawienie głośnika na nocnej
szafce. Jako że jest to typowo głośnik sypialniany,

Jako że jest to typowo głośnik
sypialniany, więc wszystko zostało
ukierunkowane właśnie na sprawy
łóżkowe, że tak powiem. Dlatego
budzik, radio standardowe
i internetowe są po prostu must have.

więc wszystko zostało ukierunkowane właśnie na
sprawy łóżkowe, że tak powiem. Dlatego budzik,
radio standardowe i internetowe są po prostu
must have. Jeśli będziecie próbowali na początku
cokolwiek ustawiać ręcznie, za pomocą przycisków
umieszczonych w górnej części urządzenia, to
zapomnijcie o tym. Możecie się zrazić, stanowczo
zakazuje takiego postępowania! Tylko i wyłącznie aplikacja, którą konfigurujecie pod własną sieć
wifi. Dodawanie urządzenia jest proste i intuicyjne.
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Największą zaletą aplikacji jest mnogość wyboru źródeł. Spotify, Napster, internetowa radia,
serwery takie jak Nas i co najważniejsze AirPlay. Uwielbiam głośniki z tą funkcją, nie ma co się
oszukiwać, AirPlay dla każdego nadgryzionego usera jest zbawienny. Brakuje trochę Tidala
i AppleMusic, ale coś czuje, że to kwestia czasu. Nie będę się rozpisywać o możliwościach opcji
multiroom, ponieważ już o tym pisałem przy okazji długiego tekstu o samym MusicCast we
wrześniowym numerze z 2015 roku. Napiszę tylko tyle, że jeśli mamy więcej urządzeń Yamaha,
to dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Wróćmy do naszego zegarka, oj przepraszam,
miałem na myśli głośnik. Jak sama nazwa wskazuje, głośnik ma grać i okazuje się, że ISX-18D
oprócz wskazywania godziny, potrafi również całkiem fajnie zagrać. Yamaha nie może sobie
pozwolić na zejście poniżej jakiegoś poziomu i tak właśnie jest w tym przypadku. Oczywiście
nie nastawiajcie się na wielkie Hi-Fi, ale bardziej na rzetelne przekazanie tego, co artysta nagrał.
Użyje tutaj jednego z moich ulubionych zwrotów. Ten głośnik gra tak, że nie drażni, a bardziej
daje radość ze słuchania muzyki. Uważam, że tyle wystarczy właśnie w sypialni. Przyjemny, jak
na sprzęty Yamaha zadziwiająco ciepły dźwięk, w którym słychać sporo środka. Kolejną zaleta
jest uniwersalność, co bardzo się przydaje przy słuchaniu radia. Zastanawiam się, czy coś więcej mam napisać, przecież te cechy idealnie pasują do głośnika, którego używamy przed snem
i ewentualnie zaraz po przebudzeniu. Jeszcze raz podkreślę, że nie drażni, tylko cieszy. Dlatego,
jeśli jesteśmy już w rodzinie MusicCast albo zamierzamy ją założyć, to ISX-18D jest słusznym
wyborem dla naszej sypialni i na tym koniec.

calamuzyka

Yamaha – ISX-18D
Cena: 1395 PLN
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SKULLCANDY
BARRICADE MINI

PAWEŁ HAĆ

Choć głośnik w iPadzie czy w MacBooku jest na tyle dobry, że wystarcza do słuchania
muzyki w tle, to już do nagłośnienia niewielkiego pomieszczenia nadaje się… tak sobie.
Co innego zdecydowanie głośniejszy Barricade. A przy tym niepowalający ceną.

75

/ SPRZĘT / Skullcandy Barricade Mini

Gdybym miał wydać na sprzęt audio 200 złotych, to w pierwszej kolejności pomyślałbym
o słuchawkach. Za te pieniądze można trafić nawet niezłe nauszne, a także przebierać
w modelach dokanałowych. Nie brałbym natomiast raczej pod uwagę większych urządzeń
pokroju bezprzewodowych głośników. Okazuje się jednak, że Skullcandy ma w ofercie
Barricade Mini – niewielki, jak nazwa wskazuje, głośnik z Bluetooth i niezłą baterią, a także
o ciekawym brzmieniu. Nie wyróżnia się specjalnie wzornictwem, obudowa jest masywna,
ale kompletnie brak jej przebojowości kojarzonej ze słuchawkami tego producenta.
Sześcian o zaokrąglonych krawędziach skrywa za kratką pojedynczy głośnik, na boku znalazły się gumowe przyciski o bardzo wyraźnym skoku, a za gumową zaślepką umieszczono
złącze micro USB do ładowania oraz port mini Jack. Przydatny okazuje się też niewielki
nylonowy uchwyt do zawieszenia bądź zaczepienia gdzieś

Barricade Mini ma IPX5,
co oznacza, że można go
zamoczyć, nie straszny mu
nawet mocny deszcz.

głośnika (aczkolwiek mógłby być nieco większy). Na spodzie znalazła się gumowa obwódka, stabilizująca urządzenie, podobne elementy są też na tyle obudowy. Konstrukcja
jest bardzo solidna, nie trzeszczy ani się nie rysuje. W zestawie zabrakło choćby prostego pokrowca. Ten przydałby się
w podróży, w której Barricade sprawdza się znakomicie, ale
brak tłumaczy się po części niską ceną.
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Barricade Mini to bardzo prosty sprzęt, dlatego
też nie ma ani specjalnej aplikacji, ani też żadnych
zbędnych przełączników. Duży narożny przycisk
pozwala go uruchomić, natomiast trzy przyciski
obok kontrolują muzykę. Podobnie jak w dużych
słuchawkach obsługa może być całkowicie bezwzrokowa, przyciski głośności mają bowiem
odpowiednio kształt plusa i minusa, a środkowy
jest okrągły. Wyłącznik jest natomiast nieco dalej
i nie sposób wcisnąć go przypadkowo. Stan głośnika sygnalizuje kolorowa dioda, która na szczęście nie świeci zbyt intensywnie. W niektórych
głośnikach bezprzewodowych brakuje mi możliwości podpięcia źródła przez kabel – tu tego problemu nie ma, ale trzeba się liczyć z otwieraniem
zaślepki (podobnie zresztą, jak podczas ładowania), a tym samym utratą odporności na wodę.
Barricade Mini ma IPX5, co oznacza, że można go
zamoczyć, nie straszny mu nawet mocny deszcz.
W połączeniu z dużą odpornością na zarysowania czyni go to doskonałym uzupełnieniem
wszelkich wyjazdów pod namiot czy wieczornego grillowania. Nie bez znaczenia jest też jego
mała waga i wymiary – nosząc go w plecaku, niespecjalnie się zmęczyłem. Tym, co mogłoby być
nieco lepsze, jest akumulator. Wytrzymuje około
5–6 godzin przy odtwarzaniu przez Bluetooth
– to dobry, ale nie wyróżniający wynik.
Jeśli słyszeliście jakiekolwiek słuchawki
Skullcandy, to wiecie, czego można spodziewać
się po Barricade Mini. Owszem, są pewne różnice,
wyraźne podbicie basu i wyeksponowany wokal
ponownie wybijają się przed pozostałe dźwięki.
Wysokie tony są trochę za ciche, ale przynajmniej
nie trzeszczą. Środek jest bardzo przyjemny
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w elektronice i pokrewnych brzmieniach, ale wypada bardzo słabo w muzyce poważnej,
zwłaszcza gdy pojawiają się instrumenty smyczkowe. Dźwięki zaczynają się wtedy ze sobą
zlewać, i to na tyle, że odsłuch przestaje być przyjemnością. Niskie tony dla odmiany brzmią
świetnie (jak na tak małe urządzenie). Nie są za mocne, ale wyraźne i miękkie zarówno
w przypadku perkusji, jak i całkowicie syntetycznego brzmienia (choć tu, oczywiście, są
o wiele mocniejsze).
Barricade Mini nie jest z pewnością najlepiej brzmiącym przenośnym głośnikiem, którego
używałem, ale nie przeszkadza mu to być jednym z tych, które w pierwszej kolejności zabrałbym ze sobą w podróż. Pomimo noszenia go w plecaku bez żadnego zabezpieczenia, nie
ma na nim choćby rysy. Jestem też usatysfakcjonowany jego brzmieniem, głośność jest
naprawdę duża, a w urządzeniu do używania na zewnątrz parametr ten jest o wiele bardziej
istotny niż jakość odtwarzania.

pawelhac

Skullcandy Barricade 		
Mini		
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• wytrzymała i odporna
na wodę obudowa
• wysoka mobilność
• duża głośność
Minusy:
• - przeciętna jakość brzmienia
• - brak pokrowca w zestawie
Cena: około 180 PLN
Sprzęt dostarczył Freeway OMT
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MONITOR ACER
H7-H277HU

NORBERT CAŁA

Czego najbardziej brakuje użytkownikom MacBooka 12”? Nie, wcale nie portu USB, bo
w 2016 roku praktycznie się go nie używa. Brakuje za to monitorów, a w szczególności tego
od Apple. Skoro więc Apple zostawia lukę, to inni producenci starają się ją wykorzystać.
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Od kiedy nabyłem MacBooka 12”, codziennie zachwycam się tym komputerem. Jest
naprawdę niesamowity i nie miałem większej przyjemności z używania żadnego sprzętu
od czasu iPhone’a 4, który był dla mnie przełomowym urządzeniem. Najbardziej innowacyjny w iPhonie 4 był ekran Retina; w MacBooku jest to brak jakichkolwiek portów rozszerzeń poza USB-C.

Najbardziej innowacyjny
w iPhonie 4 był ekran
Retina; w MacBooku jest
to brak jakichkolwiek
portów rozszerzeń
poza USB-C.

Jeśli nie mieliście wcześniej styczności z tym komputerem, to już
tłumaczę – mamy tylko jeden port typu USB-C. Nie ma klasycznych
USB, nie ma złącza ładowania, nie ma złącza karty sieciowej, nie ma
wyjścia na monitor zewnętrzny – tylko USB-C. Jednak pod to złącze
możemy podłączyć praktycznie wszystko i to jednym kabelkiem.
Apple wprowadziło USB-C w MacBooku oraz sprzedaje przejściówkę na USB i HDMI, ale poza tym lekko zapomniało o tym
złączu. Dość powiedzieć, że jedynego monitora produkowanego
przez Apple nie da się podłączyć do MacBooka 12”. Na szczęście
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z pomocą przyszły firmy zewnętrzne, a jedną
z nich jest Acer z monitorem H7-H277HU. Od
pierwszego wyjęcia monitora z pudełka jest pięknie, kolor aluminiowego wykończenia doskonale
pasuje do złotego MacBooka, a boczne ramki są
tak cienkie, jak tylko mogą być. Wizualnie lekka
konstrukcja sprawia, że ten duży – 27” – monitor
nie przytłacza jakoś swoimi wymiarami mojego
biurka, jego ascetyczny wygląd nieuwidoczniający żadnych przycisków doskonale zaś pasuje do
dizajnu MacBooka.
Sporo czekałem na ten moment, ale ciągle jako
#pierwszypolak podłączyłem monitor Acer
H7-H277HU do MacBooka 12”. Oczywiście zrobiłem
to jednym kablem UBS-C, który jest dołączony
do monitora. Jeśli jeszcze nie macie MacBooka
12”, to możecie wykorzystać też złącze HDMI
oraz DisplayPorts. Zostańmy jednak przy USBC; tym kablem jest przesyłany obraz, zasilanie
MacBooka, a jednocześnie monitor pracuje jako
HUB z dwoma złączami USB 3.0 oraz wbudowaną
kartą dźwiękową. Złącza USB mogą podawać zasilanie nawet wówczas, kiedy do monitora nie jest
podpięty MacBook. To wszystko brzmi jak zestaw
idealny, brakuje może jedynie złącza RJ45, ale kto
dziś używa sieci kablowej…? W sumie ja, ale ja się
nie liczę. Podobno też monitor nie jest na razie
w stanie przez złącze USB-C zasilić innych komputerów je wykorzystujących. Nas to nie interesuje, bo przecież właśnie do MacBooka będziemy
go potencjalnie podłączać i w tym przypadku
wszystko działa idealnie.
Monitor stoi na biurku, wyjmuję z plecaka
MacBooka, nawet go nie otwieram, tylko pod-
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łączam jednym kablem do monitora, budzę go za pomocą zewnętrznej klawiatury bezprzewodowej i to tyle. Obraz z małego MacBooka mam teraz na monstrualnej jak dla
wielbiciela 12” wielkości ekranie o przekątnej 27” – to ponad dwa razy więcej! Wprawione
i przyzwyczajone do ekranów typu Retina oko jednak od razu zauważy mniejszą rozdzielczość ekranu. W przypadku Acera H7-H277HU mamy panel wykonany w technologii In-plane
Switching, częściej nazywane IPS. Maksymalna rozdzielczość to 2560 × 1440 i odwzorowanie
16,7 miliona kolorów, współczynnik kontrastu 100,000,000:1 i jasność 350 cd/m². Tyle cyferek, a w rzeczywistości przekłada się to na to, że od razu widzimy, że nie mamy do czynienia
z ekranem Retina. Chociaż… Siedząc w odległości kilkudziesięciu centymetrów, przestajemy
to zupełnie zauważać i ekran sprawia bardzo dobre wrażenie. Kolory są oddane wiernie
i w tym przypadku nie zauważymy (to znaczy – ja, laik, nie zauważyłem, Wojtek by zauważył)
większych różnic między ekranem w tym monitorze a w MacBooku.
Najbardziej denerwujące jest to, że po podłączeniu monitora do MacBooka od razu przejmuje on też obsługę dźwięku. Nie żeby głośniki były w nim słabe, są lepsze niż w MacBooku
12”, a przecież w nim też są dobre. Słabe i upierdliwe jest to, że tracimy wtedy możliwość sterowania siłą dźwięku z klawiatury MacBooka i musimy się przenieść na klawisze wbudowane
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w monitor. Jak wspomniałem trochę wcześniej, budowa Acera H7 jest bardzo ascetyczna i na
pierwszy rzut oka nie zauważymy żadnych przycisków. Jest ich jednak aż pięć plus włącznik. Ukryte w prawym dolnym rogu monitora od dołu ramki. Naciśnięcie dowolnego z nich
wywołuje menu kontekstowe. Na ekranie mamy wyświetlone różne opcje przypisane do
konkretnego przycisku u dołu, w zależności od miejsca w menu zmienia się ich funkcja.
To początkowo niewygodne rozwiązanie po jakimś czasie okazuje się wyjątkowo trafione.
Niestety wspomniana regulacja głośności nie jest idealnie pomyślana i wolałbym mieć regulację z klawiatury. Oczywiście zawsze możemy się przełączyć na głośniki w MacBooku, ale jak
wspomniałem – te w monitorze są lepsze.
Dla kogo jest Acer H7? Moim zdaniem dla każdego posiadacza MacBooka 12”. To niesamowite uczucie mieć miniaturowy komputer, który możemy zabrać wszędzie, pracować
wygodnie w dowolnym miejscu, aby potem w docelowym miejscu pracy wyjąć go z plecaka
i za pomocą jednego kabla podpiąć do całej reszty sprzętów. W tym przypadku monitor
staje się stacją dokująca. Wersja 27” kosztuje około 2000 złotych, nie jest to moim zdaniem
wygórowana cena, szczególnie że podobnych konstrukcji jest na rynku jak na lekarstwo.

norbertcala
Acer H7-H277HU
• Długość przekątnej
ekranu: 68,58 cm (2”)
• Czas odpowiedzi: 4 ms
• Jasność: 350 cd/m²
• Rozdzielczość: 2560 × 1440 piksele
• Technologia wyświetlacza: IPS
• Kontrast: 100000000:1
• Kolory wyświetlacza: 16,77M
• Format obrazu: 16:9
• Porty: HDMI – 1, DisplayPorts, USB-C
• Szerokość: 61,3 cm
• Głębokość: 36,3 cm
• Wysokość: 35,2 cm
• Waga produktu: 3,7 kg
• Wbudowane głośniki: 2
• Moc wyjściowa (RMS): 3W
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ADAPTER USB-C OD CSOP

CZYLI ZAMIENIAMY JEDEN PORT NA CZTERY

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Więc masz 12-calowego MacBooka. Gratuluję! Mistrzowie marketingu Apple i Ciebie
przekonali, że jeden port USB-C to świetny pomysł. I o ile w teorii się z nimi zgadzam, to
praktyka pokazuje coś innego. Szczyt irytacji osiągam każdego wieczoru, gdy komputer
radośnie powiadamia mnie, że nie wykonałem kopii zapasowej od 112 dni. „A to przecież
takie proste” – zdaje się mówić laptop – „podepnij dysk i zasilanie, a ja to zrobię za
Ciebie”. To jest moment, w którym biorę go do ręki i ciskam o najbliżej znajdującą się
ścianę. „Jak mam niby do Ciebie podpiąć jednocześnie dysk i zasilanie?!” – dodaję.
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Otóż sposoby są dwa. Albo ogarniamy dysk sieciowy, co można rozwiązać w dosyć prosty sposób – inwestujemy w przejściówkę z USB-C i starszym USB typu A. Taka od Apple
to wydatek 379 złotych. W porównaniu do samego komputera cena nie wygląda astronomicznie. W porównaniu do czegokolwiek innego na świecie – kosmos. Całe szczęście
gwiazdy na niebie ułożyły się pomyślnie i następnego dnia, zupełnie niespodziewanie,
wpadł mi w ręce „dock” od CSOP. Tańszy od tego z Cupertino. I ma więcej USB, bo aż dwa!
No i najważniejsze: jest złoty. Nijak nie
pasuje to do mojego MacBooka w zniewalającym Space Gray, ale przynajmniej jest
pretekst, żeby kupić nowy komputer.
Ustaliliśmy już, że przejściówka ma dwa
porty USB 3.0 oraz jedno USB-C do ładowania. Jest też, naturalnie, „męskie” USB-C
do komputera i port HDMI. Na przeciwległych ściankach umieszczono standardowe USB, HDMI ma swoją ściankę,
a ładowanie i podłączenie komputera
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– swoją, przy czym to pierwsze jest z lewej strony krawędzi. Tutaj mamy pierwszy problem.
Gdy podepniemy ją do komputera, zasilanie przechodzi nad klawiaturą, przed ekranem.
Rozwiązaniem jest używanie jej do góry nogami. Tak rebeliancko.
Kiedy już uporamy się z tą tragiczną wadą projektową, możemy cieszyć się przejściówką, która
– cóż – działa. Wysyła obraz do monitora po HDMI. Oba USB śmigają jak szalone. Ładowanie
przez USB-C odbywa się bez zarzutu. Sielanka, radość z życia, różowe okulary na nosie. Dla
mnie to jednak nie wystarczało. Chciałem wynieść ją na wyższy poziom lifehackingu.

Nijak nie pasuje to do
mojego MacBooka
w zniewalającym Space
Gray, ale przynajmniej jest
pretekst, żeby kupić nowy
komputer.

Zdecydowanie najwygodniejszą opcją tej przejściówki
jest zrobienie z niej niejako stacji dokującej do komputera.
Wystarczy podpiąć jeden kabelek i nagle mamy do dyspozycji zasilanie, zewnętrzny ekran, dysk. Do tego peryferia na
Bluetooth i chyba nic do szczęścia nam więcej nie potrzeba.
Błąd! Zaszalałem i zamarzyło mi się więcej portów USB. Bo
dyski mam trzy, bo kabel do jednego telefonu, do drugiego
telefonu, bo pianino. Potrzebny był więc hub USB, najle-
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piej aktywny, bo wtedy ma wyprowadzone zewnętrzne porty do ładowania. Do jednego
z nich podpinamy kabel USB do USB-C i nagle nie potrzebujemy dodatkowego zasilacza.
Cudownie.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że cały zestaw i tak jest tańszy od samej przejściówki
Apple. Pewnie, adapter od CSOP nie jest „Designed by Apple in Cupertino” i to widać, ale
czy w przypadku takiego akcesorium to naprawdę najistotniejsza rzecz? Moim zdaniem
– nie. Finalnie zdecydowałem się na dwie przelotki. Jedna leży w domu, druga w biurze.
I może zabrzmi to absurdalnie, ale dzięki nim polubiłem mojego 12-calowego MacBooka
jeszcze bardziej.

mikeyziel

Adapter USB-C
Zalety:
• cena
• liczba portów
• różnorodność kolorów
Wady:
• niezbyt urodziwa
• porty mogłyby być
rozmieszczone sprytniej
Cena: 249 PLN (dostępny
kolor srebrny i złoty)
Dostępne w: CSOP
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WITHINGS BODY

PAWEŁ HAĆ

W ubiegłym roku moja waga niebezpiecznie zbliżyła się do 100 kilogramów, co przy
moim wzroście dawno już przekraczało otyłość. Wtedy też dowiedziałem się, jak istotne
jest nie tylko stawanie na wagę, ale i weryfikowanie tego, z czego właściwie składa się
organizm. Dziś mogę mierzyć te rzeczy w domu, dzięki Withings Body.
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Wagi Withings Body nie są pierwszymi takimi urządzeniami firmy, ich poprzednikami są Smart Body Analyzer oraz Scale. Do testu otrzymałem prostszy,
pozbawiony pomiaru tętna model Body (bardziej zaawansowany nazwany
został Body Cardio) – prostszy nie oznacza jednak ubogi w funkcje. Tych nie brakuje, a co więcej odczytywane parametry pokrywają się niemal w pełni z tym,
co pokazują wagi wykorzystywane przez dietetyków w prowadzeniu pacjentów. Na pierwszy rzut oka Withings Body nie wygląda na tak zaawansowane
urządzenie. Jest to bardzo elegancka, jednolita tafla szkła ozdobiona na środku
metalowym kołem, a ekran podświetla się jedynie wtedy, gdy na niej stajemy.
Brak wystających elementów sprawia, że czyszczenie jej jest banalnie proste.
Wykorzystanie szkła powoduje, że waga jest na tyle ciężka, że nie przesunie się
przypadkiem, gdy będziemy z niej schodzić. Zasilanie z baterii AAA wytrzymujących ponoć do półtora roku pracy oraz automatyczna synchronizacja przez
Wi-Fi sprawiają, że jest właściwie bezobsługowa – jedynie podczas pierwszej
konfiguracji należy wcisnąć przycisk na spodzie obudowy.

Program nie tylko pobiera dane z wagi oraz innych 		
urządzeń medycznych Withings, ale też integruje się 		
z licznymi aplikacjami trzecimi.

Na co dzień używam wagi iHealth, która synchronizuje się z systemową aplikacją Zdrowie. Aplikacja, dzięki której można obsługiwać urządzenie, pozostawia jednak sporo do życzenia, głównie przez niedostosowanie jej do ekranów
większych iPhone’ów (a od ich premiery minęły prawie dwa lata) oraz nieintuicyjną obsługę. W przypadku Withings aplikacja jest doskonała i wszechstronna.
HealthMate z powodzeniem może zastąpić systemowe Zdrowie, chyba że
chcemy monitorować tak szczegółowe dane, jak przyjmowane składniki odżywcze. Program nie tylko pobiera dane z wagi oraz innych urządzeń medycznych
Withings, ale też integruje się z licznymi aplikacjami trzecimi (wśród których
znajduje się między innymi Runkeeper, MyFitnessPal czy Nike+). Na dodatek
wygląda doskonale; nowe informacje są ułożone na osi czasu, a dostęp do
monitorowanych parametrów jest możliwy bezpośrednio z głównego ekranu
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programu. Dane są wyświetlane w postaci czytelnych wykresów – w przypadku
wagi zawsze widać kilka ostatnich pomiarów. Brakuje mi jednak zestawienia
liczbowego – o ile waga jest wyświetlana zarówno graficznie, jak i liczbowo, to
już skład ciała (czyli ilość tkanki tłuszczowej, mięśnie, nawodnienie oraz masa
kości) da się odczytać jedynie z wykresu. Zabrakło mi też bardzo istotnego
(zwłaszcza dla osób zrzucających wagę) wskaźnika otłuszczenia wisceralnego,
czyli VFR. W skali od 1 do 12 pokazuje on ilość tłuszczu zgromadzoną na narządach wewnętrznych, nie sposób odczytać ją niestety z pozostałych parametrów.
Sporo tańsza waga iHealth, z której korzystam na co dzień, potrafi podać mi
ten parametr poprawnie. Brakuje mi też opcji udostępnienia pełnych wyników
w mailu, eksportowana jest tylko waga i procent tkanki tłuszczowej – przydałoby się to do zdalnych konsultacji z lekarzem bądź trenerem.

Dokładność pomiarów stoi na wysokim poziomie, choć 		
zdarzają się niewielkie odchylenia.
Staram się ważyć zawsze rano, wliczając w to dni, w które idę do pracy i nie
mam na to zbyt wiele czasu. Z tego też powodu obsługa Withings Body po
prostu mnie urzekła – po ustawieniu się na wadze włącza się ona automatycznie, na podstawie parametrów ciała rozpoznaje użytkownika (maksymalnie
z wagi może korzystać osiem osób), a następnie wyświetla na ekranie wszystkie informacje, zaczynając od wagi (zarówno w formie liczbowej, jak i wykresu),
przez skład ciała, na pogodzie kończąc. Urządzenie pobiera prognozę z internetu i wyświetla jedynie temperaturę i przewidywane zachmurzenie, to jednak
wystarczające informacje do tego, by zdecydować, czy założyć na siebie kurtkę,
czy też pozostać przy samej marynarce. Wszystko ląduje automatycznie w aplikacji, a dzięki komunikacji przez Wi-Fi telefon nie musi znajdować się w pobliżu.
Dane są przypisywane do rozpoznanych profili, nawet więc gdy jeden z użytkowników długo nie zagląda do programu, jego pomiary się tam znajdują.
Dokładność pomiarów stoi na wysokim poziomie, choć zdarzają się niewielkie
odchylenia. Dwa kolejne pomiary na wadze dają wyniki różniące się o około
0,5–1%. Nie spotkałem się natomiast z pomiarami znacznie odstającymi od
pozostałych.
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Withings Body
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
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Withings Body mogłoby być nawet
„nieinteligentną” wagą, a i tak pewnie bym ją kupił. Spodobało się mi,
jak wygląda i jak czytelnie pokazuje
parametry nawet bez synchronizacji ze

• Wydajność: 5/6

smartfonem. HealthMate na telefonie

Plusy:

niemal doskonale zbiera dane, może

• ładne i praktyczne wzornictwo

nawet służyć za główne miejsce pod-

• automatyczna synchronizacja

glądu wszystkich informacji o zdrowiu.

• wysoka dokładność pomiaru

Miejscami interfejs jednak zawodzi

Minusy:

i nie pozwala łatwo porównać danych.

• brak zestawienia liczbowego
wszystkich pomiarów

absolutnie najlepszym wśród wszyst-

• brak pomiaru otłuszczenia
wisceralnego
Cena: około 600 PLN
Sprzęt dostarczył iCorner

Nie przeszkadza mu to jednak być
kich tego rodzaju programów.

pawelhac
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HOLDIT

OPASKI DO BIEGANIA Z DIODAMI LED

JAN URBANOWICZ

Każdy, kto zaczyna przygodę z bieganiem lub bieganie nie jest mu już obce, lubi
posłuchać muzyki podczas treningu. Skoro iPody i inne małe odtwarzacze odeszły
do lamusa na rzecz serwisów streamingowych w naszych telefonach, musimy mieć
możliwość zamocowania tych urządzeń w trakcie ćwiczeń. Z pomocą przychodzą
opaski na ramię.
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Jedną z takich opasek jest model firmy HoldIt, która produkuje tego rodzaju
akcesoria oraz inne rozmaite etui. Przyznam, że kiedy zaczynałem biegać, bardzo
chciałem mieć jakoś przy sobie telefon. Nawet nie dla muzyki czy aplikacji zapisującej mój trening, po prostu chciałem być w ewentualnym kontakcie, gdybym na
przykład musiał pilnie wracać do domu. Trzymanie telefonu w kieszeni bluzy lub
spodni nie wchodzi u mnie za bardzo w grę, gdyż przy bieganiu telefon strasznie
w takiej kieszeni lata i przeszkadza w skupieniu się na treningu. Potrzebowałem
jakiejś opaski i HoldIt sprawdził się idealnie.
Testowałem dwa modele. Jeden to tradycyjna opaska na ramię, a drugi to pasek
z jedną dużą kieszenią na telefon. Oba modele mają wbudowane diody LED,
które poprawiają naszą widoczność podczas wieczornych lub nocnych treningów.
Działają one w trzech trybach – w jednym świecą światłem stałym, a w dwóch
pozostałych migającym, z różnymi częstotliwościami. Odkąd przerzuciłem się na
bieganie wieczorami, to bardzo mi się ta funkcja przydała, choć niewątpliwie bardziej ją odczuję w miesiącach, gdy zmierzch będzie przychodził szybciej.
Opaska jest wykonana z materiału neoprenowego, wytrzymałego i niesprawiającego wrażenia podatnego na urazy. Mamy tu również przezroczysty panel z PCV,
dzięki któremu zyskujemy łatwy dostęp do wyświetlacza telefonu. Jeśli nie mamy
słuchawek Bluetooth, to wycięcie na kabel słuchawkowy pozwoli nam je bez problemu podłączyć do gniazda. Opaskę na ramieniu zapinamy za pomocą rzepa,
który trzyma dobrze, choć z mojej ręki opaska się lekko zsuwała po kilkunastu
minutach biegu. Testowany egzemplarz był w rozmiarze XL, który pozwalał na
przechowywanie telefonu w rozmiarze iPhone’a 6/6S.
Drugi model to pasek z dużą kieszonką na telefon. Możemy oczywiście trzymać tam co innego,
na przykład klucze czy batona energetycznego,
gdyby zabrakło nam na treningu sił. Wyglądem
przypomina popularną „nerkę”, jest jednak sporo
mniejsza, węższa i włożymy do niej znacznie mniej
rzeczy. Pasek jest oczywiście regulowany, także
niemal każdy może go nosić. Tak jak w pierwszym
modelu, tu również mamy diody LED pozwalające
poprawić naszą widoczność. Kieszonka jest zapi-

Tak jak w pierwszym
modelu, tu również mamy
diody LED pozwalające
poprawić naszą
widoczność.
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nana na zamek błyskawiczny i wyposażono ją w otwór na kabel słuchawkowy.
Znajdziemy tu również przezroczysty panel do obsługi naszego telefonu.
Obie opaski (używam tego określenia, choć drugi model tak naprawdę opaską
nie jest, chyba że „wokółbiodrową”) są wykonane z wysokiej jakości materiałów
i co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Obie również spełniają swoje przeznaczenie i śmiało mogę je polecić, zwłaszcza że ich ceny nie są przesadnie wysokie
– każda kosztuje około 100 złotych. Mnie osobiście bardziej do gustu przypadł
pasek, gdyż opaska z ramienia delikatnie mi się zsuwała oraz ciężar na ręku był
dla mnie mniej komfortowy. W przypadku paska na biodrach po chwili zapominałem w ogóle, że go nam na sobie.

yasiek_

HoldIt
Plusy:
• diody LED poprawiające naszą
widoczność wieczorami i w nocy
• dobra jakość materiałów
• niewygórowana cena
Minusy:
• opaska na ramię potrafi się
lekko zsuwać, chyba że bardzo
mocno ściśniemy rzep
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OTTERBOX SYMMETRY
CLEAR CASE

PAWEŁ HAĆ

Dla osób używających telefonów w trudnych warunkach powstało już przynajmniej kilka serii
urządzeń (w tym również smartfonów). Gdy przyzwyczajenie lub potrzeba nie pozwalają
jednak na zakup sprzętu innego niż iPhone, pozostaje jedynie solidnie go zabezpieczyć.
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Etui, które ma chronić telefon przed upadkami, nie
jest zazwyczaj ładne. Nie wystarczy bowiem cienka,
gumowa obudowa, by konstrukcja urządzenia przetrwała lądowanie na betonie z wysokości półtora
metra. Niezbędne są grubsze, gumowe lub plastikowe elementy niwelujące siłę uderzenia. OtterBox,
który ma ogromne doświadczenie w tworzeniu
takich akcesoriów, początkowo straszył masywnymi
obudowami powiększającymi kilkakrotnie wymiary
telefonu, uniemożliwiając nawet umieszczenie go
w kieszeni. Z czasem w ofercie firmy pojawiły się
mniej wytrzymałe, ale też wizualnie znacznie lżejsze
obudowy. Jedna z nich, Symmetry, nie zabezpiecza
telefonu przed wodą, ale ochroni go już przed zarysowaniami czy upadkami i to nawet tymi, w których
sprzęt uderza o ziemię z dużą siłą. Przyciski mają
wyraźny skok, a przełącznik wyciszania jest łatwo
dostępny (nie został zakryty, zamiast tego zrobiono
dla niego odpowiednio duży otwór). Wycięcie na
kabel Lightning oraz mini Jack są również spore.
Owszem, nie da się podpiąć przewodu z większą
wtyczką, większość kabli powinna jednak pasować
(sam nie mogłem podpiąć tylko jednego z kilkunastu
przewodów Lightning znalezionych w domu). Trochę
gorzej jest z wszelkimi dokami – nie będą pasować te,
które nie mają wyżej osadzonego złącza.
Obudowa jest jednoczęściowa, choć składa się
z dwóch elementów: plastikowego, przezroczystego
panelu oraz sztywnej gumy znajdującej się na brzegach. Wewnątrz nie ma żadnych twardych krawędzi,
które rysowałyby smartfona, a zakładanie i zdejmowanie obudowy jest przy tym banalnie proste (między innymi dzięki gumie wokół ekranu). Dla mnie to
bardzo istotne, bo pomimo niewielkich gabarytów
obudowy, nie noszę jej na co dzień. Nie zauważy-
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łem przy tym, by się odkształcała – po kilkunastu
zdjęciach i założeniach leży na telefonie niezmiennie dobrze. Gumowe krawędzie pozwalają pewnie
trzymać urządzenie w spoconych dłoniach czy też
w grubych rękawicach, ale nie utrudniają przy tym
wyciągnięcia go z kieszeni. Plastikowy tylny panel
jest bowiem bardzo śliski, a to właśnie on jest dociskany do wewnętrznej części kieszeni spodni. Ma to
jednak również wady – telefon zsuwa się ze skośnych
powierzchni, ponadto dość szybko na obudowie
pojawiają się drobne rysy (to, że jest przezroczysta,
zwiększa ich widoczność). Nie mogę natomiast narzekać na komfort obsługi smartfona, który, owszem,
jest niższy niż bez obudowy, wynikające z jej użycia ograniczenia nie są jednak duże. Ze względu na
głęboko osadzony ekran (jego obwódka wystaje na
około milimetr) mogłem bez obaw odkładać iPhone’a wyświetlaczem do dołu – to niby drobiazg, ale
mi przydaje się choćby na spotkaniach, gdy nie chcę
się dekoncentrować smartfonem, ale nie mam go

OtterBox Symmetry 		
Clear Case

gdzie schować.

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• błyskawiczne zakładanie
i zdejmowanie
• świetny wygląd
• wygodna obsługa telefonu
Minusy:
• podatny na zarysowania tył
• ograniczone możliwości
podpięcia do doka
Cena: około 130 PLN
Sprzęt dostarczył iCorner

Moja praca nie wymaga ode mnie tego, bym chował smartfona do pancernej obudowy, nie mam też
skłonności do niszczenia urządzeń. Wciąż jednak zdarza się mi sporo sytuacji, w których wolę zabezpieczyć telefon w jakiś sposób – wychodzenie na rower,
ćwiczenie na siłowni czy nawet praca koło domu są
tego dobrym przykładem. Symmetry wymaga tylko
chwili, by je założyć i równie łatwo je zdjąć, a przy
tym nie utrudnia obsługi urządzenia. Wygląda przy
tym nie tylko lepiej od wszystkich obudów ochronnych, ale i od wielu pokrowców, których zadaniem
jest przede wszystkim dobrze się prezentować.

pawelhac
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RECENZJA 13” MACBOOK
FOLIO SLEEVE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Bardzo lubię koperty od Mujjo, które gościły u mnie przez ostatnie lata, dlatego bardzo
ucieszyłem się na wieść o tym, że w drodze do redakcji jest MacBook Folio Sleeve
mieszczący MacBooka Pro 13” i nie tylko.
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Co to jest?
Ten „rękaw” – lub aktówka, jak preferuję go
nazywać – jest bardzo elegancją formą ochrony
naszego sprzętu, gdy chcemy się z nim przemieszczać, a nie chcemy brać ze sobą dużej torby. Jak
sama nazwa wskazuje, model jest przeznaczony
jest na MacBooki 13” – zarówno Pro, jak i Air – ale
równie dobrze mieści w sobie iPada Pro 12,9”,
z którym go przede wszystkim używałem.

Wykonanie i wrażenia estetyczne
Aktówka jest wykonana z dwóch materiałów. Skóra jest garbowana olejami roślinnymi
i pokrywa całą przednią „ścianę” pokrowca.
Tak duża powierzchnia i przepiękny kolor robią
kolosalne wrażenie wizualne – całość wygląda
na produkt bardzo drogi i bardzo ekskluzywny.

99

/ SPRZĘT / Recenzja 13” MacBook Folio Sleeve

Niedawno szukałem czegoś podobnego do
noszenia papierów wykonanego w całości ze
skóry i nie udało mi się znaleźć nic sensownego,
kosztującego mniej niż półtora tysiąca złotych
– zrezygnowałem z planów. Wracając jednak do
tematu…
Druga połowa aktówki jest zrobiona z grubego
i odpowiednio sztywnego, szarego filcu. Podobny
znajduje się w iPad mini Sleeve, którego mi skradziono ponad rok temu. Tamten prawie w ogóle
się nie mechacił – to proces, który można zaobserwować dopiero po dłuższym czasie – zakładam więc, że w tym przypadku będzie podobnie.
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Na dwóch brzegach 13” MacBook Sleeve znajduje się
bardzo solidny zamek ze skórzanymi wichajstrami
na końcach dwóch suwaków. To potencjalnie jedyny
słaby punkt produktu – sam zamek prawdopodobnie wytrzymałby zwisającą z niego Kung Fu Pandę,
ale nie jest on od środka niczym zabezpieczony.

Całe wnętrze jest wyłożone
filcem, a w środku znajdują
się trzy kieszenie.

Teoretycznie może to oznacza, że nasz sprzęt – iPad
lub MacBook – porysuje się o ten metal. W praktyce tego nie zauważyłem. Korzystam z tej
aktówki od przeszło miesiąca i zarówno mój iPad Pro 12,9”, jak i MacBook Pro 13”, nie mają żadnych śladów świadczących o tym, że przeszły cokolwiek więcej niż miłą i komfortową podróż
pod moją pachą lub w samochodzie – sumarycznie ponad półtora tysiąca kilometrów.

Wnętrze
Całe wnętrze jest wyłożone filcem, a w środku znajdują się trzy kieszenie. Najmniejsza, wykonana ze skóry, jest przeznaczona na karty kredytowe, parkingowe, bankomatowe, lojalnościowe lub cokolwiek innego o tym formacie. Po drugiej stronie wnętrza są doszyte kieszenie
filcowe, które zmieszczą iPada z ekranem 9,7”, iPada mini lub Kindle’a. Bez problemów również
transportowałem w nich Apple Pencil, tabletkę przeciwbólową, rachunek ze sklepu za gumę
Mamba oraz taki wielokolorowy pilniczek do paznokci mojej drugiej połowy (ten, w którym
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prawie żaden facet na świecie nie rozumie stojącej za jego kolorami logiki). Do dzisiaj nic co
umieszczałem w środku, się nie zniszczyło, porysowało i co najważniejsze, nie zgubiłem świstka
za Mambę, nasz budżet domowy w Excelu nie miał więc dziury nieznanego pochodzenia.

Lepszy do MacBooka niż iPada Pro 12,9”
To produkt przeznaczony do 13” MacBooków, trudno więc oczekiwać od niego, aby idealnie pasował na dużego iPada – zostaje przy nim trochę luzu po bokach, nawet z założonym
Smart Keyboard. MacBooki wypełniają go znacznie szczelniej i jedną rzeczą, na którą należy
uważać, to rozpiąć zamek do końca przy wkładaniu lub wyciąganiu sprzętu, aby nie porysować go metalowymi ząbkami od zamka. Gdyby nie to, byłby to produkt idealny.
A cena? Kosztuje około 430 złotych. Brzmi poważnie, ale zapewniam Was, że jest to bardzo
dobra cena, za świetnej jakości produkt.

morid1n

MacBook Folio 		
Sleeve 		
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: n/d
Dane techniczne:
• Producent: Mujjo
• Nazwa: 13” MacBook Sleeve – Tan
• Materiały: brązowa skóra, garbowana
olejami roślinnymi; szary filc
Cena: około 430 PLN
Sklepy: Produkty Mujjo dostępne
są u polskich resellerów, takich
jak Cortland, iMad czy iSpot.
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TWELVE SOUTH
SURFACEPAD

PAWEŁ HAĆ

Ładne przedmioty nie zawsze muszą być praktyczne, czego doskonałym przykładem
jest choćby kieszonkowy zegarek. Albo SurfacePad.
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Twelve South, do którego mam bardzo duże zaufanie, stworzyła mnóstwo prostych, ale
praktycznych produktów. Poznałem ją dzięki BookBook, czyli etui na iPhone’a imitującego wyglądem książkę i mieszczącego kilka kart płatniczych. Koncepcja była świetna, ale
jej realizacja nie należała do perfekcyjnych. BookBook z kilkoma kartami robił się gruby,
a wyjmowanie ich nie było najwygodniejsze. Teraz w ofercie firmy pojawił się podobny
produkt, może bowiem służyć do noszenia maksymalnie dwóch kart, a dodatkowo osłania
smartfona. Tyle że jest o wiele delikatniejszy, prostszy i według mnie ładniejszy. Udawany
grzbiet i przeszycia zastąpiła gładka okładka z subtelnymi szwami i to tylko w tych miejscach, w których są niezbędne. Wnętrze jest równie proste,
choć pokryte zamszem, a w okładce znalazły się dwie kie-

Okładka trzyma się za
pomocą żelowej warstwy,
która może być przyklejana
i odklejana wielokrotnie.

szonki na karty. Okładka delikatnie przylega do ekranu i bez
trudu się otwiera oraz zagina do tyłu. Wiele etui można opisać w podobny sposób, Twelve South do kilku elementów
podeszło jednak nowatorsko.
Tym, co nie rzuca się w oczy, jest mocowanie okładki do telefonu. Po bliższym przyjrzeniu się urządzeniu okazuje się, że
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go… nie ma. Dokładniej zaś SurfacePad jest przyklejany do tylnej części obudowy iPhone’a, co
pozwoliło zredukować grubość etui oraz w ogóle nie zasłaniać jego krawędzi. Owszem, mogą
się przez to porysować, ale wygląda to bardzo lekko i elegancko. Okładka trzyma się za pomocą
żelowej warstwy, która może być przyklejana i odklejana wielokrotnie. Po kilku odklejeniach
nie zauważyłem, by jej to szkodziło (a tego najbardziej się obawiałem). Klej jest na tyle mocny,
że po tygodniu używania nie zauważyłem, by zaczął gdziekolwiek puszczać. Gdy okładka jest
zdjęta, warto ją przykleić do gładkiej powierzchni, by klej nie wysechł i się nie zabrudził. Nie
tylko mocowanie jest wysokiej jakości, równie dobre wrażenie robi użyta skóra. Ma delikatną
fakturę, na krawędziach jest miękka, a grzbiet okładki jest wystarczająco elastyczny, by ta po
zamknięciu idealnie przylegała do ekranu. Równie łatwo zagiąć ją na tył urządzenia.
SurfacePad może pełnić też rolę podstawki do oglądania filmów i tu również spisuje się
nieźle. Trudno co prawda ustawić kąt, pod jakim znajduje się telefon, ale przynajmniej jest
stabilny. Trochę gorzej wygląda kwestia rozmów, których nie da się prowadzić z zamkniętą
klapką. Zabrakło w niej wycięcia na głośnik rozmów, co owszem, zaburzyłoby minimalistyczną powierzchnię okładki, ale byłoby jednocześnie praktyczne. Słabo wygląda też robienie zdjęć, bo o ile rozmowa z założoną na tył klapką jest możliwa, to już do użycia iSight musi
być otwarta. Tu ponownie wzornictwo okazało się ważniejsze od aspektów użytkowych.
Twelve South zawsze utożsamiałem z firmą umiejącą pogodzić te dwa aspekty, dlatego
też nie mogę przejść obok tego obojętnie. Zastępowanie portfela również nie wychodzi
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SurfacePad idealnie, ale na krótkie, wieczorne wyjścia ze znajomymi powinien wystarczyć.
Karty wsuwa się i wysuwa dość wygodnie, ale opierają się o ekran telefonu, a jednocześnie
nie pozwalają domknąć etui. Na co dzień takie rozwiązanie by mi przeszkadzało, jeśli jednak
potraktujemy je jako sporadycznie używany dodatek, funkcja minimalistycznego portfela
okazuje się bardzo przydatna.
Gdyby do kin trafił dobry, ale na pewno nie wybitny, film akcji, najprawdopodobniej
zebrałby sporo pozytywnych recenzji. Gdyby jednak okazało się, że stoi za nim Guy Ritchie,
moglibyśmy spodziewać się fali krytyki skierowanej w jego stronę. Wraz z gromadzonym
dorobkiem oczekiwania wobec osób i firm rosną; nie inaczej jest z Twelve South. SurfacePad
jako projekt z Kickstartera zebrałby potrzebne fundusze błyskawicznie, ale jako produkt tak
poważnej firmy zawodzi. Materiały są najwyższej jakości, podobnie jak precyzja wykonania.
Co więcej, koncepcja również nie jest zła. To, co psuje odbiór całości to detale, przez który
SurfacePad jest bardzo dobry. A mógł być doskonały.

pawelhac
Twelve South 			
SurfacePad
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• doskonała jakość materiałów i wygląd
• przegródki na karty
• klej wielokrotnego użytku
Minusy:
• utrudnione rozmowy i robienie zdjęć
Cena: około 200 PLN
Sprzęt dostarczył iCorner
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ŁADOWANIE W PODRÓŻY

MAJA JAWOROWSKA

Długie godziny w powietrzu, aucie lub dziczy mogą zaburzyć błogi spokój, gdy ikonka
baterii na telefonie lub komputerze zacznie złowrogo świecić na czerwono. Co zrobić,
żeby nigdy nie zabrakło energii?
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W mojej torebce znajduje się absolutnie wszystko. Zazwyczaj biegam z wielką shopperką,
której zawartość spokojnie wystarczyłaby mi nawet na wypadek ataku nuklearnego, wiem
więc, o czym mówię. Pamiętajmy jednak, że w kwestii mobilnego ładowania każdy ma swoje
potrzeby i warto z jednej strony znać zasady uniwersalne, a z drugiej wiedzieć, gdzie szukać
odpowiedzi na egzystencjalne pytania.

ZNANE I LUBIANE
Power bank
Po pierwsze primo jest 2016 rok, nie wierzę więc już w wymówkę, że power bank to droga
impreza. Większość baterii, które walają się u mnie w mieszkaniu to gadżety reklamowe,
które otrzymałam na różnych eventach i konferencjach. Bateria na allegro kosztuje grosze,
jej ładowanie to bułka z masłem, a może uratować niejedno marzenie o wrzuceniu zdjęcia
na Instagram. Moi markowi faworyci to TP Link i Mophie.

Zewnętrzna bateria
W moim prywatnym arsenale znajduje się przeurocza, granatowa obudowa Mophie na iPhone’a 6. Spokojnie
wystarcza mi na kilka godzin aktywnego używania telefonu, zaznaczam
jednak, że jestem heavy userem. Dla
osoby, która wyciąga telefon tylko
wtedy, gdy musi, jednorazowo naładowana Mophie powinna styknąć na dwa
dni. Muszę to jeszcze przetestować
– ciekawe, czy dam radę!

Kable, kabelki
Nawet w wieczorowej kopertówce,
zawsze mam kabel Lightning, przynajmniej jeden kabelek micro USB
i malutki power bank. Zawsze znajdzie się też miła dusza, która w razie
potrzeby podładuje mój telefon za
barem.
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INNE, ACZ NADAL LUBIANE
Listwa i przełączka
Zawsze przed podróżą sprawdźcie natężenie prądu w gniazdkach „zagranico” oraz
wygląd miejscowych kontaktów. Prawie na
pewno w Polsce kupicie przełączkę taniej
niż na miejscu (w Polsce – serio – jest super
tanio) i tak – wystarczy jedna przełączka. Do
torby dorzućcie dowolnej długości i wielkości
listwę i problem z głowy. Z jednej przełączki
naładujecie do pełna wszystkie sprzęty.

Bateria słoneczna
Czeka Was wyprawa pod namiot lub w inną dzicz? Polecam inwestycję w mocną baterię słoneczną, z której naładujecie już wszystko: komputer, baterie do aparatu i wszelkie inne Kindle.

Ładowanie komputera w samolocie
Przed wyjazdem do Australii Naczelny poratował mnie świetnym kabelkiem znanym w środowiskach jako MagSafe Airplane Adapter. Jeden z odcinków, który pokonywałam, trwał ponad
12 godzin, planowałam więc ten czas spędzić na pracy. Niestety usnęłam, a gdy obudziłam się
i rozpoczęłam poszukiwanie wejścia na adapter, to go po prostu nie znalazłam, a wstydziłam
się zapytać stewardessy, czy taka dziurka gdzieś się znajduje. Ostatecznie powróciłam w objęcia
Morfeusza, a do pracy usiadłam po wylądowaniu. Obiecuję Wam jednak, że przy najbliższej okazji sprawdzę, czy kabel działa i gdzie się go wkłada.

Dla wybrednych
Każdy z nas ma jednak swoje zabawki i własne preferencje w kwestii ich ładowania. Aby
zaspokoić te pragnienia, zapraszam do researchu. Ja najbardziej lubię szurać po Saturnach,
w szczególności tych dużych, w których znajdę ładowarki do wszystkiego i na każde
warunki. Zwróćcie tylko uwagę, czy kable wyglądają na solidne. Czasem warto wybrać się
na showrooming, czyli oglądanie offline, a zakup online. Taniej, solidniej, więcej możliwości
oceny czy sprzęt się nadaje. Polecam!
Niech moc będzie z Wami!

jedzonelka
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BLUELOUNGE
AADEN
– MINIMALISTYCZNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW

MACIEJ NOWAKOWSKI

Obecnie największą bolączką urządzeń bezprzewodowych są akumulatory. Wielokrotnie
spotkałem się wśród znajomych z opinią, że korzystanie z bezprzewodowych klawiatur
czy myszy jest bardzo złym pomysłem. Akumulatory w nich na pewno rozładują się
w najbardziej nieodpowiednim momencie, a pod ręką nie będzie zestawu naładowanych
zamienników.
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BlueLounge Aaden to akcesorium, które rozwiązuje ten problem. Jest to sprytna minimalistyczna
ładowarka do akumulatorów AA podłączana
do portu USB. Ma ona postać czarnej matowej
kostki, która swoim wyglądem nie zaburzy ładu na
naszym biurku. Podczas ładowania nie będziemy
rozpraszani ani widokiem baterii, ani żadnymi diodami informującymi nas o jego przebiegu. Miejsca,
w których możemy umieścić dwie baterie, jak
również dwie osobne diody LED wskazujące gotowość, znajdują się na jej spodzie i nie są widoczne.
Jeśli zajdzie potrzeba wymiany akumulatorów
w jednym z urządzeń, to w Aadenie znajdziemy
w pełni naładowaną, gotową do pracy parę. Po
ich wyjęciu w wolnym miejscu umieszczamy rozładowane baterie, które będą gotowe do pracy
w momencie, gdy energii zabraknie kolejnemu
z naszych urządzeń.
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Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to, czy ładowarka ta uzyska z portu USB wystarczający prąd do naładowania dwóch akumulatorów. Jeśli będziemy używać ładowanych nią
akumulatorów do urządzeń, które potrafią przepracować na komplecie baterii kilka tygodni,
a nawet miesięcy, to nie będzie to miało najmniejszego znaczenia, czy zostaną naładowane
do pełna w ciągu kilku, czy kilkunastu godzin. Dla niektórych osób zaletą tej ładowarki może
być to, że w odróżnieniu od większości konkurencyjnych produktów nie wymaga ona do
pracy napięcia 230 V. Przy jej użyciu akumulatory można podładować poza domem, wykorzystując do tego powerbanka czy port USB w samochodzie.
Jest to kolejny produkt, który podobnie jak wcześniej testowane przeze mnie standy do
iPhone’a czy Apple Watcha, ma przede wszystkim na celu zaprowadzenie ładu w przestrzeni wokół nas. Ponadto zaoszczędzi nam to czas, który musimy poświęcić na odnalezienie zapasowych akumulatorów i wytypowanie, często metodą chybił-trafił, które z nich
są naładowane.
Ładowarka BlueLounge Aaden obsługuje akumulatory w rozmiarze AA, potocznie zwane
„dużymi paluszkami”. Obsługuje zarówno ogniwa typu Ni-MH, jak i starszego typu Ni-Cd.
Jest dostępna w cenie 89 złotych na przykład w iMad.

macnow
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BERROLIA

WYJĄTKOWO ORYGINALNY UCHWYT
SAMOCHODOWY Z MIASTA ŁODZI

PAWEŁ OKOPIEŃ

Jestem lokalnym patriotą, bez wahania więc zdecydowałem się przetestować uchwyt
do iPhone’a stworzony w Łodzi. Berrolia to uchwyty nietypowe, o unikalnym stylu.
Cechuje je pewna nutka luksusu, a jednocześnie wydaje się, że zupełnie nie pasują do
świata technologii i motoryzacji.
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Podoba mi się to, że coraz więcej marek, które są premium lub chcą za takie uchodzić, dba
nie tylko o swój produkt, ale też opakowanie. Tak jest w przypadku uchwytów Berrolia.
Użytkownik od samego początku ma mieć wrażenie, że obcuje z czymś wyjątkowym,
z czymś stylowym i eleganckim. Uchwyt dociera do mnie w eleganckim, okrągłym, blaszanym pudełku podobnym do takich z butelkami alkoholi. Drobny zabieg marketingowy,
a cieszy oko. Cieszy też, bo uchwyt, za który daliśmy ponad 200 złotych, nie przyszedł
w jakimś standardowym kartonie. Pośrodku tej metalowej szkatułki, otulony czarną gąbką,
znajduje się uchwyt.
Rozwiązanie Berrolia jest naprawdę inne niż uchwyty, które znałem do tej pory. To, na co
zwracamy uwagę na początku, to niewielkie gabaryty. Jest to w zasadzie taka skórzana
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kieszonka na iPhone’a, która ma wylądować na
naszym samochodowym kokpicie.
Montaż uchwytu jest prosty. Z tyłu znajdziemy
metalowe wsuwki, które zaczepiamy o wyloty
wentylacyjne. Ten rodzaj montażu jest wygodny
i zwykle sprawia, że telefon jest umiejscowiony
w dość dobrym miejscu. Problem w tym, że
jednak wylot wentylacji jest zasłonięty, co nie
zawsze się sprawdza.
Sam uchwyt jest wykonany ze świetnej jakości skóry. Producent ma w swojej ofercie kilka
wariantów – w różnej kolorystyce i z różnymi
przeszyciami. Do tego dochodzi wersja drewniana dla iPhone’a 6 i 6S. Naprawdę wygląda to
świetnie. iPhone’a trzymają skórzane obramówki
po bokach i na dole. Co ważne, są one dość elastyczne i telefon w zgrabnej obudowie również
zmieści się w uchwycie.
Ważny jest też metalowy element na dole. Służy
on do mocowania przewodu ładowania. Dzięki
temu uchwyt staje się samochodową stacją
dokującą. Rozwiązanie to sprawdzi się z oryginalnymi przewodami, gorzej jest w przypadku kabli
lightning bardziej usztywnionych na końcu, są
one nieco za duże.

Wariantów jest jednak naprawdę
dużo i można wybrać coś, co
będzie idealne do wnętrza naszego
samochodu.
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Całość jest solidna, świetnie wykonana, a telefon naprawdę dobrze z tego uchwytu się wyjmuje, nawet gdy jest podłączony do ładowania.
Ta skóra jest bardzo przyjemna w dotyku i cały
uchwyt jest naprawdę elegancki. To praktyczna
podkówka, uchwyt inny od większości produktów dostępnych na co dzień w sklepach.
Mam jednak ten problem, że Berrolia nie do
końca stylistycznie pasuje do mojego samochodu. Co prawda są w nim czarne skórzane
siedzenia i czarne wykończenie kokpitu,
uchwyt ten jest jednak niezwykle klasyczny,
a samochód – nowoczesny. Jeśli mamy jakiegoś

Ten rodzaj montażu jest wygodny
i zwykle sprawia, że telefon jest
umiejscowiony w dość dobrym
miejscu.

klasyka albo kokpit wykończony skórą w limuzynie, to tutaj już Berrolia pasuje znacznie
lepiej. Wariantów jest jednak naprawdę dużo
i można wybrać coś, co będzie idealne do wnętrza naszego samochodu. Na przykład wersja
w stylu carbon, z czerwonymi przeszyciami, lub
w kolorze czerwonego wina.

Do tego wszystkiego warto dodać świetną historię stojącą za marką – Berrolia kontynuuje tradycję zakładu zegarmistrzowskiego ojca pomysłodawcy, Jerzego Mackiewicza.
W latach sześćdziesiątych założył on mały warsztat zajmujący się naprawą i renowacją
zabytkowych zegarków i zegarów. Z czasem zakład stał się miejscem rzemieślniczego
mistrzostwa i autentycznej pasji poświęconej starym, ładnym przedmiotom. Oprócz
zegarków w zakładzie powstawały piękne noże i inne akcesoria tworzone ze szlachetnych
materiałów – drewna, stali i skóry.
Berrolia to oryginalny pomysł na uchwyt samochodowy. Stylowy produkt, fantastycznie
wykonany i opakowany. Nie powinna też dziwić cena 69 euro – nie jest to uchwyt robiony
masowo, za to stworzony z świetnej skóry. A w dodatku z centralnej Polski. Z miasta Łodzi.

paweloko
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SMART KASK LIVALL
BH–60

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Wielokrotnie wspominałem na łamach iMagazine, że na rynku smart rzeczy bardzo łatwo
jest popaść w przerost formy nad treścią. Dokładnie z takim nastawieniem podchodziłem
do testów kasku rowerowego firmy Livall. Model BH–60 zweryfikował jednak w niektórych
obszarach moje podejście.
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Ochrona
Podstawowym zadaniem każdego kasku jest ochrona głowy podczas upadku. To było
pierwsze i najważniejsze kryterium, z jakim postanowiłem ocenić kask Livall. Tak się akurat
składa, że moja Anna o kaskach wie sporo, ponieważ jako jeździec przerobiła już w swojej karierze praktycznie wszystkie światowe marki. To właśnie ją poprosiłem o ocenę tego
aspektu w BH–60.
Kask posiada trójwymiarowy system regulacji obwodu głowy. Dokonujemy jej za pomocą
pokrętła umieszczonego z tyłu, w początku szyi. Dzięki niemu jesteśmy w stanie dostosować kask do rozmiaru każdej głowy w podanym przez producenta zakresie 54–62 cm. Nawet
bez zapiętego pod szyją paska bezpieczeństwa kask jest w stanie utrzymać się na głowie.
Wnętrze kasku pokryte jest specjalnym materiałem, który nie absorbuje potu. BH–60 to
otwarta konstrukcja, a więc zapewnia także doskonałą cyrkulację powietrza i de facto zapobiega nadmiernemu poceniu się. Wszystkie materiałowe elementy, które mają styczność
z głową, są mocowane na rzep, dzięki czemu można je spokojnie wyprać, gdy zajdzie taka
potrzeba.

118

/ SPRZĘT / Smart kask Livall BH–60

Wykonanie kasku, mocowań, obrotowego systemu regulacji i bryły nie odbiega niczym od
światowej klasy producentów akcesoriów jeździeckich, takich jak KED, CASCO czy Uvex.
Livall BH–60 jest bardzo lekki, ale jego konstrukcja jest solidna i widać gołym okiem, że producent najpierw postawił na bezpieczeństwo, a dopiero do tej konstrukcji dodano następnie
smart funkcje. Tak właśnie powinno być.

Kontrola
Przejdźmy do smart funkcji. Kask otrzymujemy w ładnym opakowaniu, wewnątrz którego
znajdują się:
• kask Livall BH–60,
• instrukcja obsługi w języku angielskim,
• przewód micro USB, do ładowania kasku,
• zestaw Bling JET BJ100, czyli specjalny kontroler smart funkcji, który jest drugim urządzeniem, jakie otrzymaliśmy w zestawie do testów (można go kupić osobno),
• mocowanie kontrolera na kierownicę rowerową,
• przewód micro USB do ładowania Bling JET BJ100.
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Sporo, jak na zwykły kask, ale on przecież ma być smart. OK. Przejdźmy więc przez cały proces parowania kasku i kontrolera Bling.
Kask Livall BH–60 posiada:

Używajmy smart
rzeczy, cieszmy się
nimi, ale pamiętajmy,
że tak dziś, jak i kiedyś,
o wszystkim decyduje
zdrowy rozsądek.

• dwa wbudowane głośniczki o mocy 0,5 W każdy,
• mikrofon 39 dB,
• tylne oświetlenie składające się z 14 LED, rozmieszczone w dwóch
rzędach: górny rząd z 8 LED i dolny, przedzielony ramą kasku z 3 LED po każdej stronie (te służą jako światła kierunkowe,
o czym później),
• statyczny pilot służący do regulacji głośności wraz z przyciskiem
Play/Pauza/Stop, który jest jednocześnie włącznikiem całego modułu smart,
• porty micro USB.

Aby sparować BH–60 wystarczy go włączyć, przytrzymując przycisk Play/ Pauza/ Stop przez
dwie sekundy. Następnie w menu Bluetooth, wybieramy „BH–60” i gotowe. Kask jest sparowany i domyślne ustawiony jako wyjście dźwięku dla iPhone’a.
Na tym etapie wszystkie 14 diody LED pulsują czerwonym światłem, co wygląda jak akcesorium z planu kolejnej części „Gwiezdnych wojen”. Możemy zrobić następujące rzeczy:
• sterować głośnością w muzyki we wbudowanych głośniczkach,
• odebrać połączenie przychodzące,
• oddzwonić do ostatniego nieodebranego numeru,
• sterować muzyką (Play/ Stop/ utwór do przodu/ utwór do tyłu – przewijać nie można),
• wyłączyć kask.
Aby uzyskać pełne smart funkcje, należy przystąpić do procesu parowania drugiego z urządzeń, czyli kontrolera Bling JET BJ100:
• włączamy kontroler, przytrzymując dwie sekundy przycisk Play/Pauza/Stop – wyglądający tak samo, jak ten na przedniej części kasku Livall,
• ściągamy z App Store aplikację „LivallRiding” i instalujemy,
• zakładamy konto w serwisie Livall (niestety jest to konieczne do dalszej procedury parowania urządzeń z aplikacją),
• uzupełniamy nasz profil na koncie,
• przechodzimy do zakładki „Profile”, a następnie wybieramy „My Devices”,
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• aplikacja rozpoczyna skanowanie i znajduje
w otoczeniu kask: BlingHelmet 60 oraz kontroler BlingJet.
Obok sparowanych na liście urządzeń widzimy
poziom naładowania ich baterii, a wyświetlając
ekran szczegółów, możemy skonfigurować następujące funkcje:
BlingHelmet:
• nazwa kasku,
• przeczytać instrukcję obsługi online,
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• przeczytać instrukcję parowania (niezbyt funkcjonalne, skoro jest widoczna tylko po sparowaniu, ale OK),
• dodać Emergency Contats, do których będzie
można szybko zadzwonić w razie wypadku
(zbędne, jeśli macie Apple Watch z watchOS 3),
• skonfigurować działanie światła pozycyjnego/ Stop, które może nie działać, intensywnie
mrugać, delikatnie pulsować (najrozsądniejsza
opcja), standardowo pulsować (czyli z różną
częstotliwością),
• dodatkowo możemy sprawdzić działanie kierunkowskazów (TAK! Dokładnie to miałem na
myśli), za pomocą dwóch przycisków w aplikacji: „Left” i „Right”,
Jest tu także opcja sprawdzenia działanie samego
kontrolera, za pomocą którego możemy:
• sterować głośnością w muzyki we wbudowanych głośniczkach,
• odebrać połączenie przychodzące,
• oddzwonić do ostatniego, nieodebranego
numeru,
• sterować muzyką (Play/ Stop/ utwór do przodu/ utwór do tyłu, przewijać nie można),
• wywołać wizjer kamery tylnej w iPhonie (o ile
macie uchwyt rowerowy, na którym jest zamocowany) i wykonać zdjęcie,
• sterować światłami kierunkowymi – prawo,
lewo. Po załączeniu danego kierunkowskazu nie da się go wyłączyć. Dzieje się to automatycznie po pięciu sekundach lub załączeniu
drugiego kierunkowskazu, który także przestanie świecić za kolejne pięć sekund. Gdy uży-
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wamy świateł kierunkowych, światło pozycyjne/ Stop ciągle pulsuje według zadanej
częstotliwości.
BlingJet:
• nazwa kontrolera,
• przeczytać instrukcję parowania.
Aby sterować kaskiem za pomocą kontrolera BlingJez, aplikacja musi pracować w tle. To
spory minus, ale cóż, nie da się tego inaczej rozwiązać. To kolejna bolączka smart rzeczy.
Bateria w kasku wystarcza na około 10 godzin ciągłej jazdy, czyli jeśli jeździcie tak jak ja
– cztery razy w tygodniu, średnio po trzy godziny dziennie – to minimum dwa razy będzie
trzeba naładować kask i co najmniej jeden raz kontroler.

Brak kontroli
Niestety, system obsługi kasku nie przewidział wywoływania asystentów głosowych. Siri
więc nie zadziała. Wielki brak i wielka szkoda, ponieważ przy treningach jest niezastąpiona.
Chciałbym też zwrócić uwagę na sam fakt, że ładuję swój kask rowerowy tak samo, jak
smartfon, tablet czy… Teslę (kiedyś…). To nadal jest bariera, która wywołuje u mnie szyderczy uśmiech, ciągle bowiem mam w głowie pytanie: „Co będzie następne? Majtki?”.
Nie da się także wywołać połączenia, co jest skutkiem braku obsługi Siri. Możemy tylko,
tak jak wspomniałem, oddzwonić do tego, kto jako ostatni nie mógł się z nami skontaktować. Wybitnie bez sensu. Sam proces parowania kasku jest rozwiązany poprawnie, ale już
obecność kontrolera, konieczność instalowania
aplikacji, zakładania konta w serwisie, konfigurowania tego konta, parowania jeszcze raz urządzeń z apką, konfigurowania urządzeń przez apkę
i działania apki podczas jazdy (modląc się, żeby
nie poleciał nagle crash, gdy będziemy pewni, że
kierunkowskaz na naszej głowie działa…) – nie
jest tym, o co walczyłem. Jeśli korzystamy z fitness
trackerów, a ja korzystam, to obecnie wyprawa na
trening rowerowy wymaga: włączenia treningu
w watchOS, włączenia treningu w Runkeeperze,
włączenia apki Rivall. Coś chyba poszło nie tak…

Aby sterować kaskiem
za pomocą kontrolera
BlingJez, aplikacja musi
pracować w tle. To spory
minus, ale cóż, nie da się
tego inaczej rozwiązać.
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Z doświadczenia testera aplikacji mobilnych
dodam, że ilość potencjalnych konfliktów
w obsłudze takich usług, jak chociażby Apple
Music, gdy w tle pracuje tyle aplikacji będących
w stanie to robić, jest ogromna. Sam regularnie
raportuję do Apple błędy występujące przy jednoczesnej pracy Workout i Runkeepera.

Smart
W czasach, gdy wszystko staje się smart, kolejny
raz apeluję o rozsądek. Livall wyprodukował
świetny kask, który spełnia doskonale swoją
podstawową funkcję, ale jednocześnie może
narazić nas na utratę zdrowia lub życia, o ile
całkowicie zaufamy technologii. Światła kierunkowe muszą być używane w parze z naszym
ciałem, czyli wystawioną ręką, sygnalizującą na
całym świecie skręt rowerzysty w ruchu drogowym. Oczywiście należy się przygotować, że
kierowcy będą się na nas dziwnie patrzyć. To
nadal egzotyka widzieć rowerzystę z kierunkowskazami. Jeśli zaś traktujemy to jako lans – już
samo takie podejście stwarza zagrożenie, że
bardziej będziemy wypatrywać potencjalnego
larum, niżeli nadjeżdżającego z prawej strony
TIR-a. Mocowania iPhone’a na ramę kierownicy
również nie doradzam, ponieważ według mnie
stanowi to za duże ryzyko utraty koncentracji.
Powtórzę to, o czym pisałem Wam w poprzednim numerze iMagazine: Dla rowerzysty prędkość 35 km/h może oznaczać śmierć.
Używajmy smart rzeczy, cieszmy się nimi, ale
pamiętajmy, że tak dziś, jak i kiedyś, o wszystkim
decyduje zdrowy rozsądek.

kolaczkrzysztof
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GARMIN ETREX TOUCH 35

NAPOLEON BRYL

iPhone jako nawigacja jest świetnym towarzyszem podróży, w miejskiej dżungli
sprawdza się znakomicie. Są jednak miejsca, gdzie potrzebuje towarzystwa – każdy
wie, co się dzieje z baterią, jeżeli będziemy mieli GPS włączony przez dwanaście godzin.
There is an app hardware for that… Garmin eTrex Touch 35 – małe, zgrabne, mieszczące
się w dłoni urządzenie, które – uwaga – jest „tylko”, albo „aż” odbiornikiem i nawigacją
GPS. Czasem zadania specjalne wymagają specjalnego sprzętu.
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Garmin jest zasilany z dwóch baterii AA, według producenta działa na nich około 16 godzin.
W warunkach bojowych było to około 12 godzin na bateriach alkalicznych, a na akumulatorach Enoloop Pro – około 14 godzin, co, uważam, jest bardzo dobrym wynikiem. eTrexa
obsługujemy za pomocą dotykowego wyświetlacza o przekątnej 2,6“ z rozdzielczością 160
x 240 pikseli. Z retinowym wyświetlaczem iPhone’a nie ma co porównywać, ale do obsługi
nawigacji i map na wycieczce absolutnie wystarczy. Czasami trzeba w niego troszeczkę
mocniej pacnąć, za to jest czytelny w każdych warunkach

Garmin eTrex Touch 35
– małe, zgrabne, mieszczące
się w dłoni urządzenie,
które – uwaga – jest „tylko”,
albo „aż” odbiornikiem
i nawigacją GPS.

oświetleniowych, nawet w bardzo ostrym słońcu. Pod
gumową zaślepką ukrywa się port USB, a komorę baterii
zabezpieczono uszczelnioną klapką zamykaną na przekręcany uchwyt, nie ma więc mowy o jej przypadkowym
otwarciu. Całe urządzenie ma klasę wodoodporności IPX7,
czyli powinno wytrzymać 30 minut zanurzenia na głębokość do 1 metra.
Wraz z eTreX 35 otrzymujemy mapy Garmin TopoActive
Europe i Topo Poland Light, tej drugiej używałem podczas
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spływu kajakowego na Mazurach. Bardziej rozbudowaną
wersję trzeba dokupić. Mapa bazowa wystarcza, jeżeli
chcemy szybko się odnaleźć w terenie, nie zawiera, niestety, na przykład pól namiotowych i czasem na środku
jeziora można napotkać ląd, widoczny tylko na jednej wartości przybliżenia (skali). Zapisywanie przebytej trasy działa
znakomicie. Wyznaczanie trasy i nawigacja do celu też,
pod warunkiem, że chcemy się poruszać lądem. W moim
przypadku brak tras kajakowych wymuszał płynięcie po
jeziorach na orientację, a na rzece oczywiście takiego
problemu nie ma, bo kierunek jest jeden, czasem dwa.
Planowanie trasy jest wygodniejsze z poziomu komputera i aplikacji Garmin BaseCamp. Zaplanowanie trasy na
samym urządzeniu wymaga trochę więcej pacania w mały
ekran. BaseCamp służy również do zgrywania zapisanych
śladów, zarządzania nimi i udostępniania. Z jego poziomu
można stworzyć Garmin Adveture – interaktywny zapis
przebytej trasy połączony z notatkami, zdjęciami i filmami,
który za pomocą serwisu Garmin udostępni się następnie
znajomym. Zapisany ślad w postaci pliku GPX zaimportuje
się do na przykład Adobe Lightroom, a program na podstawie godziny wykonania zdjęcia doda do niego lokalizację. BaseCamp również posiada taką funkcjonalność.
eTrex 35 Touch jest wyposażony w jeszcze jedną ciekawą
funkcję – Live Track. Za pośrednictwem aplikacji Garmin
Connect na iPhone’a wyśle naszą pozycję na bieżąco do
serwisu społecznościowego Garmin Connect. Warto nad-

Wraz z eTreX 35 otrzymujemy mapy Garmin
TopoActive Europe i Topo Poland Light,
tej drugiej używałem podczas spływu
kajakowego na Mazurach.
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mienić, że sama aplikacja na iPhone’a jest raczej przystosowana do współpracy z „nosidłami” Garmina, jak Fenix czy
Forerunner. Z eTrexa 35 są przenoszone tylko podstawowe
informacje o przebytej trasie, wysokości, prędkościach
i tym podobne. Bardzo przydatną funkcją, szczególnie
w trudnych warunkach, jest obsługa przez eTrexa 35 Touch
powiadomień z iPhone’a. Możemy telefon bezpiecznie
schować w plecaku, a wszystkie wiadomości/maile/połączenia i tak dalej będą wyświetlane na Garminie. Dopiero,
by odpowiedzieć, trzeba będzie wydobyć telefon. Na
wakacjach, na weekendowym wypadzie poza miasto
nie trzeba przecież odpowiadać na każdą wiadomość
natychmiast.
Garmin jest świetnym kompanem podróży. Wieloletnie
doświadczenie w produkcji sprzętu nawigacyjnego widać
w zwartej i prawie na wszystko odpornej konstrukcji eTrexa
35 Touch. Niestety, oprogramowanie wymaga minimalnego dopracowania. Czasem brakuje płynności w przełączaniu się pomiędzy ekranami czy funkcjami. Raz udało mi
się całość zupełnie zawiesić, restart wymagał wyciągnięcia baterii. Wydaje mi się, że to był to jednak przypadek,
wywołany moim zbyt natarczywym pacaniem w ekran.
Polecam także dokupienie map poza bazowy zestaw, który
dostajemy z urządzeniem, szczególnie jeżeli wybieramy się
gdzieś dalej i na dłużej niż na weekendowy wypad rowerowy poza miasto.
Na wyjazd w góry w weekend, ale też na dłuższą wyprawę
będzie to urządzenie w sam raz, na pewno się z nim nie
zgubimy. Testowany Gramin był na tyle wygodny, łatwy
w obsłudze i mały, że zastanawiam się nad nim, jako głównym loggerem GPS do tagowania zdjęć podczas wędrówek, również miejskich.

napoleonbryl
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WIESZAMY TELEWIZOR NA ŚCIANIE

HAMA FULLMOTION XL

PAWEŁ OKOPIEŃ

Na szafce, czy na ścianie – to jedno z pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć przy
zakupie telewizora. Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych podstaw,
zawieszenie telewizora na ścianie sprawia jednak, że zyskujemy nowoczesny obraz
– oczywiście 4K. Pomocny w tym będzie uchwyt Hama, który sprawdziłem na własnej skórze.
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W zeszłym miesiącu w iMagazine mogliście przeczytać o Panasonicu DX800. To telewizor, który
zwracał uwagę swoją podstawą. Za jej sprawą
mieliśmy wrażenie, że ekran lewituje. Naprawdę
piękny designerski telewizor. Podobnie jest z wieloma innymi modelami, wielu producentów
zaskakuje naprawdę solidnymi i ciekawymi podstawami. Tyle że telewizor na podstawie wymaga
specjalnej szafki RTV o odpowiedniej wysokości.
Ma to sens, gdy obok mamy mnóstwo innych
sprzętów. Gdy jednak chcemy zachować w salonie minimalizm, dobrym pomysłem staje się
powieszenie telewizora na wieszaku.
W moim rodzinnym domu też zapadła taka
decyzja: wieszamy telewizor. Pod schodami była
zawsze wnęka, stworzona początkowo z myślą
o kineskopowym 32-calowym Philipsie. Po
latach telewizory co prawda schudły, ale zarazem znacząco się powiększyły. Dlatego Samsung
HU8500 musiał zawisnąć przed tą wnęką, w niej za
to znalazło się całe centrum sterowania z soundbarem Yamahy YHT-S401, odtwarzaczem Blu-ray,
Netia playerem oraz One Connectem, czyli złą-

Gdy jednak chcemy zachować
w salonie minimalizm, dobrym
pomysłem staje się powieszenie
telewizora na wieszaku.

czami od telewizora, które Samsung zdecydował
się wynieść z telewizora do oddzielnego urządzenia, unikając tym samym plątaniny kabli przy
samym telewizorze.
Uchwyt, na którym zawisł telewizor, to Hama
FullMotion XL z udźwigiem do 75 kg i wsparciem dla telewizorów w rozmiarach 46–90 cali.
Obsługuje on standard VESA, powszechnie sto-

sowany przez producentów. Co prawda nie na tym uchwycie, ale na mniejszych akcesoriach firmy
Hama możemy zamontować też komputery iMac. W tym przypadku musimy jednak od razu zakupić
iMaca ze zintegrowanym uchwytem mocującym. Znajdziemy je oczywiście na stronie Apple.

130

/ SPRZĘT / Wieszamy telewizor na ścianie – Hama FullMotion XL

Hama może kojarzyć się z tanimi akcesoriami, czy to kablami HDMI, czy też kablami do iPhone’a. Nawet ostatnio w ofercie znalazły się dodatki do Apple Watcha. Atrakcyjna cena nie przekłada się na marną jakość, a na pewno nie przy uchwycie. Co prawda kosztuje on nieco ponad
700 złotych, ale to wciąż niewiele za porządny wieszak do telewizora radzący sobie z dużymi
telewizorami. Dobre wrażenie zestaw robi już na samym początku. W pudełku znajdziemy
wszystkie niezbędne elementy, śrubki, a nawet poziomicę i szablon do przymierzenia i odrysowania dziur, które należy wywiercić. Sam montaż jest prosty i spokojnie poradzi sobie z nim
osoba nieco majsterkująca. Jedynie samo powieszenie telewizora 65-calowego wymaga skorzystania z pomocy drugiej osoby, ale chodzi tu tylko o gabaryty ekranu.
Po kilkudziesięciu minutach możemy cieszyć się porządkiem i minimalistycznym wyglądem.
Współczesne telewizory naprawdę świetnie wyglądają przy ścianie ze swoimi wąskimi ramkami. Uchwyt Hama FullMotion XL zapewnia również sporo opcji ustawień, telewizor możemy
wysuwać do przodu, przechylać na boki i góra, dół i tak dalej.
Na szafce czy na ścianie? Na to pytanie nigdy nie będzie jednoznacznej odpowiedzi – ktoś
może postawić na podłodze i również będzie zadowolony. Wszystko zależy od naszego
salonu i naszych wymagań. Jeśli jednak jesteście w trakcie remontu, to pomyślcie o tym,
czy nie zdecydować się na taki uchwyt jak opisywany i tym sposobem nieco odmienić
swój duży pokój albo sypialnię.

paweloko
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LEXUS IS 300H VS. RC 200T

SPORTOWY SEDAN KONTRA COUPÉ

JAN URBANOWICZ

Słowo Lexus przynajmniej mnie kojarzy się z luksusem. Czy wsiadając do aut tej marki,
możemy poczuć się jak arabski szejk, czy może jak nabici w butelkę?
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Do testów trafiły do mnie dwa modele tej japońskiej marki. Jeden z nich to mały sedan
z zacięciem sportowym, a drugi to sportowe coupé. Pierwszy to hybryda, drugi pełnoprawna jednostka benzynowa. Aktualnie najbardziej chyba pociągają mnie samochody
japońskie, gdyż odznaczają się one przede wszystkim ciekawym wzornictwem i szaleństwem. Podobnie jak auta francuskie, ale „japończyki” niewątpliwie mają lepsze silniki i dają
większą frajdę z jazdy.
Lexus, który początkowo był zaledwie Toyotą produkowaną dla Amerykanów, dziś jest
dostępny na niemal wszystkich kontynentach i nie jest już autem dla przeciętnego Johna
Smitha. Do niedawna samochody tej marki były brzyd-

Od czasu wspomnianych
zmian z zazdrością
patrzyłem na modele
poruszające się po drogach
i bardzo chciałem kiedyś
jednym z nim pojechać.

kie i szare, a luksus można tam było zaobserwować, choć
w moim odczuciu w niewielkich ilościach. Kilka lat temu
coś się zmieniło i zmiana ta przeszła również na design aut.
Zaczęła się tam dziać jakaś dziwna rzecz, z której wyszły auta
nie tylko ukazujące, że trzeba na nie wydać sporo pieniędzy,
ale również, że maszyny ze znaczkiem L potrafią pokazać
pazur. Do tego dochodzą też nowoczesne technologie, bo
dla przykładu Lexus, jak i sama Toyota, ma w tym momencie
na rynku najwięcej modeli z napędem hybrydowym, czym
oczywiście chwali się niemal na każdym kroku. Od czasu
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wspomnianych zmian z zazdrością patrzyłem na modele poruszające się po drogach i bardzo chciałem kiedyś jednym z nim pojechać. Udało się i to nawet dwoma, które, choć bardzo
podobne, to jednak są nieco inne.
Modele IS 300h i RC 200t to jedne z mniejszych aut z asortymentu japońskiego producenta.
IS to najmniejszy z dostępnych sedanów (w ofercie jest również większy GS i największa
limuzyna LS), a RC 200t to nieco młodszy brat modelu RC F, który jest czysto sportowym
autem. 200t został stworzony dla tych, którzy potrzebują nie tylko sportowego samochodu,
ale również chcą zwyczajnie poruszać się po mieście czy wyjechać w trasę. O ile IS to pięcioosobowy sedan (choć tak naprawdę czteroosobowy), to o RC nie można powiedzieć, by
w wygodny sposób miały się nim przemieścić cztery osoby – chyba że dwie z nich to dzieci.

To, co łączy oba auta, to naprawdę świetna stylistyka. Oczywiście, jest to rzecz gustu i nie
każdemu muszą się one podobać, nikt jednak nie odmówi im tego, że nie da się koło nich
przejść obojętnie, co zwłaszcza dotyczy coupé. Charakterystyczne światła do jazdy dziennej
w kształcie litery L, wielki grill, którego nie da się obecnie pomylić z żadną inną marką i kanciasta karoseria, a także piękne światła tylne. Tak, ja jestem w ich zewnętrznym wyglądzie
zakochany i możecie mnie za to pozwać. Gdy jeździłem RC, to ludzie się oglądali i komentowali, a to wcale nie były słowa krytyki. Oba auta wyglądają jak jedno, z tym że pierwszy
jest po prostu w wersji sedan, a drugi jako dwudrzwiowe coupé. Ich wymiary również są do
siebie zbliżone. Podobne odczucia co do podobieństwa będziemy mieć po tym, jak wsiądziemy do środka. To niemal to samo auto; takie same fotele, deska rozdzielcza różniąca
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się minimalnymi detalami, praktycznie tyle samo miejsca na nogi. Co jednak je różni, skoro
mamy tyle podobieństw?

Silniki
Lexusa IS testowaliśmy w wersji hybrydowej, oznaczonej numerem 300h. Jednostka napędowa o pojemności 2493 cm³ o mocy 223 koni mechanicznych rozpędzała się od zera do
100 km/h w czasie 8,4 sekundy. Natomiast w modelu RC 200t mieliśmy do dyspozycji silnik
w pełni benzynowy o pojemności 1998 cm³ o mocy 245 koni mechanicznych i rozpędzający
auto do 100 km/h w czasie 7,5 sekundy. Oba auta były napędzane na tylną oś, a biegi zmieniała nam automatyczna przekładnia. Jakie wrażenia z jazdy?
Nigdy wcześniej nie prowadziłem auta hybrydowego i było to dla mnie ciekawe doświadczenie, choć nie w 100% pozytywne. W pierwszym momencie po wciśnięciu przycisku Start
zastanawiałem się, dlaczego silnik się nie włączył. Nietrudno się domyślić, że był już gotowy
do pracy, ale chodził w tym momencie silnik elektryczny, dlatego go nie słyszałem. Samo
wrażenie były przyjemne; nie słychać auta przy ruszaniu czy jak stałem w korku (chyba
że akumulatory się już rozładowały). Plusem tego napędu jest na pewno to, że akumulatory same się ładują za pośrednictwem silnika spalinowego oraz dzięki odnawianiu energii
przy bardziej ekonomicznej jeździe. Zastanawiam się jednak, po co robić silnik hybrydowy
w dużych samochodach. Siłą hybrydy nie jest wcale spalanie, które, prawdę mówiąc, wcale
nie jest dużo mniejsze od tradycyjnych silników spalinowych, a dodanie mocy. Montując silnik elektryczny obok spalinowego, mamy szansę zwiększyć moc tego drugiego za pomocą
pierwszego. Jest to rozwiązanie do małych aut miejskich, w których moglibyśmy mieć na
przykład silniczek o pojemności około 1 litra ze stosunkowo małą mocą i „dodać” mu więcej koni silnikiem elektrycznym. Dzięki temu mamy dość małe spalanie paliwa, a samochód
nie porusza się niczym sedes na kółkach. Dlatego
myślę, że gdyby wyposażyć IS w sam silnik spalinowy, to auto miałoby podobne spalanie i lepsze
osiągi, bo byłoby lżejsze (brak dodatkowego silnika
i akumulatorów). Zresztą, tak też faktycznie jest, bo
kupując model IS 200t, mamy ten sam motor, co
w testowanym RC 200t, czyli jednostkę dwulitrową,
która ma kilka koni mechanicznych więcej (do
końca nie wiem dlaczego) i rozpędza IS-a od zera
do setki w 7 sekund, czyli o 1,5 sekundy szybciej niż
wersja hybrydowa. Czy jest więc sens kupowania

Nigdy wcześniej nie
prowadziłem auta
hybrydowego i było
to dla mnie ciekawe
doświadczenie, choć nie
w 100% pozytywne.
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auta droższego, które nie dość, że nie zmniejsza nam znacząco spalania, to jeszcze pogarsza
nasze osiągi?
Testowany model miał wersję wyposażenia F SPORT i jego cena zaczyna się od 230 300 złotych. Dla porównania ta sama wersja F SPORT w modelu IS 200t zaczyna się od ceny 216
600 złotych. To prawie 15 tysięcy złotych więcej, które wolałbym wykorzystać (i to nie
w pełni) na kupno najdroższej wersji wyposażenia (Prestige), która ma dodatkowo ciut niższe spalanie (na papierze).
Jazda modelem RC z silnikiem benzynowym była dla mnie o wiele ciekawsza i można było
nieco poszaleć. Sam samochód ma też bardziej sportowy charakter i już samo to sprawiało,
że chętniej wciskało się pedał gazu. Tu moja drobna uwaga, bo przy wyprzedzaniu reakcja
po wciśnięciu pedału była nieco opóźniona. Trzeba było około sekundy odczekać, zanim
auto „załapie, o co nam chodzi” i wykorzysta moc, jaką ma pod maską. Trochę to irytujące,
zwłaszcza przy chęci dynamicznego wyprzedzania na trasie lub w mieście. Najchętniej jednak sprawdziłbym, jak RC sprawuje się w ziemi lub na torze, gdyż tylny napęd aż sam się
prosił na tego rodzaju testy. Może jeszcze będę miał ku temu okazję.
Jak wspomniałem wyżej, spalanie w obu modelach było porównywalne. W mieście wynosiło
ono około 9 litrów/100 km, natomiast w trasie
10–11 litrów – zależy to oczywiście od rodzaju trasy
i prędkości. Na autostradzie wyszło mi coś w okolicach 10,7 l/100 km. Jest to całkiem przyzwoity
wynik, choć oczywiście nie jest on oszczędny.

Wnętrza
W obu przypadkach były niemal takie same,
przynajmniej jeśli chodzi o wykończenie.
Ciemnoczerwone, profilowane fotele obszyte
wysokiej jakości twardą skórą. Tapicerka w czarnej
skórze i ciemnych plastikach (które na szczęście
nie trzeszczały). Zgrabny i przejrzysty kokpit, który
dawał nam poczucie zabudowania i siedzenia
w aucie ze sportowych charakterem, dopełniony
przez dość małą, ale niezwykle wygodną kierow-
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nicę, za którą mogliśmy obserwować w pełni elektroniczne zegary. Bardzo w oczy się rzuca
analogowy zegarek na środku deski rozdzielczej. Z jednej strony zabieg ten mi się spodobał, z drugiej ów zegar wygląda, jakby był żywcem wyjęty z jakiegoś VW Golfa II i pasuje tam
jak pięść do nosa (na dodatek nie byłem osamotniony w tej opinii). Całe wnętrze raczej nie
spodoba się miłośnikom niemieckiego ładu i porządku. Wiele rzeczy wydaje się tu chaotycznych i wymyślonych nieco po łebkach. Ba, niektóre elementy są jakby pomieszaniem epok;
z jednej strony nowoczesna technologia i materiały, z drugiej rozwiązania ze starych modeli,
których nie udało się na nowo wymyślić. Wszystko to jednak jesteśmy w stanie wybaczyć, bo
wnętrze Lexusa zdaje się jakimś kosmicznym wymysłem szalonego naukowca, który po wypiciu zbyt wielu espresso zasiadł do deski kreślarskiej, a nam to szaleństwo, z niewiadomych
przyczyn, zaczyna odpowiadać. Zwłaszcza po rozpoczęciu jazdy. Jazda ta jest niezwykle przyjemna i wygodna, nawet dla pasażerów siedzących z tyłu, jednak nie w modelu RC. Tam miejsce na nogi niemal nie istnieje – więcej mają go pasażerowie siedzący na tylnej kanapie Corsy
mojej mamy. Nie tyczy się to tylko kwestii nóg. Mając więcej niż 175 cm wzrostu bez kapelusza, zapomnijcie o tym, że na tylnej kanapie nie będziecie zahaczać głową o podsufitkę.
Podobnie w przypadku miejsc z przodu, tu jednak możecie być o kilka centymetrów wyżsi.
W IS-ie nie było już takich problemów, jest to standardowy mały sedan.

Podsumowanie
To, co wyżej napisałem, to tylko ułamek moich przemyśleń na temat tych aut. Niewątpliwie
oba straszliwie mi się spodobały. Nie wiem nawet, które z nich bardziej, ale wiem, że marka
Lexus przypadła mi do gustu. Wygląd zewnętrzny obu samochodów to momentami czyste sza-
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leństwo i absurd, co lekko podbijało moje tętno, bo strasznie drażni mnie aktualnie panująca
motoryzacyjna nuda. Tu nic nie jest nudne. Nawet jak wkurzam się na niektóre idiotyczne rozwiązania, to przynajmniej coś u mnie to wywołuje i to już jest duży plus. Przykładem absurdu
jest tylna kanapa w modelu RC, która jest lekko profilowana, ale pomiędzy siedzeniami nie ma
podłokietnika, jest za to leżący kawał plastiku, który nie mam pojęcia, do czego służy. Po prostu oddziela jedno miejsce od drugiego. Tyle. Do minusów IS 300h zaliczyłbym podgrzewanie
moich bagaży w bagażniku przez akumulatory podczas podróży. Niewiele brakowało, bym na
walizce mógł usmażyć jajka z bekonem w przerwie na trasie. Dochodzi jeszcze fakt, że Lexus ma
koszmarny system multimedialny, którego sterowanie (za pomocną nieprecyzyjnego joysticka
lub jeszcze bardziej nieprecyzyjnego touchpada) jest trudniejsze od znalezienia Wojtka zachwycającego się Androidem. Plusem obu modeli było to, że gdy je prowadziłem, czułem, że siedzę
w fajnym aucie, które nie tylko ma mnie przetransportować z jednego punktu do drugiego, ale
także dać mi frajdę. Tak było, zwłaszcza w RC. Oba samochody wyposażono również w świetne
audio Marka Levinsona, które bardzo uprzyjemnia nawet najdłuższą podróż. Największym minusem jest cena. Ceny obu modeli w najniższych wersjach zaczynają się od 170 tysięcy złotych. Te,
które miałem okazję testować, od 216 tysięcy. Jedni powiedzą, że to niedużo, że niemieckie auta
potrafią być droższe. Owszem. Dla przeciętnego Kowalskiego z większym portfelem (czytaj:
takiego, którego stać), kupno tych samochodów nie ma sensu, bo za dużo tu rozmaitych absurdów i w tej cenie może dostać inne auto, które będzie miało bogatsze wyposażenie, a wszystko
w nim będzie idealnie spasowane i eleganckie. Tak. I będzie przy okazji przeraźliwie nudne.
Jeśli Was stać, jeśli szukacie auta, które nie będzie kosmicznym konceptem, ale będzie się rzucało w oczy i na dodatek będzie odzwierciedlać Waszego wewnętrznego freaka, to
Lexus jest dla Was. Omijajcie tylko IS w wersji
z hybrydą, bo według mnie kupno tego auta
się nie opłaca. Lepiej zapłacić nieco mniej
i kupić wersje 200t, którą będziecie mogli

Niewiele brakowało, bym na
walizce mógł usmażyć jajka
z bekonem w przerwie na trasie.

nieco bardziej poszaleć. Ale jeśli nie potrzebujecie sedana do wożenia zakupów rodziców na przyjęcie do cioci i wujka, zerknijcie

Lexus IS 300h i RC 200t		

na Lexusa RC 200t. Jeśli natomiast nie chcecie

Ocena:

za dużo jeździć po ulicach i macie dostęp do
placów/torów, by dobrze się pobawić (oraz

• IS 300h
• RC 200t

200 tysięcy złotych), to bierzcie RC F, a „morda”

Cena:

sama będzie się cieszyć.

yasiek_

• IS 300h od 161 900 PLN
• RC 200t od 180 900 PLN
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

ECOSIA
Jest to przyjazna środowisku wyszukiwarka internetowa, która korzysta
z silnika Yahoo/Bing. Na czym więc polega przyjazność wyszukiwarki? Po
pierwsze Ecosia przekazuje 80% przychodów z linków sponsorowanych na
ochronę lasów deszczowych. Każde nasze wyszukiwanie może podobno
uratować dwa metry kwadratowe lasu deszczowego, a to dlatego, że
średni CRT dla linków sponsorowane w Ecosii to 2%, co oznacza przychód
około 0,13 eurocentów na jedno wyszukiwanie. Właśnie tyle wystarcza
na uratowanie dwóch metrów kwadratowych lasu. Po drugie serwery,
na których działa, są zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł
energii, dzięki czemu nie przyczyniają się do zwiększenia wytwarzania CO2.
Ecosia jest wspierana przez World Wide Fund For Nature (WWF).

Cena: 0,00 EUR						

POLAROID SWING
Jeśli lubicie zdjęcia Live Photos z iPhone’a, to powinniście zainteresować
się serwisem Swing, z którym powraca do gry kultowa firma Polaroid.
Aplikacja i serwis www służą do tworzenia zdjęć, które tak naprawdę są
jednosekundowymi animacjami. Różnica z Live Photos jest taka, że w tym
przypadku sami możemy ruchem palca sterować szybkością animacji, jej
kierunkiem odtwarzania oraz na przykład zatrzymaniem na konkretnej
klatce. Jest to bardzo fajne i dość kreatywne. Samo nagrywanie zdjęcia/
filmu jest bardzo proste i jedyne czego brakuje, to możliwości importu
filmu z Live Photos. Wykonane zdjęcia możemy przeglądać w aplikacji na
stronie www oraz podzielić się nimi na Twitterze i Facebooku.

Cena: 0,00 EUR							 Pobierz

Pobierz
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30 DAYS
Jeśli lubicie sportowe wyzwania i brakuje Wam motywacji do ich
wykonywania, to sięgnijcie po pomoc w postaci aplikacji 30 Days.
Jak sama nazwa mówi, są to wyzwania rozłożone na trzydzieści dni.
W wersji bezpłatnej zyskujemy dostęp do kilkunastu ćwiczeń, wśród
których mamy pozycję deski, przysiady, burpree, podciągania i tym
podobne. Na początku definiujemy nasz stan początkowy, czyli
ile powtórzeń danego ćwiczenia możemy swobodnie wykonać,
a potem aplikacja dba już o nasz progres. Codziennie dostajemy
powiadomienie o konieczności wykonania treningu. Także codziennie
odpowiednio zwiększa się liczba powtórzeń. Nie musimy się też
martwić o regenerację, aplikacja dam nam też dzień wolny od
treningów.

Cena: 0,00 EUR						

GOOGLE DUO – SIMPLE VIDEO CALLING
Jeśli używacie FaceTime i denerwuje Was, że na Androidzie u znajomych
nie działa, to jest pewne rozwiązanie. Google postanowiło jeszcze raz
podejść do wideorozmów i stworzyło komunikator Duo. Jego jedyną
funkcją są rozmowy, czyli jak w FaceTime jest oparty na numerze
telefonu (nie trzeba mieć konta Google), działa jednak zarówno na
iOS, jak i na Andoridzie. Po uruchomieniu aplikacji możemy rozpocząć
wideorozmowę od wybrania z listy kontaktów tych osób, które już
zainstalowały sobie Duo, innych możemy zaprosić. Ciekawą opcją jest
„Puk Puk” – po dwukrotnym stuknięciu w ekran zobaczymy obraz drugiej
osoby przed odebraniem połączenia. Jakość połączeń jest dobra i są one
szyfrowane. Polecam, jeśli macie znajomych z Andoridem.

Cena: 0,00 EUR							 Pobierz
norbertcala

Pobierz
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PATRYCJA RUDNICKA

APLIKACJE DLA
RODZICÓW

Żadna, nawet najbardziej zaawansowana aplikacja nie wychowa za nas dziecka, ale jest kilka
programów, które mogą nam w tym pomóc. Dlaczego więc z nich nie korzystać? Sama
używałam poniższych aplikacji i bardzo mi się przydały, dlatego też chcę się nimi z Wami
podzielić, by także Wam ułatwiły życie.

WomanLog Calendar
Zacznijmy od początku, czyli od śledzenia kobiecego cyklu i dni płodnych. Aplikacja jest świetna
nie tylko dla pań planujących ciążę, ale także
dla tych, które chcą jej uniknąć. Należy jedynie
pamiętać, że kontrola cyklu za pomocą kalendarza jest tylko prognozą; nie można brać wskazywanych przez aplikację terminów miesiączek i dni
płodnych za w 100% pewne. W dużym stopniu
prognozy te pokrywają się jednak z rzeczywistością i dzięki nim możemy odpowiednio zaplanować różne aktywności, na przykład zrezygnować
z zapisania się na basen w terminie przewidywanej miesiączki.
Podstawowe funkcje kalendarza WomanLog to:
cykl miesiączkowy i menstruacja, owulacja i prognoza dni płodnych, trzymiesięczny podgląd na
jednym ekranie, tabela PTC, statystyki, waga kontrolna, symptomy, nastroje (5 w wersji bezpłatnej,
24 w wersji Pro), powiadomienia o nadchodzącej menstruacji, możliwość dodania notatki.
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Dotykając danej daty w kalendarzu, możemy dodawać notatki, edytować ustawienia dla
każdego odrębnego dnia. Aplikację można zabezpieczyć hasłem, a także stworzyć kopie
zapasowe.
Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach: darmowej z reklamami i mniejszą liczbą skórek
zmieniających wygląd oraz płatnej – Pro.

WomanLog Calendar

(wersja darmowa)

WomanLog Pro Calendar

(wersja Pro – 2,99 EUR)

WomanLog Pregnancy Calendar
Gdy tylko zobaczymy dwie kreski na teście ciążowym, pojawia się panika. Jak ja sobie poradzę?
Co jest normalne w ciąży, a co nie? Jak rozwija
się dziecko w brzuchu? Z pomocą przyjdzie
WomanLog Pregnancy. Poza zwykłym kalendarzem widzimy dokładnie, w którym tygodniu ciąży
jesteśmy, możemy notować naszą wagę, obwód
brzucha, różne symptomy oraz humor. Aplikacja
oferuje też przegląd rozwoju dziecka tydzień po
tygodniu. W wersji Pro możemy również notować
ruchy płodu oraz oznaczać skurcze za pomocą
specjalnego timera. Płatna wersja przypomni nam
również o wizycie u lekarza i będziemy mogli
dodać do kalendarza zdjęcia na przykład z USG.
Muszę przyznać, że aplikacja bardzo mi się przydała w ciąży. Podczas wizyt u lekarza od razu
miałam pod ręką wszystkie informacje na temat
mojego samopoczucia i różnych objawów. Nie
musiałam także szukać w internecie informacji na
temat rozwoju płodu, ponieważ wszelkie dane na
ten temat miałam od razu w smartfonie.
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Aplikacja, podobnie jak kalendarz do śledzenia cyklu, jest dostępna w dwóch wersjach: darmowej z reklamami, mniejszą liczbą skórek zmieniających wygląd i bez możliwości notowania ruchów płodu i skurczy, oraz płatnej – Pro, zawierającej wszystkie funkcje.

WomanLog Pregnancy Calendar		 (wersja darmowa)
WomanLog Pregnancy Pro Calendar

Pregnant Dad
Skoro przyszłe mamy mają
WomanLog Pregnancy, to dla przyszłych tatusiów też by się przydała
odpowiednia aplikacja. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi
wzrostu i rozwoju małego człowieka
w brzuchu aplikacja oferuje mnóstwo ciekawych rad jak przetrwać
najbliższych dziewięć miesięcy. Jest
tu oczywiście też miejsce na galerię zdjęć USG oraz na zanotowanie
wszystkich potrzebnych nam kontaktów (do lekarza, położnej, szpitala)
oraz terminów wizyt. Z innych ciekawych opcji wspomnę, że jeśli znamy
przewidywaną datę narodzin latorośli, aplikacja podpowie nam, kto
sławny urodził się tego samego dnia.

Pregnant Dad

(1,99 EUR)

(wersja Pro – 3,99 EUR)
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Total Baby
Uff! Dziewięć miesięcy za nami. Usłyszeliśmy pierwszy krzyk
naszego dziecka. Czas więc na aplikację, która będzie śledziła i analizowała rozwój i poczynania naszej pociechy. Total
Baby używam od ponad trzech lat, od momentu narodzin
mojej córki. Początkowo wykorzystywałam prawie wszystkie
funkcje. Teraz, gdy moja córka jest już przedszkolakiem, używam jej tylko do śledzenia snu, wagi i wzrostu oraz w przypadku choroby, by na przykład wiedzieć, ile czasu minęło od
podania środka przeciwgorączkowego, co jaki czas narasta
gorączka, jakie objawy towarzyszą chorobie.
Aplikacja jest dostępna na wszystkie urządzenia z iOS (iPhone,
iPad, a także iPod Touch), umożliwia niezależne wprowadzanie danych kilkorga dzieci (w tym bliźniąt). Przechowywanie
danych w chmurze oraz pełna synchronizacja pomiędzy wieloma urządzeniami pozwala na udostępnianie tych samych
informacji pomiędzy rodzicami, dziadkami czy opiekunką.
Za pomocą Total Baby będziemy śledzić aktywności związane z dzieckiem takie jak:
• zmiany pieluszki,
• godziny i długość karmienia zarówno piersią, jak i butelką, a potem także pokarmami stałymi,
• długość i pory snu,
• kąpiele,
• inne aktywności zależne od czasu (na przykład czas poświęcony na oglądanie telewizji lub czas ekspozycji na
słońce) lub w postaci pojedynczych zdarzeń (na przykład podanie leku).
W aplikacji jest też miejsce na wpisywanie wizyt u lekarza,
szczepień, alergii oraz wagi i wzrostu dziecka. Wagę i wzrost
możemy wyświetlić na tak zwanych tabelach centylowych,
dzięki czemu widzimy, czy nasze dziecko dobrze się rozwija. Kolejną ciekawą opcją są kamienie milowe, do których
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można dodać zdjęcia i tym samym uwiecznić pierwsze kroki maleństwa, zanotować, kiedy
wypowiedziało swoje pierwsze słowo lub zaczęło samodzielnie posługiwać się widelcem.
Opisywane przeze mnie Total Baby jest aplikacją płatną, lecz występuje też wersja bezpłatna
Total Baby Legacy, która jest okrojona o synchronizację danych w chmurze oraz posiada
stary, mniej pasujący do nowszych wersji iOS wygląd.

Total Baby

(4,99 EUR)

Total Baby Legacy

(darmowa)

Baby Monitor & Alarm
Czyli elektroniczna niania w komórce. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy położyć smartfona w pokoju dziecka, a gdy dziecko się obudzi,
aplikacja zadzwoni na podany wcześniej numer
telefonu (nie musi to być smartfon). Inną opcją
jest odtwarzanie w reakcji na płacz dziecka kołysanki lub jakiegokolwiek innego utworu zawartego w bibliotece iPhone’a, wcześniej nagranego
głosu rodzica lub szumu suszarki do włosów.
Bardzo ciekawą funkcją jest nagrywanie tego, co
się dzieje w pokoju dziecka, wystarczy zajrzeć
do dziennika aktywności („activity log”), by móc
odsłuchać wszystkie nagrania. Nie używałam
Baby Monitor & Alarm, ponieważ korzystałam
z innego rozwiązania połączonego z kamerą, lecz
część znajomych rodziców bardzo chwaliła tę
aplikację. I rzeczywiście, jakiś czas temu przeszła
moje testy bardzo pozytywnie.

iPatrycjaR

Baby Monitor & Alarm
(2,99 EUR)
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TADAM
ANNA GABRYŚ

Mam do napisania recenzję pewnej aplikacji, której nowa wersja dopiero co miała premierę
w MAS. Nastawiam czas pracy na 25 minut i... tadam! Nie, przepraszam: Tadam!

Celem aplikacji Tadam jest wspomożenie utrzymania skupienia i w rezultacie wykonywanie zaplanowanych prac. Jest minimalistyczna – „kółeczko” na pasku zadań kryje się między
innymi ikonami, a powiadomienia wyskakują tylko wtedy, gdy ustawiony czas się zbliża ku
końcowi lub kończy.
Tadam wykorzystuje Pomodoro – technikę mającą pomóc zrobić to, co zostało zaplanowane, a po pracy odpoczywać. Człowiek bowiem lepiej pracuje, gdy odpoczywa (i wie, kiedy
będzie mógł odpocząć). Więcej o Pomodoro można się dowiedzieć na przykład z artykułu
Krzyśka Stambuły w niedawnym iMag Weekly lub z innych jego tekstów poświęconych produktywności (także w iMag Weekly). Pomodoro zastosowane w Tadam nie pomoże jednak
nikomu w zaplanowaniu zadań, nadaniu im priorytetów czy sprawdzeniu już wykonanych
czynności. Nie w tym rzecz. Chodzi tylko o to, by przez wybrany czas skupić się na pracy.
Tak jak ja teraz: nastawiłam Tadam na 25 minut – to najczęściej wybierany czas przeznaczony na pracę – po których będzie mi się
należało 5 minut odpoczynku. Bo w Pomodoro
ważne jest nie tylko to, by zrobić to, co się
zaplanowało i być skupionym, ale także by
wypocząć. Chyba ten element podoba mi się
w tej technice najbardziej.
Aplikacja, jak wspomniałam, jest minimalistycznie zaprojektowana i zarazem funkcjonalna (innymi słowy: robi to, co ma robić, a nie
„wszystko”). Możliwości dostosowania jej do
własnych potrzeb są wystarczające: to głośność

/ PROGRAMY / Tadam

148

sygnału obwieszczającego koniec czasu, wybór
automatycznego startu aplikacji przy starcie
komputera oraz podpowiedź, jak kontrolować
apkę dzięki skrótom klawiaturowym (to coś dla
mnie!). Czas także ustawi się dowolnie (wybrałam standardowe 25 minut), podobnie przerwę
(autor apki domyślił się, że jedni odpoczywają
5 minut, a inni będą chcieć 15). W każdej chwili
można przerwać zarówno przerwę, jak i czas
skupienia, bez konsekwencji (czyli nie dostaje
się za to żadnych karnych minusów).
Tadam robi to, co trzeba: pisząc jej recenzję,
zerkam co chwilę na zapełniające się kółko
i zastanawiam się, ile jeszcze czasu zostało
mi na pracę. Acha, nieco mniej niż 10 minut
(sprawdziłam, klikając kółeczko). Czyli mogę
jeszcze napisać o tym, że samo Tadam nie
wystarczy. Trzeba bowiem wiedzieć przede
wszystkim, do czego ma ono służyć, bo przecież nie chodzi o to, by przez 25 minut skupiać
się na przeglądaniu fejsowej ściany ch(w)ały,
tylko o to, by zrobić coś produktywnego.
Zaprojektować aplikację do produktywności
albo napisać jej recenzję.
Czas mi powoli ucieka. Na koniec warto dodać,
kto jest za Tadam odpowiedzialny. To Radek

Pietruszewski (uwaga, wyskoczyło powiadomienie, 4 minuty do końca pracy, muszę
się pospieszyć), współpracujący również przy
tworzeniu dobrze znanej aplikacji Nozbe.
Konkluzja? Zadania zaplanujesz w Nozbe,
a skutecznie je wykonasz dzięki Tadam, takie
to proste. Tadam!
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QNAP I WIDEO

MACIEJ SKRZYPCZAK

Dyski NAS już dawno przestały przechowywać tylko kopie zapasowe naszych systemów.
Dziś nierzadko jest to magazyn multimediów. Chciałbym Wam przybliżyć, jakie możliwości
w kwestii wideo oferują urządzenia firmy QNAP.

Przechowywanie
NAS-y od QNAP nie są wyposażone w dyski. To po stronie klienta leży ten zakup. Pozwala to
nie tylko na dobranie odpowiedniej jakości dysków, ale również, a może przede wszystkim
– wystarczającej pojemności. W ten sposób nasza multimedialna kolekcja może liczyć nawet
kilkadziesiąt terabajtów.
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Oczywistym powodem zakupu NAS-a jest ogólny dostęp do danych, ale także oszczędność miejsca na komputerach i urządzeniach mobilnych. A ponieważ QNAP wspiera wszystkie najważniejsze systemy, nie powinno być problemu z odtwarzaniem filmów na żadnym
urządzeniu. Jest to po części zasługa specyficznego systemu rezydującego w urządzeniach
QNAP – QTS. To system w pełni obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej. To również system z pomocnymi narzędziami.
Jedno z nich to File Station. Jest odpowiednikiem macOS-owego Findera czy Windowsowego
Eksploratora. Umożliwia zarządzanie plikami – kopiowanie, przenoszenie, zmianę nazwy.
Pozwala również na pobieranie i wgrywanie plików wideo oraz rozpakowywanie najpopularniejszych archiwów. A do tego wszystkiego oferuje też wygodną wyszukiwarkę.
Część z NAS-ów od QNAP pozwala też na transkodowanie plików wideo w locie. Oznacza
to, że praktycznie bez względu na format nagranego filmu NAS przetworzy go w taki sposób, że obejrzymy go na komputerze, smartfonie, tablecie czy SmartTV. Warto zaznaczyć, że
samo transkodowanie odbywa się offline, czyli wideo nie jest wysyłane nigdzie w świat.
Urządzenia od QNAP są również pomocne w kwestii pobierania plików. Szczególnie przydatna
do tego jest aplikacja Download Station. Może pobierać pliki z niemal dowolnych miejsc, wliczając w to sieć BitTorrent czy FTP. A dzięki temu, że z naszym QNAP-em możemy połączyć
się zdalnie, pobieranie rozpoczniemy, nawet przebywając poza domem. Inną ciekawą aplikacją jest HappyGet. Ta również pozwala na pobieranie filmów, ale ze specyficznych miejsc
– YouTube'a i Vimeo. Dzięki temu możemy przechowywać kopie zapasowe wgranych tam filmów.

Klasyfikacja
Kiedy lista filmów przechowywanych na QNAP-ie się rozrośnie, może być ciężko ręcznie
odnaleźć pożądany tytuł. Z tym problemem sprawnie poradzi sobie inna aplikacja – Video
Station. Jej możliwości są naprawdę spore. Zacznijmy od tego, że za jej pomocą w prosty
sposób poukładamy filmy według wskazanych przez nas wytycznych. Do tego możemy
stworzyć inteligentne kolekcje, w których znajdą się pozycje o określonych nazwach czy
ocenach. Poza tym Video Station jest w stanie rozpoznać filmy i na tej podstawie zaciągnąć
z internetu okładki, co tym bardziej ułatwi odszukiwanie pozycji oraz będzie zdecydowanie
lepiej wyglądać w naszej bibliotece. To jednak nie wszystko. Kolejne narzędzie w VS zadba
o pobranie odpowiedniej wersji napisów, dokładnie dopasowanej do naszego filmu.
Z poziomu Video Station udostępnimy również filmy z naszego dysku. Możemy to zrobić
przez maila, media społecznościowe lub specjalnie wygenerowany adres URL.
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Oglądanie
Każdorazowe pobieranie filmów z NAS-a, by je obejrzeć, mijałoby się z celem. W związku
z tym w urządzeniach QNAP znajdziemy kilka sposobów, by odtworzyć filmy bez konieczności ich pobierania.
Wspomniana już aplikacja Video Station umożliwia strumieniowanie filmów przy pomocy najbardziej znanych protokołów: AirPlay, DLNA oraz przez Chromecast czy HDMI (jeśli dany model
jest wyposażony w to wyjście). Urządzenia, które dodatkowo wspierają wspomniane wcześniej
transkodowanie w locie, mogą w ten sposób strumieniować praktycznie każdy format pliku.
Jeśli w jakiś sposób Video Station nie przypadnie Wam do gustu, zawsze są inne rozwiązania, jak na przykład serwer Plex. To znany na całym świecie system katalogowania filmów
i ma bardzo wielu zwolenników. Mogą go obsługiwać urządzenia wspierające DLNA.
Kolejna możliwość to bezpośrednie wsparcie DLNA. Co prawda katalogowanie nie odbywa
się wtedy po stronie NAS-a, ale wystarczy SmartTV lub inne urządzenie, na przykład z Kodi,
a bez problemu otrzymamy dostęp do biblioteki naszych filmów.
Podsumowując, urządzenia QNAP doskonale sprawdzają się jako domowa biblioteka filmów.
Choć nie wszystkie modele posiadają port HDMI, to jednak oprogramowanie nadal umożliwia strumieniowanie filmów przez sieć na różne sposoby.

mcskrzypczak
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PODSTAWY OS X – 5
BEZPIECZEŃSTWO
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Po czystej instalacji systemu lub zaraz po kupnie Maca system operacyjny jest niewłaściwie
zabezpieczony. Powinniście się zastosować do poniższych zaleceń, nawet gdy jest to
komputer stacjonarny używany tylko w domu. Wielu użytkowników często nie zabezpiecza się
prawidłowo i w przypadku kradzieży złodzieje mają otwarty dostęp do wszystkich danych na
dysku, proszę więc, potraktujcie to poważnie.

Hasło dla firmware’u
1. Restartujemy (lub włączamy) komputer.
2. Po usłyszeniu „dzwonka” natychmiast i równocześnie wciskamy klawisze CMD+R, aby
uruchomić komputer w trybie Recovery. Alternatywnie możemy przytrzymać klawisz Alt,
a z listy dostępnych dysków i partycji wybrać „Recovery HD”.
3. Po zakończeniu ładowania się trybu Recovery z menu Narzędzia wybieramy opcję
Firmware Password Utility.
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1. Następnie w oknie dialogowym włączamy to zabezpieczenie.

1. Dwukrotnie potwierdzamy wybrane przez nas hasło.
2. Wychodzimy z narzędzia i restartujemy komputer.
Uwaga! Należy to hasło zapamiętać albo zapisać je w bezpiecznym miejscu!
W praktyce tylko serwis Apple będzie w stanie je zresetować.

Preferencje Systemowe
Następnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie komputera w Preferencjach
Systemowych.

FileVault
FileVault odpowiada za szyfrowanie dysków pod OS X i jego włączenie zapewnia Wam bezpieczeństwo swoich danych w przypadku utraty komputera – nawet po wyciągnięciu dysku
nikt w praktyce ich nie odczyta. Aby go włączyć, należy:
1. Uruchomić Preferencje Systemowe.
2. Kliknąć ikonę Bezpieczeństwo i Prywatność.
3. Przejść do zakładki FileVault.
4. Włączyć go.
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5. Pojawi się specjalny kod, za pomocą którego będziecie mogli odszyfrować swoje dane
w sytuacji awaryjnej. Zapiszcie go w bezpiecznym miejscu, abyście tylko Wy mieli
do niego dostęp z więcej niż jednego miejsca. Oczywiście, zapisywanie go tylko na
komputerze nie ma sensu, bo nie dostaniecie się do niego w razie konieczności.
Operacja szyfrowania dysku może zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i komputer
musi być w tym czasie włączony. Możecie normalnie na nim pracować.

Zapora sieciowa / Firewall
OS X ma wbudowany Firewall, który
jest domyślnie wyłączony. Aby go
włączyć, należy:
1. Uruchomić Preferencje
Systemowe.
2. Kliknąć ikonę Bezpieczeństwo
i Prywatność.
3. Przejść do zakładki Zapora
Sieciowa.
4. Włączyć ją.

Logowanie do systemu
Kluczowe jest odpowiednie skonfigurowanie panelu logowania, aby
wyłączyć logowanie automatyczne
i dodatkowo utrudnić intruzom wejście do naszego komputera. Aby to
zrobić, należy:
1. Uruchomić Preferencje
Systemowe.
2. Kliknąć ikonę Użytkownicy i Grupy.
3. Kliknąć Opcje logowania w lewej
kolumnie.
4. Kliknąć kłódkę w dolnym lewym rogu, jeśli jest zamknięta – będzie trzeba podać hasło
administratora, aby to zrobić.
5. W polu Automatyczne logowanie należy wybrać opcję Wyłączone.
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6.
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Poniżej w Pokaż okno logowania najlepiej wybrać opcję „pola z nazwą i hasłem” (ta

opcja wymaga wpisania loginu i hasła) lub alternatywnie „listę użytkowników” (ta opcja
wyświetla listę wszystkich użytkowników w systemie). Opcja pierwsza jest bezpieczniejsza,
bo potencjalny włamywacz nawet nie wie, jak nazywa się nasze konto.

Pozostałe opcje bezpieczeństwa
Na koniec pozostało jeszcze kilka drobnych, ale ważnych rzeczy do włączenia:
1. Należy uruchomić Preferencje Systemowe.
2. Następnie trzeba kliknąć ikonę Bezpieczeństwo i Prywatność.
3. W zakładce Ogólne trzeba włączyć
opcję „Wymagaj hasła …” i ustawić ją
najlepiej na „Natychmiast” lub w najgorszym przypadku na „5 minut”.
4. Należy też zaznaczyć checkbox
„Wyłącz logowanie automatyczne”.
5. Na dole przy opcji „Dopuszczaj programy pobrane z…”, zależnie od
Waszej wiedzy, polecam skorzystanie
z „Mac App Store” lub „Mac App Store
i od zidentyfikowanych autorów”.
1. Na koniec pozostaje już tylko kliknąć
przycisk „Zaawansowane” w dolnym
prawym rogu okna i zaznaczyć pozycję
„Wymagaj hasła administratora przy
uzyskiwaniu dostępu do preferencji
systemowych”. Ta opcja odpowiada za
konieczność odblokowywania kłódki
w dolnym lewym rogu.
Pamiętajcie: są osoby, które robią backupy i ci, którzy je będą robić. Podobnie z bezpieczeństwem – są ci, którzy o nie dbają i ci, którzy będą o nie dbać. Prawda jest taka, że szanse, że
cokolwiek złego się stanie, są nikłe, ale wystarczy jedna sytuacja – tak jak Dominika Ładę okradli w Barcelonie, a torbę przecież miał przy swojej nodze (!!!) – abyście byli wdzięczni za to, że
chociaż straciliście sprzęt, to przynajmniej nikt nie dobierze się do Waszych osobistych danych,
często znacznie cenniejszych.

morid1n
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TWORZYMY BOOTOWALNY INSTALLER

MACOS SIERRA NA PENDRIVIE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Na dniach powinna pojawić się oficjalna wersja macOS Sierra, a być może, gdy czytacie te
słowa, istnieje już wersja GM. Jeśli macie więcej niż jednego Maca, którego chcecie uaktualnić
do najnowszej wersji, to warto stworzyć sobie pendrive, aby nie pobierać wielokrotnie tego
samego instalatora na kilka komputerów.
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Pamiętajcie, żeby zrobić pełny backup systemu przed uaktualnieniem do nowej wersji!

Potrzebne akcesoria
1. Mac wspierający instalację macOS Sierra.
2. Pendrive o pojemności przynajmniej 8 GB (im szybszy, tym lepszy).

macOS Sierra wymaga:
1. MacBook 12'' (z 2015 roku lub nowszy).
2. MacBook (late 2009 lub nowszy).
3. MacBook Air 11,6'' / 13,3'' (z 2010 roku lub nowszy).
4. MacBook Pro 13'' / 15'' (z 2010 roku lub nowszy).
5. Mac mini (z 2010 roku lub nowszy).
6. iMac (late 2009 lub nowszy).
7. Mac Pro (z 2010 roku lub nowszy).

Pobierz instalator
Uruchom Mac App Store i z jego poziomu pobierz instalator macOS Sierra. W przypadku
wersji GM będziecie musieli być albo deweloperem, albo uczestniczyć w publicznej
becie. Instalator uruchomi się automatycznie, zamknijcie go więc i udajcie się do folderu

/Applications/ (/Programy/) gdzie znajdziecie plik o nazwie Install
macOS Sierra – w tej chwili wystarczy upewnić się, że tam się znajduje. Jeśli przeprowadzicie z niego instalację, to plik zostanie automatycznie skasowany.

Sformatuj pendrive’a
1. Podłącz pendrive’a do portu USB.
2. Uruchom program Narzędzie Dyskowe (znajduje się w /Applications/

Utilities/ czyli /Programy/Narzędzia/).

3. Znajdź w lewej kolumnie pendrive’a, NIE POMYL SIĘ i kliknij go lewym przyciskiem. Głupio
byłoby sformatować sobie dysk systemowy lub z ważnymi danymi!
4. Na górze okna wybierz przycisk Erase / Wymaż.
5. Nazwij pendrive’a „Sierra” lub tak jak chcesz, ale jeśli nazwiesz go inaczej, to będziesz
musiał poniżej odpowiednio zmodyfikować komendy.
6. Sformatuj pendrive’a jako „Mac OS Extended (Journaled)”.
7. Kliknij „Wymaż”…
8. … a jak skończy się formatowanie, to kliknij „Zakończ” i zamknij Narzędzie Dyskowe.
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Tworzenie instalatora na pendrivie
1. Uruchom Terminal. Można to zrobić, wpisując do Spotlight „Terminal” lub poprzez
Findera – znajduje się w /Applications/Utilities/, czyli w /Programy/

Narzędzia/.

2. Wpisz następującą komendę do Terminala. Potrzebne będzie hasło administratora. Nie
zapomnij też zmodyfikować komendy, jeśli nazwałeś pendrive’a inaczej niż „Sierra”. Jeśli
z jakiegoś powodu plik pobrany z Mac App Store będzie nazywał się inaczej niż „Install
macOS Sierra”, to również należy tę zmianę uwzględnić poniżej.

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/
Contents/Resources/createinstallmedia --volume /
Volumes/Sierra --applicationpath /Applications/
Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
1. Zatwierdź komendę Enterem.
2. Podaj hasło administratora i wciśnij Enter.
Procedura będzie zależała od prędkości pendrive’a i może zająć nawet kilkadziesiąt minut.
Po jej zakończeniu pojawi się napis „Done”. Nie usypiajcie komputera w tym czasie.

Bootowanie z pendrive’a
1. Upewnij się, że pendrive jest włożony do portu USB.
2. Zrestartuj komputer.
3. Jak tylko zapali się ekran, wciśnij i trzymaj klawisz Option/Alt na klawiaturze. Możesz go
puścić, jak usłyszysz dźwięk – ten, który zawsze towarzyszy startowaniu macOS.
4. Na ekranie powinny pojawić się dwie lub więcej pozycji do wyboru: „Macintosh HD” (lub
nazwa, na jaką zmieniliście dysk systemowy) oraz „Install macOS Sierra”.
5. Wybieracie „Install macOS Sierra” i wciskacie Enter lub klikacie strzałkę.
Instalacja nie usunie Waszych danych z dysków. Ten rodzaj instalacji jest uaktualnieniem systemu operacyjnego, bez naruszenia danych użytkowników. Jeśli chcecie zrobić czystą instalację, to należy z górnego paska najpierw uruchomić Narzędzie Dyskowe, wymazać dysk
systemowy i dopiero potem zainstalować macOS Sierra.
Powodzenia!

morid1n
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HITMAN: SNIPER

KRZYSZTOF MORAWSKI

Seria Hitman ma chyba tyle samo zwolenników, co przeciwników. Sam raczej zaliczam się do tych
pierwszych i choć nie jestem zagorzałym fanem agenta 47, to jednak potrafię docenić tę serię.

/ GRY / Hitman: Sniper

Może właśnie dlatego nie sięgnąłem po ten tytuł od razu w momencie jego premiery
w 2015 roku? Tak czy inaczej, ostatnie kilka dni spędziłem na rozwoju mojej kariery jako płatnego mordercy i muszę przyznać, że jestem tym zachwycony... jakkolwiek dziwnie by to nie
brzmiało.
Hitman: Sniper, jak sama nazwa wskazuje, w 100% skupia się na zabijaniu bandziorów za
pomocą karabinka snajperskiego i jest to zarazem największa zaleta, jak i wada tego tytułu.
Z jednej strony ograniczenie broni tylko do jednego narzędzia wymusza w nas pewną
„kreatywność”. Czasami wystarczy zlokalizować cel i po prostu posłać komuś kulkę w łeb.
Zdecydowanie częściej będziemy musieli jednak postarać się zwabić odpowiednią ofiarę
na przykład strzałem w samochód w celu aktywacji alarmu czy „zdalnym” uruchomieniem
wentylatora, którego powiew zrzuci jakiegoś biedaka w przepaść.
Ba! w niektórych misjach wręcz będziemy musieli uśmiercić kogoś strzałem w głowę
w momencie, w którym będzie on w biegu. W tym przypadku warto będzie go najpierw
wystraszyć, na przykład niecelnym strzałem tuż obok naszego celu, aby potem wykonać
zadanie zgodnie z wytycznymi.
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W skrócie więc możemy powiedzieć, że ograniczenie broni oraz to, jakie będziemy mieć do
wykonania misje, wnosi do gry bardzo ciekawy
element taktyczny. Niestety, po pewnym czasie sprawia, że całość staje się nieco monotonna.
Koniec końców wygląda to tak, że stoisz w jednym miejscu i strzelasz.
Faktu tego nie zmieniają nawet małe elementy
zręcznościowe (jak przeładowanie karabinka) czy
wbudowane minigry w postaci obrony zaprzyjaźnionego towarzysza przed chmarą zombie.
Są one miłą odskocznią od głównego celu gry,
ale nie zmieniają w moim przekonaniu odbioru
całości.
Tytuł ten jest całkiem prosty do opanowania, a zasady rozgrywki są nam wyjaśniane już
w pierwszej misji. Dodatkowo tym, na co warto
zwrócić uwagę, jest na pewno grafika gry, która
pomimo upływu czas wciąż pozostaje na wysokim poziomie i potrafi cieszyć oko. Oprawa
muzyczno-dźwiękowa też jest całkiem przyjemna.
Brakuje mi niestety lepiej rozbudowanego wątka
kariery czy też większego zróżnicowania lokalizacji. W końcu ile razy można zabijać kogoś w tym
samym miejscu?
Osobiście uważam, że dało się z tego tytułu
wycisnąć zdecydowanie więcej. Wystarczyło
trochę zróżnicować lokalizacje, dodać sensowniejszy wątek fabularny (prowadzący na przykład do jakiegoś jednego głównego celu) i jakieś
„wstawki” filmowe pomiędzy misjami lub chociaż
animacje komputerowe. Mielibyśmy wówczas
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Hitman: Sniper
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• sporo elementów taktycznych
• wbudowane minigierki
i elementy zręcznościowe

przepis na mega hit, a tak mamy po prostu solid-

• potrafi wciągnąć na długo

nego średniaka.

Minusy:
• stoisz w jednym miejscu i strzelasz

Nie zrozumcie mnie źle, to naprawdę solidny

• słaby wątek fabularny

tytuł, który potrafi przykuć na długie godziny

• mała liczba lokalizacji
Cena: 0,99 EUR
Link do sklepu

i jest zdecydowanie wart swojej ceny. Pozostawia
jednak pewien niesmak.
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TIPS&TRICKS

MACIEJ SKRZYPCZAK

WŁĄCZANIE USŁUGI SSH PRZEZ TERMINAL
Domyślnym sposobem na włączenie w macOS
usługi SSH, która pozwala na zdalny dostęp, jest
udanie się do Preferencji systemowych, ustawień
Udostępniania i zaznaczenie opcji Zdalne zarządzanie. Jeśli jednak ktoś preferuje korzystanie
z Terminala, wystarczy skorzystać ze specjalnego
narzędzia.
Wspomnianym narzędziem jest systemsetup.

Dzięki niemu uruchomimy usługę SSH (choć nie

tylko, zachęcam do podejrzenia man system-

setup). Do korzystania z systemsetup będą

potrzebne uprawnienia administratora – musimy
skorzystać z sudo.
Narzędzie systemsetup pozwala nam na trzy działania związane z SSH:

1. Sprawdzenie stanu SSH za pomocą komendy sudo systemsetup -getre-

motelogin. Jako wynik otrzymamy wtedy jedną z dwóch odpowiedzi: Remote
Login: On, jeśli SSH jest włączone lub w przeciwnym wypadku – Remote
Login: Off.
2. Uruchomienie SSH – sudo systemsetup -setremotelogin on.
3. Wyłączenie SSH – sudo systemsetup -setremotelogin off. W tym
przypadku domyślnie pojawi się najpierw komunikat: Do you really want to
turn remote login off? If you do, you will lose this
connection and can only turn it back on locally at the
server (yes/no)?. Trzeba go zatwierdzić (yes) lub zrezygnować (no). Aby pominąć wyświetlanie komunikatu (co może przydać się do jakiegoś skryptu), należy użyć

/ PORADY / Tips&Tricks

166

opcji -f, czyli polecenie będzie wyglądało następująco: sudo systemsetup -f

-setremotelogin off.

Źródło: OS X Daily

AUTOUZUPEŁNIANIE KOMEND Z SUDO
Pozostajemy w temacie Terminala. Osoby, które mają z nim choć trochę do czynienia, na
pewno doceniają możliwość autouzupełniania komend i innych elementów za pomocą klawisza Tab. Niestety, jeśli jakiegoś narzędzia chcemy użyć z uprawnieniami administratora,

czyli musimy skorzystać z sudo, takie uzupełnianie nie będzie już działało.

Nic jednak straconego! Okazuje się, że istnieje możliwość uruchomienia autouzupełniania
dla sudo. Jak? Wystarczy edytować plik .bash _ profile, na przykład za pomocą

edytora nano:

nano ~/.bash _ profile
Następnie przechodzimy na koniec tego pliku (lub pomijamy ten krok, jeśli nic tam nie ma)
i wpisujemy poniższe polecenie:

complete -cf sudo
Teraz wystarczy zapisać plik (Ctrl+o), wyjść z edytora (Ctrl+w) i przeładować plik .bash_profile poleceniem:

source ~/.bash _ profile
Od tej pory autouzupełnianie po użyciu sudo będzie już działało.
Jeśli jesteście ciekawi, polecenie complete jest odpowiedzialne za konfigurację autouzupełniania. Opcja -c jest odpowiedzialna za uzupełnianie nazw komend z kolei opcja -f – za
nazwy plików. Więcej informacji na temat narzędzia complete możecie znaleźć tutaj.
Źródło: Ask Different

mcskrzypczak

Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę
sklepu Apple i konfigurować komputer w wolnych chwilach? A podczas
pracy, kiedy szef nie patrzy?
Łapiesz się na tym, że konfigurujesz różne Maki, ignorując ich cenę,
nie będąc do końca pewnym, który
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię
na tym przyłapuje? Może odbiera to
jako sugestię, że należy Ci się wyższa
pensja?
Czy podczas rodzinnych wyjazdów
członkowie rodziny pytają Cię, który
Mac będzie dla nich odpowiednim
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś
zabawka?
Ten poradnik może Ci pomóc uratować zdrowie psychiczne, stosunki
z teściową i szefem, i ograniczy rachunki od psychologa.
Daj mu szansę.
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JAK DZIAŁA GOOGLE

ERIC SCHMIDT, JONATHAN ROSENBERG ORAZ ALAN EAGLE Z PRZEDMOWĄ LARRY’EGO PAGE’A
KINGA OCHENDOWSKA

Książka, w której warto czytać przypisy.

K

Książek o największych firmach świata i ich szefach jest wiele, bo sukces przyciąga

jak magnes. Autorzy starają się zazwyczaj dociec, w jaki sposób tworzy się biznes,
który staje się motorem napędowym współczesnego świata. Kim być, jak mówić,
w co się ubierać i co jeść? Jaki jest przepis na proste równanie, pod które możemy
podłożyć nasze własne zmienne i mieć pewność, że staniemy się ikoną biznesu?
Zazwyczaj jednak lektura książki nie przynosi odpowiedzi na nasze pytania.
Oczywiście wiemy więcej, znamy fakty i rozwój wydarzeń, ale nie dostajemy oczekiwanego przepisu i gwarancji na sukces.

/ FELIETONY / Jak działa Google

A co się stanie, jeśli książka, którą dostaniemy do ręki, nie jest napisana przez
mniej lub bardziej obiektywnego obserwatora, ale przez ludzi, którzy ten biznes
stworzyli?
Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle i Larry Page – nazwisk widniejących
na okładce nie trzeba w żaden sposób przedstawiać. Od razu stają nam przed
oczami nazwy firm – Sun Microsystems, PalmOne, Novell, Apple, a przede wszystkim – Google.
Największa wyszukiwarka na świecie, narzędzie, z którego każdy z nas korzysta codziennie bez względu na to, czy mamy tego świadomość, czy nie (wierzcie
lub nie, niektórzy użytkownicy Google nie mają pojęcia o tym, że jej używają!).
Tajemnicze algorytmy, które decydują o tym, jak szybko odszukamy interesujące
nas informacje. Algorytmy, które stają się często „być albo nie być” firm i działalności gospodarczych. Bo jeśli nie pojawiasz się na pierwszej stronie w Google, to nie
ma cię w internecie. A jeśli nie ma cię w internecie, to nie istniejesz.
Trudno przejść obojętnie obok publikacji, w której osoby, które stworzyły Google,
które odcisnęły na nim swoje piętno, obiecują, że wyjaśnią nam, jak ich firma funkcjonuje od środka.

Każdy z nas chce wiedzieć, jak działa Google.
Każdy z nas, ludzi dorastających razem z internetem, choć raz skusił się, by zobaczyć, jak kampus wygląda od środka i z rozmarzeniem przyglądał się boiskom,
rowerom oraz siłowniom. To nie miejsce pracy, to raj. Gdyby tak pracować w takim
miejscu…
Czy rzeczywiście Google to kreatywny raj? Raj dla pracowników czy skrupulatnie
wyinżynierowane środowisko, w którym wszystko krzyczy – pracuj, pracuj więcej,
nie przestawaj!
A co, gdybym Wam powiedziała, że już na pierwszych stronach książki dowiecie się,
że intensywnie propagowane obecnie założenia, takie jak właściwy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym czy równy rozkład pracy i obowiązków w Google
nie mają racji bytu? Co, jeśli powiedziałabym Wam, że autorzy książki wprost
mówią: nie przepracowuj się? Screw it! Obowiązki przydzielaj tym, którzy już robią
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najwięcej i tym, którzy są najbardziej zajęci. Potrzebujesz spędzić czas z rodziną?
Zamiast iść do domu, zabierz ich do pracy! Własne biuro? Wolne żarty! Ścisnąć
wszystkich w małych boksach, zrobić bałagan i obserwować, jak z chaosu rodzi się
geniusz.

Czy to nadal będzie brzmiało jak korporacyjna Mekka?
Może tak, a może nie. Może książka napisana nie z perspektywy pracownika,
a z perspektywy pracodawcy udzieli odpowiedzi na pytania, które dręczą dzisiejszy rynek pracy. Mogą również pomóc zrozumieć, kim musisz być i jakich wyborów
dokonać, żeby miejsce takie jak Google mogło stać się twoim… domem.
„Jak działa Google” to książka prawdziwa, urzekająca i pełna usystematyzowanej
wiedzy. Nie tyle opowiada historię powstania firmy, ile ukazuje procesy, które leżą
u podstaw jej funkcjonowania. Prawdziwe algorytmy oparte na doskonałej znajomości kreatywnej natury, psychologii społecznej i ludzkiej inżynierii. Dowiecie się
z niej, kim są łotry i primadonny oraz kogo gryzą słonie morskie. Jeśli interesujecie się historią Apple, spotkacie starych znajomych i przeczytacie, co Google myśli
o podobieństwach pomiędzy systemami iOS i Android. Zawsze warto poznać opinię drugiej strony.
Przede wszystkim jednak to książka o innowacyjności – szeroko pojętym tworzeniu i zarządzaniu firmami, których struktura i metody kontroli muszą przystawać
do nowoczesnego świata. Czyta się lekko, jest pełna humoru, ale również zmusza
do całkiem poważnych przemyśleń. Jest przeznaczona dla każdego, bo każdy znajdzie w niej coś dla siebie – i manager w korporacji, i pracownik z boksu, i przedsiębiorca, który pragnie założyć własną firmę, i zwykły pasjonat, który chce zajrzeć do
środka Google’a i wybrać się na wycieczkę korytarzami tylko dlatego, że umiera
z ciekawości.
Mnie lektura „Jak działa Google” sprawiła wiele radości i zakładam, że Wam również
się spodoba. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Insignis już we wrześniu.
Serdecznie polecam.

santee76
PS: „Czytajcie przypisy!”
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ROAD TRIP
I „POLSKA W RUINIE”
KINGA OCHENDOWSKA

W czasie wakacji po raz pierwszy od dziesięciu lat, wybrałam się do Polski. Ktoś musiał
wiedzieć, że przyjadę, bo na tę okoliczność uprzątnięto legendarne ruiny.

Z

Zastanawiam się, od czego zacząć. Przyjęło się zaczynać od początku, przechodzić przez środek i kończyć na końcu. To światła rada, tak więc uczynię. Mniej
więcej.
Więc (tak, wiem, nie zaczyna się zdania od „więc”) na początku mnie uprzedzano. Uprzedzano uparcie – że Polski nie poznam, że Warszawy nie poznam, że
własnej ulicy w Warszawie nie poznam. Że wszystko się zmieniło tak bardzo, że
poznawanie wiąże się z „Achami i Ochami” oraz intensywnym procesem myślowym. Jechałam na zaledwie dziesięć dni, z czego cztery spędzone w drodze, od
razu więc założyłam, że na żadne „Achy i Ochy” nie będę miała czasu. Jak na klasycznym amerykańskim filmie – road trip, czyli samochodem przez pół Europy.
Anglia, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy i w końcu
– Polska. Kawał drogi, ale też świetna okazja do
obserwacji zarówno różnic, jak i podobieństw. Palce
mnie świerzbią, żeby wskoczyć od razu w środek
testu i wylać z siebie to, co mi leży na sercu. Ale się
powstrzymam. Wytrzymałam tyle czasu, to wytrzymam jeszcze trochę i dalej będę się posuwać, od
początku, przez środek, do końca.
Zaraz po tym, jak mnie uprzedzano, rozpoczęły
się przygotowania. Nie żeby jakieś wyjątkowo spe-

Jak na klasycznym
amerykańskim filmie – road
trip, czyli samochodem
przez pół Europy. Anglia,
Francja, Belgia, Holandia,
Niemcy i w końcu – Polska.
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cjalne, ale jednak. Wszyscy trąbią, że jadąc do obcego kraju, trzeba się zaopatrzyć w lokalną kartę sim. Próbowałam się zaopatrzyć, ale w Polsce to teraz trzeba
wszystko rejestrować, cudować i tak po prostu się nie da. Koniec końców postanowiłam się nie zaopatrzyć, tylko użyć mojej zwykłej, angielskiej karty. Dziesięć
dni to nie miesiąc, jakoś dam radę. Następnie weszłam na stronę mojego banku,
bo pamiętam, że przed wyjazdem warto do banku zadzwonić i uprzedzić, że
będzie się używało karty za granicą. Żeby nie zablokowali, kiedy na stacji benzynowej kupujesz kawę. No i jeszcze żeby sprawdzić, jakie są opłaty za wyjmowanie
złotówek w bankomatach. Albo euro. Albo za płatność kartą. Tu czekało na mnie
pierwsze zdziwienie, bo bank kazał mi się wypchać. Sianem. Nie dzwoń. Prosimy
Cię kliencie, nie zawracaj nam tyłka. Mamy super algorytm i jeśli algorytm uzna,
że transakcja jest podejrzana, to wyślemy Ci SMS-a, żebyś potwierdziła, że to ty.
Na numer telefonu, który mamy w systemie. Przymrużyłam oko. Raz jedno, raz
drugie. To chyba dobrze, że nie kupiłam tego pre-paida, bo musiałabym zmieniać kartę w telefonie za każdym razem, kiedy zatrzymamy się na siusiu i kawę.
Z drugiej strony od razu zaczęłam się bać używać karty, bo algorytmom to ja specjalnie nie wierzę. Algorytmy są podejrzane i kiedyś zablokowały mi konto przy
próbie zakupu MobileMe od Apple. Dowiedziałam się o tym dopiero wtedy, kiedy
chciałam zapłacić za szafkę w Ikei i musiałam wygrzebać z portfela kartę kredytową, której nikt na szczęście nie zablokował. Generalnie zablokowana karta to
problem, zwłaszcza za granicą. A ja przecież jadę do Polski, kraju w ruinie, więc
problem podwójny. Zerknęłam też na te opłaty. Standardowe 2,5 procenta za
transakcje w obcej walucie, z możliwością dokonania transakcji w funtach i uniknięcia opłat tam, gdzie taka możliwość jest. Możliwość możliwości. Potencjalna.
Postanowiłam nie zabierać gotówki. Macuserem jestem. Lubię, jak rzeczy są proste. Przecież nie wiem, ile tych euro i złotówek będę potrzebowała, a wymienianie funtów w tę i z powrotem kosztuje tyle samo, co te nieszczęsne 2,5 procenta.
Niech więc wysyłają SMS-y, te algorytmy. Na moją zgubę.
Zapakowaliśmy się do samochodu i wyruszyliśmy. Czwórka Polaków i jeden
Anglik. Środek tropikalnego lata. Ostatni dzień szkoły w Anglii. Kilometrowe korki
na autostradach. Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży i zamachy terrorystyczne
we Francji. Brać i wybierać. W Dover, przed przeprawą, francuska kontrola paszportowa. Szybko, miło i przyjemnie. Raz na jakiś czas zgarniają samochód na
bok i sprawdzają. Z uśmiechem. Trwa to może z pięć minut. Urocze białe klify
Dover, półtorej godziny promem i jesteśmy w Calais. Tu pierwsze zdziwienie.

172

/ FELIETONY / Road Trip i „Polska w ruinie”

Komórki logują się do francuskiego operatora i przychodzi wiadomość z informacją o stawkach za połączenia i internet. Ceny niższe niż na miejscu, w Anglii. Szok,
niedowierzanie. Chyba dobrze, że nie kupiłam tego pre-paida. Ale kto wie, może
w Polsce będą wyższe?
A potem to już się tylko jedzie. Krótko przez Francję, Belgię i Holandię, długo
przez Niemcy. Po prostu się jedzie, bo różnic, poza zmianą języka na znakach drogowych, specjalnie nie widać. Trochę inne stacje benzynowe, na których nauczyłam się w końcu, jak wygląda 50 eurocentów, którymi trzeba zapłacić za toaletę.
Wzbudziłam przy tym powszechną radość towarzyszy podróży, bo sierotka grzebiąca w pudełku z tymi centami wygląda nadzwyczaj pociesznie. Wróćmy jednak
do tematu. Jedzie się i jedzie. Za oknem krajobraz stały – pola, drzewa, wiatraki
dostarczające ekologicznej energii, stacje benzynowe, markety. Jedzie się i jedzie.
Jedzie… Rozumiecie, co mam na myśli? Zero ekscytacji, zero wykrzykników i zero
zmian. Nawet kawa taka sama. No i w Holandii pan ze stacji benzynowej palił
chyba coś więcej niż zwykłe papierosy, bo miał na twarzy błogi uśmiech. To – albo
z braku klientów oglądał filmy dla dorosłych.
Dojeżdżając do Polski, trafiliśmy na wielki korek. Wszystko stoi. Jeden pas na autostradzie zamknięty, po lewej stronie stoi samochód wyposażony w dwóch smutnych panów i panią z lornetką, wypatrujących czegoś w ledwo poruszającym się
sznurze pojazdów. Nas nie zatrzymali, bo chyba nie wyglądaliśmy groźnie. Po
prostu w upale zwisaliśmy z siedzeń. Nawet Francuzi, którzy szukali terrorystów,
nie narobili takiego bajzlu jak nasi pogranicznicy. W końcu, w ślimaczym tempie,
przekroczyliśmy granicę (było napisane: „Tu jest granica” – stąd wiem) i znaleźliśmy się w Polsce. Zerknęłam na telefon – ceny za roaming takie same jak w reszcie Europy. Polska na oko też taka sama jak reszta. Stacja benzynowa taka sama
jak wszystkie po drodze. Tylko… Jest jakaś różnica, którą trudno mi było przez
chwilę wychwycić. Nie budynek, nie parking. A, już wiem! Ludzie?
Po tylu latach zagranicą oko mam dość świeże, przy okazji przyzwyczaiłam
się do pewnego standardu zachowania. A tu, zaraz po wyjściu z samochodu,
zostałam bezceremonialnie „obcięta” wzrokiem przez kilka par oczu, w tym
groźnie wyglądającego ochroniarza, który najwyraźniej myślał o sobie w kategoriach Terminatora. Najwyraźniej nie wyglądałam groźnie w dżinsach, adidasach i koszulce spadającej z jednego ramienia, bo nie zawarczał. Po drodze na
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stację obcięło mnie jeszcze kilka par oczu, automatycznie więc zaczęłam się
zastanawiać, czy mam coś przyklejonego do czoła, względnie zadka. Nie należę
do panienek, za którymi ogląda się i wpada na latarnię, raczej nie mogła to być
zatem moja powalająca uroda. Ale spoko. Taki lokalny koloryt, że ludzie taksują
się spode łba.
Kolejna różnica na stacji benzynowej – za kawę należy zapłacić, zanim się ją zrobi.
W automacie. Od razu podpowiem, dla tych, którzy chcą się wybrać do Anglii, że
u nas najpierw się kawę robi, a potem podchodzi z nią do kasy i płaci. Względnie
płaci bezpośrednio przy automacie. Na szczęście miałam ze sobą ludzi wiedzących, przygotowana poszłam więc kupić… żetony. Do tego automatu. Z przyzwyczajenia uśmiechnęłam się do pani przy kasie, która rzuciła mi takie spojrzenie,
że od razu odniosłam wrażenie, że pracuje tam za karę. Żetony dostałam, kawę
zrobiłam. Udając się do toalety, zostałam recydywistką, bo, ponownie, mijając się
z panią wychodzącą z tejże, uśmiechnęłam się. Chyba ją przestraszyłam, bo uciekła w popłochu. Postanowiłam, że za nic nie będę się uśmiechać do nikogo, bo
w kraju nic się nie zmieniło – za uśmiechanie się do obcych można dostać w pysk.
A przynajmniej ochroniarz tak wyglądał. Jakby chciał lać. Terminator jeden.
Kolejne wyjaśnienie – u nas, kiedy się z kimś mijasz albo wchodzisz do sklepu, to
się uśmiechasz. Kiedy spotykasz się z kimś wzrokiem, to się uśmiechasz. Ta druga
strona też się uśmiecha. Nawet ochroniarz się uśmiecha. I pani za ladą. I sprzątaczka. I policjant. I wszyscy. Pierwszą różnicą, którą zauważyłam po przyjeździe
do Polski, to to, że ludzie patrzą na siebie wilkiem, takim taksującym wilkiem. Jak
na kogoś, kto będzie uciekał z gorącą kawą w ręku, zanim za nią zapłaci.
Ale trudno. Chyba już napisałam, że lokalny koloryt. Wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy przez pół Polski oglądać ruinę. A tu jak na złość – ciągle te same autostrady,
pola, lasy, wiatraki… Drogi nowe, równe. Co prawda co chwila trzeba podawać
albo kartę, albo bilecik na bramce, ale to jeszcze nie koniec świata. Wszędzie
czysto, nowocześnie. Gdyby na tablicach informacyjnych umieszczono napisy
w innych językach, to nikt by się nie zorientował, że to Polska. No chyba że po
tych spojrzeniach. W sklepach ceny europejskie, ale do przeżycia. Na bazarach
– ceny bazarowe. Klienci obecni. Internet wszędzie dostępny. Duże miasta nowoczesne, nieodstające standardem od tego, co zobaczyć można w reszcie Europy.
Może nawet nieco lepiej utrzymane. Widzieliście kiedyś Londyn poza Trafalgar
Square?
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W końcu przyszedł czas na skorzystanie z bankomatu. Ze zwykłego bankomatu
w Pcimiu. Bankomat rozpoznał angielską kartę, wyświetlił menu w odpowiednim języku i zapytał, czy życzę sobie przeprowadzić transakcję w złotówkach, czy
w funtach – oczywiście bez opłaty bankowej. Mój bank nawet się nie zająknął, że
ni z tego, ni z owego nagle pojawiłam się w Polsce. Żadnych SMS-ów, żadnego
blokowania karty. Pełna cywilizacja. Najwyraźniej algorytmy wiedzą coś, czego
nie wiedzą politycy – że Polska nie znajduje się w ruinie, tylko w Europie. Nieco
sarkastycznie, ale prawdziwie.
W czasie tej całej podróży nie wydawałam okrzyków – ani zachwytu, ani zawodu.
Przyglądałam się po cichu wszystkiemu (nie tylko autostradom, cenom roamingu
i bankomatom) i zastanawiałam się, jak najlepiej opisać swoje odczucia. Dla tych
z Was, którzy jeszcze tego nie wiedzą, Polska nie różni się fizycznie niczym od
pozostałych europejskich krajów. W Polsce są takie same drogi, takie same sklepy,
taki sam asortyment i mniej więcej podobny standard życia. SERIO. Można by
odnieść zupełnie inne wrażenie, słuchając radia
czy czytając rodzime portale, ale tak jest. Po ulicach jeżdżą fajne auta, ludzie ubierają się lepiej niż
w kilku innych krajach, które mogłabym wymienić,
ale, pomimo to kiedy patrzy się im w oczy, widać
w nich dystans. Może to nie jest najbardziej fortunne określenie, ale ostrzejszych wolałabym nie
używać. Nie należę do ludzi, którzy codziennie
spacerują z bananem na twarzy. Wręcz odwrotnie,
o czym wiedzą wszyscy Ci, którzy mnie znają. Jeśli
więc ja zauważyłam, że ludzie w kraju są wyjątkowo smutni, to znaczy, że coś w tym jest. I to bardzo jest. Głęboko zakorzenione.
Nie wiem, czy jest to ciągłe przekonanie, jakaś
pozostałość z czasów socjalistycznych, że w Polsce
jest gorzej niż w innych krajach. Czy jest to konieczność porównywania się z innymi i przekonywania
się za każdym razem, że nadal wyglądam lepiej
niż ta dziewczyna na ulicy, mam lepszy samochód i zieleńszą trawę w ogródku. Ale jedno mogę
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krajów.
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powiedzieć: to wcale nie jest fajne, to łypanie spod oka. Polska to fajny, nowoczesny, zadbany kraj. Zupełnie nie ma się czego wstydzić przed resztą Europy. Wcale
nie musi się z nią porównywać. Dziesięć lat od czasu, kiedy weszliśmy do Unii
Europejskiej, bardzo wiele zmieniło i to zmieniło na dobre. W zupełnie fizycznym
sensie. Może trudno to zauważyć, kiedy zmiany następują powoli i ciągle obserwuje się je za oknem, ale już przyjeżdżając po dłuższej nieobecności, różnice są
kolosalne. Trudno nie zauważyć nowoczesnej infrastruktury, nowych standardów
czy wygodnych dróg. Jak na kraj w ruinie całkiem nieźle.
Chyba nadszedł już czas, żeby zamiast powtarzać, jak jest źle, zacząć się cieszyć
z tego, co się zmienia. Dostrzegać to, co już się zmieniło. I przestać się ciągle
porównywać z każdym i ze wszystkim. To dobrze robi na ogólne samopoczucie,
bo można się cieszyć z tego, co się ma.
Podsumowując wycieczkę, muszę powiedzieć, że żadnych ruin nie widziałam.
Może rzeczywiście mój przyjazd był takim wydarzeniem, że służby specjalne
uprzątnęły wszystko w jedną noc. Zobaczyłam piękny, nowoczesny kraj, który
bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniej dekady. Ale głęboki smutek budzi we
mnie… smutek. Wiecie, to się naprawdę czuje na ulicach i wpływa na to, jak się
funkcjonuje na co dzień. Dużo przyjemniej się wychodzi na ulicę, kiedy ludzie
są przyjaźni. I jeśli coś jeszcze Polska powinna zaimportować z Europy, to jest to
uśmiech. Przed nikim nie trzeba się bronić, niczego nie trzeba zwalczać. Nikt nie
dybie na Was za rogiem. I taka zmiana w mentalności byłaby chyba największym
krokiem, jaki Polska mogłaby uczynić.
Nie miałam czasu odwiedzić wszystkich miejsc, które chciałabym odwiedzić. Nie
zobaczyłam wszystkiego, co chciałabym zobaczyć. Nie spotkałam wszystkich,
których chciałabym spotkać. Ale zobaczyłam wystarczająco dużo, by nie wierzyć
w rzeczy, które opowiadają media i rozpowszechnia internet.
Żyjecie w fajnym kraju.
Cieszcie się z tego.

santee76
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IPAD W ODWROCIE
ŁUKASZ MIROCHA

Tablety nas znudziły. Korzystamy z nich coraz rzadziej, co potwierdzają kolejne badania
konsumenckie i rynkowe. iPad, który do dziś pozostaje synonimem tabletu, ustępuje pola
swoim potomkom – phabletom i urządzeniom hybrydowym.

G

Gemius przeanalizował odsetek odsłon wykonywanych przez polskich internautów na
iPadach i Phone'ach. W ciągu ostatnich lat użytkownicy urządzeń mobilnych giganta

z Cupertino wykonywali około jedną piątą rocznych odsłon w polskim internecie. Odsetek
ten był najwyższy w 2014 roku – średnio 24% dla obu urządzeń – i stopniowo malał z każdym

rokiem, by osiągnąć średnio 21% dla pierwszych siedmiu miesięcy 2016 roku. Szczególnie jest
widoczny trend spadkowy dla osłon generowanych z iPadów. Od 2013 do 2015 roku średni

roczny odsetek odsłon wykonywany na tych urządzeniach stracił prawie 6,5 punktu procentowego – z 15,6% w 2013 roku do 9,1% w 2015 roku. Średni odsetek odsłon wykonywanych na
iPadach w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku wyniósł 6,6%.
Informacji Gemiusa nie można traktować jako objawienia. Dane regularnie publikowane
między innymi przez International Data Corporation i Gartnera obrazują, że popyt na tablety
maleje na całym świecie – mowa tu zwłaszcza o tradycyjnych modelach (bez klawiatury
sprzętowej). IDC poinformowała na początku sierpnia, że w ostatnim kwartale zanotowano
zmniejszenie popytu na tablety o kolejne 12% (nabywców znalazło poniżej 40 mln urządzeń).
iPady odpowiadają za 25% sprzedaży, choć pod kontrolą Androida pracuje 65% sprzedanych
urządzeń. Jedocześnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się urządzenia hybrydowe
i tablety z dołączaną klawiaturą sprzętową – tak, ludzie serio kupują Microsoft Surface oraz
iPada Pro.
Jak sytuacja wygląda w skali mikro? Wyniki przeprowadzonego na sobie studium autoetnograficznego wypadają następująco – ostatni tablet Apple kupiłem w 2012 roku. Mojego
iPada 3 nabyłem w słynnym Apple Store na Fifth Avenue w Nowym Jorku i wcale nie sentyment przesądził o odwlekaniu zakupu nowszych modeli. Od 2012 do 2016 roku posiada-
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łem natomiast trzy modele iPhone’ów, a przez moją kieszeń z racji przygód serwisowych
przewinęło się w sumie pięć sztuk smartfonów Apple. Co sprawia, że w tym samym okresie
zarówno ja, jak i dziesiątki milionów konsumentów – zwłaszcza na rynkach wschodzących,
a więc tych najistotniejszych dla przyszłości branży mobilnej, zdecydowało się raczej regularnie wymieniać smartfony, odkładając zakup nowych tabletów ad infinitum?
iPad został pokonany przez młodszego brata – smartfona z większym ekranem, na którym
mogę wykonać część zadań iPadowych, na przykład przeglądać internet w sytuacjach, gdy
nie mam dostępu do większego ekranu – pierwsza z przyczyn wyników badania Gemiusa.
Drugi powód jest dosyć prozaiczny – dysponując określonymi środkami na zakup urządzeń
w danym roku, skłaniałem się raczej do wymiany smartfonów i ewentualnie komputera
– kiesa była zbyt płytka, by na pokład brać także nowego iPada. Z takich samych względów
dziesiątki milionów Chińczyków i Hindusów decydują się na większego iPhone'a, Xiaomi,
Huawei, Vivo, OPOO. Zwłaszcza że za większego iPada musimy płacić coraz więcej, a mniejszemu bliżej do iPhone’a.
Mojego iPada 3 używam dziś jedynie do czytania e-booków i dłuższych artykułów w sieci,
pełni on także funkcję jukeboxa Spotify, a gdy zamknę karty w Safari i pozostałe aplikacje,
tablet radzi sobie także ze streamem aplikacji VOD na Apple TV. iPad odgrywa dokładnie
taką rolę, w jakiej Steve Jobs chciał kilkanaście lat temu widzieć iMaca – stał się centrum
domowej rozrywki audio-video. „Mobilność” została w pełni przejęta przez duet iPhone 6
Plus i MacBook Pro Retina. Dla porządku warto jednak wspomnieć, że nawet moje wąskie
spektrum korzystania z iPada ilustruje jego sukces w jednym przynajmniej obszarze – zmienił nasze myślenie co do tego, jak możemy korzystać z sieci – razem ze smartfonem Apple
wprowadził nas w erę aplikacji mobilnych. Gemius popełnia błąd metodologiczny, mierząc
popularność iPadów wyłącznie na podstawie odsłon witryn www.
Jak prezentuje się przyszłość iPadów? Będą utrzymywać się na rynku przynajmniej tak długo
jak iPody, ale przesuną się raczej do segmentu dla profesjonalistów. Urządzenia hybrydowe
– zwłaszcza te należące do ekosystemem Windows – upodabniają się w coraz większym
stopniu do ultrabooków. Apple także pójdzie w stronę ujednolicenia swoich systemów operacyjnych i jeszcze większej integracji z chmurą, a wtedy w największym stopniu będziemy
korzystać z tego ekranu, który towarzyszy nam najczęściej. Nie zapominając o rozwoju AR
(na przykład Microsoft HoloLens), zakładam, że to właśnie smartfony będą rządzić – przynajmniej do momentu, gdy na rynek trafią futurystyczne urządzenia ze zwijanym ekranem.

LukaszMirocha
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BOSKA FLORENCE
JAN URBANOWICZ

Myślę, że niemal każdy lubi pewnych aktorów, na których filmy pójdzie zawsze. Czy
znacie jednak takich, których nowe produkcje chce zobaczyć praktycznie każda osoba?
Niewątpliwie zaliczyć do nich można Hugh Granta i Meryl Streep. Co jednak, jeśli grają
oni wspólnie w jednej produkcji?

Takim właśnie filmem jest „Boska Florence”, najnowszy film Stephena Frearsa – reżysera
takich tytułów, jak „Królowa” czy „Tajemnica Filomeny”. Większość jego filmów charakteryzują silne postaci pierwszoplanowe, najczęściej kobiety. Tak jest i w tym przypadku, gdzie
Meryl Streep wciela się postać Florence Foster Jenkins, nazywanej „najgorszą śpiewaczką
operową świata”. Partneruje jej wspomniany wcześniej Hugh Grant oraz znany z serialu „Big
Bang Theory” Simon Helberg.
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Boska Florence

Idąc do kina, nie miałem żadnych oczekiwań.

Królowa aktorstwa
kolejny raz udowodniła,
że nie ma dla niej rzeczy
niemożliwych.

Wiedziałem, że Streep oraz Grant na pewno zrobią to,
co zawsze, czyli dadzą z siebie wszystko i dzięki temu
będzie się ich niezwykle przyjemnie oglądało. Tak też
się stało. Królowa aktorstwa kolejny raz udowodniła, że
nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Może ona nawet
źle zaśpiewać, choć, jak udowodniła między innymi
w „Mamma Mia”, śpiewać dobrze również potrafi.
Partnerujący jej Grant ze swoim urokiem zagrał jej

męża, który w pewnym momentach był człowiekiem uchodzącym za ideał partnera: ciepły, kochający, opiekuńczy. Wszystko to w wersji typowej dla aktora, czyli
z odpowiednią dozą humoru. Mamy również trzecią postać, którą zagrał Helberg.
Wypadł niezwykle dobrze, świeżo i zabawnie. Idealnie sprawdził się w tej roli.
„Boska Florence” to film bardzo ciepły, który od początku do końca ogląda się,
podziwiając to, co się dzieje na ekranie. Bohaterowie mają ogromną zaletę: są
ludzcy. Niemal każda scena jest napisana i zagrana w taki sposób, że możemy się
z nimi identyfikować, zrozumieć ich sytuację i postępowanie. Wbrew pozorom nie
jest proste osiągnąć taki efekt. Frearsowi i jego ekipie się udało. Sam film jest również dobrze wywarzony; kiedy miałem się śmiać, to się śmiałem i to było coś więcej niż tylko chichranie się pod nosem. Nie tylko ci delikatniejsi mogą na nim uroić
łzę, a niemal każdy może się w kilku momentach wkurzyć, gdyż nie podoba mu
się postępowanie bohatera. Wszystko to, w idealnych proporcjach.
Nie jest to dla mnie film idealny, ale na wieczór jest doskonały. Nawet dobrze się
składa, że aktualnie pogoda jest bardziej jesienna niż letnia, bo na takie właśnie
wieczory chciałbym ten film polecić. Pójść na niego
z ukochaną osobą i obejrzeć historię nie o najgorszej śpiewaczce, ale o wspaniałej relacji dwójki ludzi,
których wzajemny szacunek i oddanie już dawno
przekroczyły potoczne rozumienie miłości. „Boska
Florence” to pozycja niemal obowiązkowa, bo pokazuje, co tak naprawdę liczy się w kinie i w naszym
życiu – uczucia.

yasiek_

„Boska Florence” to film
bardzo ciepły, który od
początku do końca ogląda
się, podziwiając to, co się
dzieje na ekranie.
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ŚMIETANKA
TOWARZYSKA
JAN URBANOWICZ

Woody Allen to reżyser, który w jakimś stopniu uformował moje pojmowanie filmów.
Przynajmniej pół mojego życia cenię i wielbię jego produkcje, a z każdym rokiem
czekam na kolejną. Ostatnio bywało z nimi różne, lecz w tym roku jest już lepiej. Nie
znaczy to jednak, że jest idealnie.

W ostatnich latach z filmami Allena było dziwnie. Niby w każdym czuło się, że zrobił go
Woody Allen, w wielu jednak brakowało tego czegoś, co wcześniej sprawiało, że chce
się szybko zrobić powtórkę, by na pewno wyłapać wszystkie wspaniałości wplecione
w film. Z jego ostatnich produkcji, takimi były: „O północy w Paryżu”, „Blue Jasmine” czy
„Magia w blasku księżyca”. Niestety, bywało też gorzej, jak w przypadku zeszłorocznego
„Nieracjonalnego mężczyzny” z Joaquinem Phoenixem i Emmą Stone. Film nie tylko nie miał
w sobie żadnej świeżości, ale zawierał jeszcze dużo wymuszonych pseudofilozoficznych
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obserwacji i bardzo słaby humor, co do Allena jest dość niepodobne. Czuć tu
dużo Dostojewskiego, ale za dużo jego, a za mało reżysera.
W tym roku jednak wypadło to znacznie lepiej, bo
Hollywood i Nowy Jork lat przedwojennych to zawsze
dobre miejsce na wrzucenie swoich bohaterów. W rolach
głównych tym razem zostali obsadzeni Jesse Eisenberg,
Kristen Stewart oraz Steve Carell. Dwójka z nich spisała
się tu idealnie, bo obsadzania Stewart to ja chyba nigdy

W ostatnich latach
z filmami Allena było
dziwnie.

nie zrozumiem.
Kiedy młody chłopak przyjeżdża do Los Angeles, by zacząć pracę w przemyśle
filmowym u swojego wuja, a przy tym zakochuje się w dziewczynie, którą kocha
ktoś inny, wiadomo, że będzie ciekawie. I tak jest, ale tylko przez pierwszą połowę
filmu. Historia ze sceny na scenę się rozkręca, wraz z nią rozkręcają się aktorzy
i widać, że Allen miał dobry dzień, pisząc scenariusz, który wypełniony jest żartami i trafnymi obserwacjami na temat społeczeństwa. Oglądało się to niezwykle przyjemnie, a całość przepełniona była pięknymi scenografiami, kostiumami
i muzyką, a zwłaszcza jazzem. Cudo.
Z drugą połową filmu niestety przychodzi kryzys, który trzyma go już do samego
końca. Historia siada, tempo razem z nią i każda minuta nudzi nas coraz bardziej,
a finał jest nie tylko banalny i przewidywalny, co po prostu głupi i jak dla mnie
mógł mieć kilka innych wersji. Na szczęście drugą połowę ratuje Blake Lively,
która nie dość, że idealnie zagrała swoją postać, to jeszcze wyglądało tu obłędnie
– w przeciwieństwie do pani Kristen „Zawsze Jedna Mina” Stewart.
„Śmietanka towarzyska” miała swoją premierę na tegorocznym festiwalu
w Cannes i została ciepło przyjęta. Nie dziwię się; po zeszłorocznym filmie Allena
chyba nietrudno było zrobić coś, co spodoba się widzom. Choć pierwsza połowa
podobała mi się naprawdę bardzo (mama Żydówka i brat nowojorski gangster byli doskonali), to później nie miałem już za bardzo ochoty siedzieć w kinie.
Szkoda. Widać, że Woody ma już swoje lata i wcale go nie winię za lekkie zmęczenie materiału – w końcu robi filmy od 50 lat i to praktycznie co rok wypuszczając
nowy. Za to na pewno należą mu się brawa.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

WRZESIEŃ 2016

JAN URBANOWICZ

KAPITAN AMERYKA: WOJNA
BOHATERÓW
Marvel kosi konkurencję, wypuszczając przynajmniej dwa wielkie hity rocznie. W 2016 roku
takim filmem był zdecydowanie trzeci „Kapitan
Ameryka”, mający w sobie trochę z Avengers. Dla
mnie jeden z najlepszych filmów całej serii, który
każdy musi mieć u siebie w domu. Czekam, by
móc obejrzeć w dobrej jakości.

10 CLOVERFIELD LANE
Thriller, w roli głównej John Goodman, a za produkcję odpowiada J.J. Abrams? To nie mogło się
nie udać i podobno udało się bardzo dobrze.
Sam filmu nie widziałem, bo nie zdążyłem pójść
na niego do kina, dlatego czekam, aż wyjdzie
na Bluray. Opinie krytyków (a także znajomych)
zapowiadają, że czeka mnie znakomite kino
gatunku.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

NAO

FOR ALL WE KNOW

Nao jest typowym przykładem nocnych podróży po
internetowym świecie przepełnionym piękną muzyką. Po
pierwszej nutce i pierwszej zwrotce nie było już odwrotu,
pochłonąłem wszystko, co zostało przez nią nagrane.
Nietypowa barwa głosu Nao od początku zwróciła moją
uwagę. Ten wokal jest na tyle charakterystyczny, że automatycznie nastąpiło przeszukiwanie głowy w celu wytropienia numerów, w których słyszałem artystkę. Okazuje
się, że jak zwykle się nie myliłem. Wcześniej słyszałem
Nao w chórkach Kwabsa i produkcjach duetu Disclosure. Przyszedł w końcu czas na
debiut i bardzo cieszy mnie ta decyzja. W tej dziewczynie jest wszystko, czego brakowało mi od tak dawna w nieco zapomnianym gatunku zwanym R&B. Jeśli Wam
również brakowało takich dźwięków, to uwierzcie mi na słowo, że lepiej nie można
trafić. Młoda Brytyjka pochodząca z Nottingham zebrała absolutnie wszystkie dobre
wzorce z przeszłości R&B, wrzuciła do sokowirówki i wycisnęła z nich świeżutki 100%
sok. Ten sok został dodatkowo przyprawiony składnikami, jakich w latach dziewięćdziesiątych, w których rhythm and blues brylował, jeszcze nie znano. Na kartonie
tego soku znajduje się nazwa „For All We Know”, a pod nią widnieje napis: multiwitamina. Wszystko za sprawą ilości muzycznych owoców, jakie znalazły się na tym
albumie. Od klasycznych kanonów takich jak soul czy funk, przez znane z lat dziewięćdziesiątych dźwięki syntezatorów, po nowoczesną elektronikę. Dodatkową
różnorodność słyszymy w aranżacjach, które powodują, że ten album jest na każdą
okazję. Przy takiej muzyce można rytmicznie potupać nogą, przetańczyć całą noc
albo wtulić się w poduszkę i uronić kilka łez. Idealna wręcz na cudowny koniec
podsumowujący wakacje. Na koniec zdradzę mój ulubiony moment, krótki „Voice
Memo 4 (Say Yes)”, w którym Nao z Kwebsem śpiewają klasyk od Floetry „Say Yes”.
Włączyłem na tym numerze funkcję repeat, polecam zrobić tak samo.

/ CAŁA MUZYKA
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SMOLIK GROSIAK MIUOSH

HISTORIE

O takich projektach, jak ten, który premierę miał 29 lipca,
w 72 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, po prostu
trzeba pisać. Najchętniej cały tekst napisałbym ze wciśniętym klawiszem Caps Lock, a na koniec wszystko bym jeszcze pogrubił. Ten niesamowity projekt zrealizowany został
przez Muzeum Powstania Warszawskiego, które powierzyło
to zadanie jednemu z najlepszych polskich producentów.
Smolik, bo o nim mowa, do napisania i przekazania słuchaczom powstańczych historii wybrał wokalistkę, Natalię Grosiak
i rapera, Miuosha. Temat powstania jest wyjątkowo trudny i ciężki do przekazania za
pomocą muzyki, która dodatkowo musi zostać „sprzedana” współczesnemu słuchaczowi.
W tej kwestii świetnym zabiegiem było zaangażowanie Miuosha, postaci trafiającej do młodego pokolenia. Okazało się, że kontrowersyjne zestawienie aksamitnego, bardzo łagodnego wokalu Natalii, z ciężkim i mocnym męskim głosem rapera, sprawdziło się idealnie.
Album „Historie” jest podzielony na opowieści czterech wybranych powstańców.
Z Archiwum Historii Mówionej dysponującym 17 000 opowieści wybrano te pani Aliny
Augustowskiej-Mrozowskiej, pani Ireny Łoś, pani Danuty Szlajmer oraz pana Henryka
Stefana Kaweckiego. Natalia i Miuosh musieli wejść na wyżyny swoich umiejętność,
żeby z wypowiedzi powstańców stworzyć teksty poszczególnych numerów. Zadanie
zostało wykonane perfekcyjnie. Chwytające za serce teksty doskonale obrazują, z jaką
rzeczywistością musiała zmierzyć się czwórka bohaterów podczas powstania i po jego
zakończeniu. Dodatkowo na płycie możemy usłyszeć oryginalne fragmenty opowieści
każdego z wybranych powstańców. Niewątpliwie wielką rolę w tym projekcie odegrały
właśnie teksty i historie, na których zostały oparte, ale na wielkie uznanie zasługuje producent. Smolik nadał historiom odpowiedniego klimatu, dzięki czemu słucha się ich
tak chętnie. Cały materiał jest wyprodukowany nowocześnie i świeżo, ale w tle słychać
ogrom instrumentów, które możemy kojarzyć z pieśni powstańczych. W efekcie „Historie”
zostały opowiedziane zarówno za pomocą elektronicznych bitów z rapowymi tekstami,
jak i balladowego wokalu w akompaniamencie smyczków, dęciaków oraz fortepianu.
Jakimś cudem Smolik złożył wszystko w jedną cudowną całość. Najlepszą zachętą do
sprawdzenia tego materiału są słowa Miuosha: „To bardzo osobista płyta. Nie do końca
moja, Natalii czy Andrzeja, a jednak osobista, napisana w zasadzie przez kogoś innego.
Najciekawszy projekt, w jakim brałem udział, niesamowite HISTORIE”.
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Zupa cukiniowo-jabłkowa
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MAŁGORZATA ŁADA

PRzepis
Zupa
cukiniowo-jabłkowa

Cebulę i czosnek obrać i pokroić w kostkę. Cukinię obrać

• 2 młode cukinie o wadze około 1/2 kg

i pokroić w kostkę.

• 1 kwaśne jabłko

Jabłko obrać, wyciąć gniazda nasienne i pokroić w taką

• 1 większa cebulka szalotka lub

samą kostkę jak cukinia.

średnia zwykła

W garnku rozgrzać masło, wrzucić pokrojoną cebulkę, lekko

• 2–3 ząbki czosnku

podsmażyć, dodać posiekany czosnek i smażyć na małym

• 2 łyżki masła klarowanego lub

ogniu nie dłużej niż 5 minut, ciągle mieszając i uważając,

dobrego oleju
• 1/2 litra bulionu drobiowego lub
warzywnego

żeby nie przypalić.
Następnie dodać pokrojoną cukinię i jabłko. Dusić na niezbyt dużym ogniu przez 5–10 min, aż cukinia i jabłko lekko

• 1 łyżeczka startego świeżego imbiru

zmiękną. Dodać bulion, całość dusić przez 15–20 min, aż

• szczypta chili

wszystkie składniki będą miękkie, rozpadające się. Zupę

• 2 łyżki śmietany, najlepiej 30%

dokładnie zmiksować, dodać starty imbir, chili, posolić i popie-

• małe opakowanie sera z niebieską

przyć do smaku, dodać śmietanę i dokładnie wymieszać.

lub zieloną pleśnią
• sól, pieprz

Podawać z pokruszonym serem pleśniowy i grzankami

• bułka czosnkowa

z bułki czosnkowej.
Smacznego!
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