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To jest coś nieprawdopodobnego!!! To, ile udało
się zebrać pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w tym roku, absolutnie mnie
zszokowało! Udało nam się przebić dwukrotnie
całą kwotę, jaką przez 5 lat w sumie zebraliśmy…
Lutowa okładka, okładka TEGO numeru, została
sprzedana na specjalnej aukcji za 22 400 złotych!
Zwycięzcą zażartego boju w ostatnim momencie
został nasz redakcyjny kolega, Michał Śliwiński, ze
swoim Nozbe.com! Jak do tego doszło i dlaczego,
przeczytacie w tekście Michała. Mnie pozostaje
tylko bardzo, bardzo dziękować Michałowi i jego
zespołowi, że zdecydowali się walczyć do końca
i wylicytowali okładkę. Cała kwota została przekazana na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, dzięki czemu wsparliśmy dzieci i osoby
starsze. To coś fenomenalnego!
Numer lutowy to też bardzo ciekawy wywiad
z byłym dyrektorem UX w Apple – Willym Lai.
W numerze między innymi testujemy najnowszego Macbooka Pro ESC edition, jako pierwsi

twitter.com/imagazinepl

– głośniki Beoplay H5, zegarek Samsunga Gear
S3 w połączeniu z iPhone’em, a także przyszłość

facebook.com/iMagazinePL

smartfonów – Xiaomi MiMix. Startujemy też
dwoma bardzo ciekawymi tematami – o backupie opowiada Napoleon Bryl, a o minimalizmie
– Adalbert Freeman.
Zapowiada się kolejny, bardzo ciekawy numer.
Zapraszam!
Dominik Łada
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33 LATA TEMU DO
SPRZEDAŻY TRAFIŁ
PIERWSZY MACINTOSH;
WŁASNEGO KUPIŁEM
3 LATA TEMU

Dokładnie 33 lata temu, 24 stycznia 1984 roku,
do sprzedaży trafił pierwszy Macintosh. Został

KONIEC KRZYWYCH
TELEWIZORÓW JEST BLISKI

Po 3D nie płacze, ale będę płakać po zakrzywionych ekranach. Ten trend był jeszcze krótszy niż
3D. Zakrzywione ekrany były dla mnie ważnym
elementem designu.
Czytaj dalej...

SAMSUNG GALAXY S8 NIE
BĘDZIE MIAŁ PREMIERY NA
MWC 2017

Czytaj dalej...

zaprezentowany dwa tygodnie wcześniej przez
Steve’a Jobsa.
Czytaj dalej...
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APPLE Z DEDYKACJĄ DLA
MARTINA LUTHER KINGA JR.
Czytaj dalej...

KABY LAKE DLA
MACBOOKA I MACBOOKA PRO
JESZCZE W TYM ROKU,
32 GB RAM DLA 15-TKI
Czytaj dalej...
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NETFLIX CORAZ
BLIŻEJ 100 MLN
UŻYTKOWNIKÓW

Mija rok od debiutu Netflixa w wersji globalnej. W tym czasie serwis w Polsce zmienił się bardzo in plus. Obecnie to moje
główne źródło treści wideo i zapewne nie
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AKTUALIZACJA LOGIC PRO X
DLA MACOS I GARAGEBAND
DLA IOS

Pojawiły się dwie ciekawe aktualizacje muzycznych programów od Apple. Chodzi o Logic Pro X dla macOS oraz
GarageBand dla iOS. Pojawienie się dwóch aktualizacji
w jednym czasie nie jest przypadkowe. W obu z nich
wprowadzono zmiany, które umożliwiają teraz eksport projektu z Logic Pro X do iCloud i otworzenie go
w GarageBand na iOS.
Czytaj dalej...

jestem w tym osamotniony. Firma właśnie
pochwaliła się swoimi wynikami i planami
na przyszłość. Zapowiada się ciekawie,
a miniony kwartał był rekordowy.
Czytaj dalej...

JAK SOBIE RADZI MACBOOK
PRO 13 Z ZEWNĘTRZNĄ
KARTĄ GRAFICZNĄ?

Najnowsze MacBooki Pro krytykowane są za brak por-

tów innych niż USB-C/Thunderbolt 3 oraz inne ograniczenia. Rzeczywistość pokazuje, że kto chce, znajdzie
sposób by wycisnąć z tych urządzeń większą moc. Akito
Node eGPU jest rozwiązaniem pozwalającym na zainstalowanie zewnętrznej karty graficznej w zeszłorocznych
MacBookach.
Czytaj dalej...
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GADŻET ROKU 2016 IMAGAZINE
Jest nam niezmiernie miło poinformować o zakończeniu naszego plebiscytu na
Gadżet Roku 2016 iMagazine.

W tym roku przyznaliśmy osiem
tytułów.
Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii Akcesorium
Elektroniczne został robot
BB-8, zdobywając 38%
Waszych głosów.
O BB-8 mogliście przeczytać na
łamach iMagazine 12/2016.
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Gadżetem Roku 2016
iMagazine w kategorii
Akcesorium Fitness została
opaska TomTom Touch,
zdobywając 50% Waszych
głosów.
Opaskę TomTom Touch
opisywaliśmy dla Was
w iMagazine 1/2017.

Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii Akcesorium Internet Rzeczy został zamek
Gerda Lock, który zdobył 45% Waszych głosów.
Zamek GerdaLock opisywaliśmy dla Was w iMagazine 3/2016 oraz nowszą, bardziej rozbudowaną wersję w 7/2016.
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Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii Sprzęt
muzyczny – Słuchawki zostały słuchawki Bang &
Olufsen Beoplay H5, zdobywając 40% głosów.
Słuchawki Beoplay H5 były recenzowane przez nas
w iMagazine 7/2016.

Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii Sprzęt muzyczny – Głośniki został głośnik przenośny Bang & Olufsen Beoplay A1, który zdobył 34% głosów.
Głośnik Beoplay A1 był testowaliśmy dla Was w iMagazine 5/2016.
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Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii TV został telewizor Samsung KS9500, który
zdobył 31% Waszych głosów.
O telewizorze Samsung KS9500 pisaliśmy w iMagazine 10/2016.

Gadżetem Roku 2016 iMagazine w kategorii
Obudowy, pokrowce, torby została obudowa
Mujjo Leather Wallet Case do iPhone’a 7 Plus,
która zdobyła w bardzo wyrównanej walce 21%
Waszych głosów.
Obudowę Mujjo Leather Wallet Case do iPhone’a 7 Plus recenzowaliśmy dla Was na naszej
stronie w grudniu 2016.

/ AKTUALNOŚCI /

Ostatnią kategorią w plebiscycie
na Gadżet Roku 2016 iMagazine
był Produkt Apple zaprezentowany w 2016 roku. Do ostatniego
momentu walka toczyła się pomiędzy słuchawkami AirPods a iPhone’em 7 Plus. Ostatecznie wygrały te
pierwsze, zdobywając 20% głosów.
Słuchawki AirPods recenzowaliśmy
dla Was w iMagazine 1/2017.

Jak co roku wybór Gadżetu Roku wiąże się też z zabawą dla Was, naszych czytelników.
Bardzo się cieszymy, że i tym razem chętnie wzięliście udział i w bardzo ciekawy sposób opisaliście swoje wybory. Obrady jury konkursowego w składzie Norbert, Wojtek i ja były bardzo
burzliwe, ale ostatecznie udało nam się wyłonić zwycięzców.
Nagrody dla czytelników zostały ufundowane przez:

Najlepszy, najciekawszy komentarz został wyróżniony głośnikiem Creative iRoar Go oraz
książką od wydawnictwa Insignis. Komentarz dodał Mateusz Desaniuk.
Miejsce drugie to nagroda w postaci bezprzewodowych słuchawek AfterShokz Trekz

Titanium oraz książki od wydawnictwa Insignis. Zdobywa ją za swój komentarz Autheable.
Miejsce trzecie to stojak do Apple Watch – Twelve South Forté oraz książka od wydawnictwa Insignis! Zgodnie wybraliśmy komentarz Przemka M.
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Kolejne osoby otrzymują akcesoria ufundowane przez firmę Alstor oraz książki od
Wydawnictwa Insignis:
Rafał Zaczyk

Daniel Wrzosek

Andaar

Robert Lange

Winmaciek

Justyna Rosa

Rafal

Dariusz Gardyński

Rafał Sobierański

Sławek Herok

Małgosia Janda

Ein

Pozostałe osoby wybrane przez jury otrzymują same akcesoria:
Denis Marciniak

Neodvr

Kamil Dzieniszewski

Krzysztof

daniel4099

rako

zm3к®

Marcin Maciejewski

mk

Marek

Jakub Chrzaniuk

Bartek Fogel

Dawid

MacMax

To Ona

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za zabawę! Zapraszamy tradycyjnie za rok.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się na adresy e-mailowe podane w systemie komentarzy.
Lojalnie uprzedzam, że w związku z wydaniem lutowego iMagazine, wysyłka nagród zacznie
się w przyszłym tygodniu.
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DOCK DLA APPLE
WATCH W STYLU
MACINTOSHA

Wystarczy 15 dolarów, aby zamienić
Apple Watch w miniaturkę pierwszego
Macintosha. Na pomysł tak fantastycznego sylikonowego docka wpadła firma
elago.
Czytaj dalej...

KOLEJNE WYNIKI SPRZEDAŻY
APPLE AIRPODS

Pojawiły się kolejne dane o rekordowej sprzedaży

AirPodsów. Tym razem słuchawki Apple mają znacznie
mniejszy udział w rynku, niż opisywał to wcześniejszy

raport. Wciąż jednak są to wyniki dość imponujące.
AirPodsy nadal są bardzo ciężko dostępne w sklepach.

Czytaj dalej...

KRUGER&MATZ CHWALI
SIĘ WYNIKAMI, JEST CZYM

Dziś zamiast wyników Apple wyniki finansowe
Kruger&Matz. Co ważne firma nie jest spółką

akcyjną, więc nie musi ujawniać takich szczegółów.
Zdecydowano się na ten krok i widać, że jest się
czym pochwalić. Michał Leszek wraz z braćmi może
nie jest polskim Jobsem, ale to bardzo pozytywny
biznes.
Czytaj dalej...
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WYJAŚNIENIE WYDARZEŃ
Z MACBOOKAMI PRO,
CONSUMER REPORTS
I BUGIEM W SAFARI

Kilkanaście dni temu Consumer Reports ogłosiło, że
nie może polecić MacBooków Pro (late 2016). Kilka dni
temu opublikowało nowy wpis, w którym zmieniają
zdanie. O co dokładnie chodzi?
Czytaj dalej...

PLAYSTATION 4 SLIM
W KOLORZE GLACIER
WHITE DOSTĘPNY OD
24 STYCZNIA 2017

Sony pokazało PlayStation 4 w nowej odsłonie kolorystycznej. Nazywają ją Glacier
White.
Czytaj dalej...

JAK
FOTOGRAFOWAŁEM
FINAŁ WOŚP

Spośród wszystkich dziedzin współczesnej
fotografii cyfrowej dokumentowanie pokazów sztucznych ogni mogę z całą pewnością uznać za tę najtrudniejszą. Dlaczego?
Ano dlatego, że wymaga ona ogromnego
nakładu pracy, planowania, wiedzy i… szczęścia. Tak było także podczas wczorajszego
„Światełka do Nieba” w Warszawie, czyli tradycyjnego finału WOŚP, o którym opowiem
w tym wpisie.
Czytaj dalej...
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JBL INSPIRE 500
JBL Inspire 500 to dokanałowe słuchawki
bezprzewodowe dla sportowców.
Gwarantują komfort długotrwałego
użytkowania – nie powodują bólu oraz
nie wypadają z uszu.

JBL Inspire 500 to opracowane przez
sportowców słuchawki, które wzbogacą
aktywny styl życia osób uprawiających
sport o świetną jakość audio. Doskonale
sprawdzą się jako towarzysz treningu.
Mogą to być zarówno biegi przełajowe,
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jak i CrossFit®, czy jakakolwiek inna aktywność. Użytkownik doceni technologię
bezpiecznego mocowania TwistLock™
i ergonomiczne końcówki słuchawek,
które nie powodują bólu ani nie wypadają. Stworzone, aby motywować do działania, i bazujące na technologii dźwięku
JBL słuchawki, pozwalają trenować długo
i intensywnie – nawet 8 godzin na jednym
ładowaniu. Poziom naładowania akumulatora można monitorować za pomocą
diody LED i sygnałów dźwiękowych.
W zestawie dostępny jest także odłączany
klips zabezpieczający, a odporna na pot
konstrukcja pozwala korzystać ze słucha-
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wek również w deszczu. To sportowe
słuchawki z jakością dźwięku na pozio-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

mie premium, doskonałym komfortem

Rozmiar przetwornika: 15,4 mm

w wersji 4.1.

mocowania i łącznością Bluetooth®

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancja: 32 omy

Unikalna technologia TwistLock™

Wersja Bluetooth: 4.1

zapewnia bezpieczne mocowanie,

Długość działania akumulatora: do 8 godzin
Masa: 20 g
Cena: 299 zł

dzięki któremu słuchawki nigdy nie
wypadają, nawet podczas najbardziej intensywnych ćwiczeń. Nakładki
douszne wykonano z użyciem wyjątkowo miękkiego i elastycznego silikonu, zapewniającego długotrwały
komfort i ergonomię. Wodoodporny
mikrofon z 3-przyciskowym pilotem zdalnego sterowania zapewnia
wygodę w przypadku wielu zastosowań słuchawek. Za kliknięciem przycisku można sterować połączeniami
telefonicznymi i odtwarzanymi utworami, bez odrywania się od treningu.
Słuchawki współpracują z większością
smartfonów dostępnych na rynku.
Doskonałe brzmienie dzięki legendarnej technologii dźwięku i niskich
tonów Pure Bass JBL. Słuchawki
dostępne są w dwóch wersjach – uniwersalna oraz dla kobiet (w kolorze
niebieskim i z mniejszymi nakładkami
dokanałowymi).
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9 STYCZNIA
2007 ROKU STEVE JOBS
ZAPREZENTOWAŁ
PIERWSZEGO IPHONE’A

9 stycznia 2007 roku, Steve Jobs wyszedł na
scenę i wypowiedział swoje słynne słowa,
zapowiadając trzy produkty… a przynajmniej
tak wtedy wielu widzów myślała.
Czytaj dalej...

DOBRA ZMIANA W APPLE TV
I SERIALOWE AMBICJE APPLE

Apple zwiększyło limit wielkości aplikacji dla Apple TV.
To jednak nie uratuje bieżącej pozycji urządzenia. ATV

gdzieś znikło w ostatniej komunikacji firmy, rozwój aplikacji postępuje równie powoli jak w przypadku innych
platform Smart TV. Plotki jednak mówią, że Apple ma
smaka na tworzenie własnych produkcji.
Czytaj dalej...

STABILNE WYNIKI
SPRZEDAŻY
KOMPUTERÓW MAC

Sytuacja Apple na rynku komputerów jest
stabilna. Po premierze nowych MacBooków
Pro mówiło się o sporym wzroście, a w rzeczywistości nie jest on aż tak znaczący.
Dane Gartnera są jednak optymistyczne dla
Apple’a.
Czytaj dalej...
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PROTOTYP
IPHONE’A Z IPODOWYM CLICK
WHEEL

Zanim pierwszy iPhone pojawił się na rynku w 2007 roku
Apple eksperymentowało z wieloma różnymi prototypami i systemami operacyjnymi. Dotychczas nie było
okazji ich obejrzenia, aż Sonny Dickinson nie opublikował swojego artykułu.
Czytaj dalej...

BEST OF 2016
WEDŁUG APPLE

Na YouTube pojawił się spot reklamujący listy top 2016 w różnych kategoriach według Apple.
Czytaj dalej...

OSMO – EDUKACYJNE
ZABAWKI

Nie ma się co oszukiwać. Nasze dzieci

już od najmłodszych zaznajomione są ze
współczesną techniką i umieją posługiwać
się smartfonami i tabletami. Choć trzeba
mieć nad tym kontrolę, otwiera to nowe
możliwości nauki.
Czytaj dalej...
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AKTUALIZACJA TVOS 10.1.1

Dziś także użytkownicy Apple TV czwartej gene-

racji dostali nowy system, tvOS 10.1.1 build 14U712a.
Aktualizację można przeprowadzić z poziomu
Apple TV.
Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA MACOS
10.12.3
Aktualizacji systemu doczekały się też

komputery Apple. W AppStore pojawiła
się nowa wersja macOS Sierra oznaczona numerem 10.12.3 build 16D32.
W tym przypadku lista zmian jest dłuższa niż w iOS 10.2.1…
Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA
WATCHOS 3.1.3

AKTUALIZACJA IOS 10.2.1

Apple udsotępnidło wszystkim użytkownikom system iOS

Najmniejszy ze sprzętów Apple też otrzy-

10.2.1 build 14D27 – czyli tak jak ostatnia wersja beta. W sys-

mał nowy system operacyjny watchOS

temie nie znajdziecie większych zmian widocznych od razu.

3.1.3. Bardzo wyczerpująca lista zmian

Oficjalna lista zmian jest również bardzo uboga…

obejmuje następujące pozycje…

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

WILLY LAI W WARSZAWIE
Światowi eksperci szkolą polskich UX designerów, dyrektorów marketingu, szefów
departamentów obsługi klienta.
Ponad 30 osób wzięło udział w pierwszej edycji warsztatów, których pomysłodawcą jest

#TheStory. Idea zakłada szkolenia prowadzone przez najlepszych ekspertów w dziedzinach
związanych z UX design. Pierwsze #warsztaty odbyły się 10 stycznia, a poprowadził je Willy
Lai, niedawny dyrektor UX design w Apple. Ekspert z Doliny Krzemowej, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, przeprowadził szkolenie według metodologii,
jaką stosuje w nauczaniu amerykańskich studentów.
Miejscem pierwszego warsztatu był #CampusWarsaw. Obecnie to najważniejszy adres polskich innowatorów, start upów i osób zainteresowanych rozwijaniem własnej przedsiębiorczości w obszarze nowych technologii. Organizacja warsztatów w takim miejscu to wartość
dodana wydarzenia, szczególnie gdy inkubator Google na szkoleniu reprezentuje Amrit Dhir,
odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój Google Campus, a wizytujący w tych dniach
oddział w Polsce.
Kolejne szkolenia wkrótce.
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H5

ZMIENIAMY SIĘ. CODZIENNIE.
Wyrzuciliśmy kable. Dodaliśmy inspiracji. Rozkoszuj się wolnością wyboru dzięki nowym
słuchawkom Beoplay H5, które dostosowują się do Twojego otoczenia, w zależności
od tego, jak Twoja aktywność zmienia się w ciągu doby. Nieważne czy uprawiasz sport,
jedziesz do pracy czy po prostu spędzasz czas w domu - usłyszysz różnicę.
Jesteśmy przekonani, że poczujesz ją na własnej skórze.

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

Poczuj różnicę dzięki Beoplay H5 na http://beoplay.com/H5
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DZIESIĘĆ LAT NOZBE
MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Cieszę się, że w tym roku, już po raz drugi, udało nam się wygrać okładkę iMagazine.
Bardzo mi na tym zależało, ponieważ w tym miesiącu obchodzimy dziesiąte urodziny
Nozbe! Chciałem świętować je właśnie z Tobą, czytelniku iMagazine, oraz zespołem
wydawniczym, z którym związany jestem od początku istnienia magazynu – moje
felietony o produktywności pojawiają się w nim od pierwszych numerów.
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Na wstępie będę chciał wyjaśnić, dlaczego i jak walczyliśmy o okładkę tego numeru iMagazine, a potem przejdę do podsumowania dziesięć lat Nozbe – w kontekście biznesu i aplikacji, ale także rozwoju ekosystemu Apple w ciągu tej dekady – czyli to, co Ciebie, czytelniku
iMagazine, szczególnie zainteresuje.

Nie przesadziliście z ceną za okładkę?
Zacznę od pytania, które zadaje mi każdy, kto zobaczy cenę, jaką na aukcji osiągnęła w tym
roku okładka: 22 400 złotych: „Oszaleliście?”. Nie! Już tłumaczę, dlaczego.
1) Te pieniądze idą na WOŚP – na pomoc dzieciakom. Więc nie ma tematu. Tę wspaniałą akcję
warto wspomóc tak dalece, jak się tylko da. Uważam, że Dominik wraz z redakcją iMagazine
mieli super pomysł z licytacją okładki, toteż chętnie wsparłem ten pomysł. I tak chciałem
wpłacić pieniądze na Orkiestrę.
2) Skąd mamy tyle pieniędzy na tę inicjatywę? Efekt oszczędzania. Od dziesięciu lat prowadzenia Nozbe co miesiąc odnotowywaliśmy zysk. Mniejszy lub większy, ale każdy miesiąc
był na plusie. Dlatego podjąłem decyzję, aby każdego miesiąca nie tylko płacić 19% podatku
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liniowego, ale także odkładać część pieniędzy na inne sprawy, między innymi 3% na cele
charytatywne. Mam prosty arkusz Numbers, który wszystko za mnie wylicza i tak od dziesięciu lat odkładam 3%, miesiąc w miesiąc, i przelewam je na osobne konto w mBanku. Kiedy
odbywają się takie akcje, jak licytacja okładki, mogę być naprawdę hojny, bo wiem, że mam
pieniądze przeznaczone specjalnie na ten cel.
3) Lubimy pomagać. Pomoc jest naszą misją, bo jako Nozbe wspieramy zapracowane
i zestresowane osoby oraz ich zespoły tak, by mogły lepiej się zorganizować. Poza tym właśnie dzięki regularnemu oszczędzaniu na cele charytatywne pomagamy innym finansowo.
Oba te typy pomocy sprawiają nam niesamowitą frajdę!
OK. Teraz czas na podsumowanie dziesięciu lat Nozbe:

2005 rok – jak powstała aplikacja Nozbe i dlaczego była tylko
webowa?
Początki są trudne... Eee, w moim przypadku wcale nie były. Po prostu przeczytałem książkę
Davida Allena „Getting Things Done” i stwierdziłem, że muszę się zorganizować. Jako freelancer zajmujący się marketingiem internetowym miałem coraz więcej klientów i nie
potrafiłem ogarnąć wszystkich zobowiązań. Szukałem różnych narzędzi do wdrożenia metodologii GTD w życie i nie mogłem znaleźć nic odpowiedniego. Dzięki magii PHP i MySQL
napisałem więc w jeden weekend prototyp Nozbe. Wybrałem technologie webowe, bo
chciałem w przyszłości mieć dostęp do aplikacji z każdego miejsca na ziemi. Potem przez
kolejne miesiące usprawniałem projekt, ze dwa razy przepisałem go, aby w 2006 roku podjąć w końcu decyzję, że zaprezentuję go światu. Skoro mnie się fajnie z nim pracuje, to może
innym też się spodoba.

2007 rok – pierwsze trzy miesiące Nozbe, czyli jak udało się
przekonać pierwszych stu klientów
1 lutego 2007 roku odbyła się premiera Nozbe. Tylko w języku angielskim, bo w Polsce prawie
nikt wtedy o GTD nie słyszał. W ciągu pierwszego tygodnia pojawiło się dziesięciu użytkowników. Potem moja aktywność na blogach i forach o GTD zaczęła procentować i pojawiły się
pierwsze artykuły o Nozbe. I nagle: lawina użytkowników. Do maja Nozbe miało ich już 5000!
Wtedy wprowadziłem konta płatne, aby sprawdzić, czy ktoś faktycznie będzie chciał zapłacić
za korzystanie z narzędzia. Tak oto pozyskałem stu pierwszych płacących klientów. Z jednej
strony kupiło tylko 2% osób, z drugiej jednak miałem już aż sto osób płacących za mój programik rozwijany „po godzinach”.
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2007 rok – iNozbe – pisanie Nozbe na iPhone'a po omacku
W 2007 roku premierę miał też inny produkt – iPhone. W sprzedaży pojawił się w czerwcu,
ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Moi klienci zaczęli pytać o Nozbe na iPhone'a. Wtedy
można było robić na niego tylko aplikacje webowe. Używając więc Safari na moim
Thinkpadzie, różnych innych symulatorów oraz testując program z pomocą użytkowników,
po tygodniu kodowania stworzyłem iNozbe.com – pierwszą aplikację do GTD na iPhone'a na
świecie. I najlepsze było to, że tę aplikację w akcji na rzeczywistym iPhonie zobaczyłem
dopiero we wrześniu (po trzech miesiącach!), kiedy poleciałem do San Francisco na konferencję i dostałem swego pierwszego iPhone'a.

2008 rok – Nozbe full time, czyli najważniejsza decyzja
w moim życiu
Do tej pory pracowałem na dwa etaty. Do godziny 16:00 obsługiwałem moich klientów jako
„internet marketer”, a popołudniami pracowałem nad Nozbe. W 2008 roku przychód z Nozbe
był już na tyle stabilny, że zacząłem stopniowo „zwalniać” moich klientów i skupiać się tylko
na Nozbe. Wtedy też zatrudniłem pierwszego pracownika – młodego, bardzo zdolnego programistę – Tomka. Na początku na pół etatu. Tomek jest z nami do dziś i jest CTO Nozbe.

2008 rok – spotkanie z guru, z Davidem Allenem
Także w tym roku sam David Allen, autor książki o GTD, miał swoje pierwsze szkolenie
w Warszawie. Zapisałem się na nie rzecz jasna! A dzięki swym kontaktom udało mi się po szkoleniu zaprosić go na kolację – wspólnie z naszymi żonami. Wow! Zaledwie po roku prowadzenia Nozbe osobiście poznałem swojego guru. Jeśli ja, nieznany nikomu gość z Polski, może jeść
kolację z autorem bestselerowej książki i guru zarządzania czasem, to wszystko jest możliwe!
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2009 rok – Nozbe w App Store
Pomimo wczesnego sukcesu z iNozbe, niestety przespałem App Store w 2008 roku i potem
pośpiesznie szukałem rozwiązania na napisanie natywnej aplikacji na iPhone'a. Nie znałem
Objective-C, więc zatrudniłem wietnamskich programistów, aby napisali mi prostą aplikację
na iPhone'a. Udało się ją wypuścić do App Store'a i to był sukces, ale niestety aplikacja nie
była najlepsza i wymagała wielu poprawek. Musiałem coś z tym zrobić, bo iPhone zyskiwał
na popularności i był już sprzedawany prawie na całym świecie.

2010 rok – Nozbe na iPada i iPhone'a
Poznałem chłopaków z firmy Macoscope i rozpoczęliśmy współpracę. Kontynuowali rozwijanie aplikacji Nozbe na iPhone'a i stworzyli appkę na iPada. Dzięki nim udało się bardzo
szybko zbudować aplikację dużo lepszą od poprzedniej i pojawić się na iPadzie zaledwie
dwa miesiące po premierze tego urządzenia! Dzięki temu Nozbe znowu było liderem w dziedzinie produktywności na oba hity od Apple – zarówno iPhone'a, jak i iPada.

2010 rok – Nozbe po japońsku
Ciągle usprawniania aplikacja webowa Nozbe oraz dodatkowe appki na iPhone'a i iPada
były dostrzegane w wielu krajach, chociaż Nozbe było dostępne tylko po angielsku. Wtedy
też jakiś bloger z Japonii napisał książkę (po japońsku) o kreatywnej pracy na urządzeniach
Apple... i pierwszy rozdział poświęcił w całości Nozbe. Pamiętam to jak dziś – sprawdzam
zamówienia Nozbe i widzę mnóstwo nowych klientów z Japonii. Wchodzę na Twittera i,
gdy wyszukuję wzmianki o „nozbe”, co 20 wzmianka NIE jest po japońsku. Wow! Musiałem
szybko znaleźć w Polsce osobę znającą japoński, aby móc odpowiadać na maile od nowych
klientów i stworzyć japońską wersję strony. Nie mogłem wówczas w to uwierzyć! Co miesiąc
zapisywało się do Nozbe więcej Japończyków niż Amerykanów!

2010 rok – Nozbe po polsku – dopiero teraz!
Dopiero po trzech latach pracy nad Nozbe zabraliśmy się za tłumaczenia strony na dodatkowe języki, przede wszystkim na polski i wspomniany japoński. Dla mnie zawsze większe
znaczenie miało to, w jakim języku mówią moi klienci, a nie z jakiego kraju sam pochodzę.
W 2010 roku zauważyłem jednak, że tematyka organizacji czasu i produktywności zaczyna
zyskiwać popularność w Polsce i zainteresowanie Nozbe wzrasta, więc czas było działać.

2011 rok – Nozbe trzęsie Japonią
Kontakt z blogerem z Japonii – panem Zono-san – zaowocował popularyzacją Nozbe
w Japonii, pierwszą książką o Nozbe i moją pierwszą podróżą do Kraju Kwitnącej Wiśni.
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Wyjazd był świetnie zaplanowany i połączony z pierwszą konferencją prasową. Został jednak
przerwany za względu na silne trzęsienie ziemi i fale tsunami. Musieliśmy przerwać promocję, a ja postanowiłem wrócić wcześniej do domu. Zanim wróciłem, wraz z Japończykami,
postanowiliśmy użyć Nozbe do pomocy poszkodowanym i stworzyliśmy projekt
PublicNozbe.com – udało się wówczas wesprzeć wiele osób szukających informacji i porad
w tych tragicznych okolicznościach!

2012 rok – Nozbe na desktop, jest już w Mac App Store
Po aplikacjach na iOS i fali „Web 2.0” rynek skłaniał się ku aplikacjom natywnym, więc postanowiliśmy stworzyć aplikację Nozbe na Maca i komputery z systemem Windows. Mieliśmy
dużo problemów, ale w końcu udało się pożenić technologie webowe i natywne oraz z sukcesem wrzucić aplikację Nozbe do Mac App Store.

2013 rok – kurs „10 kroków do maksymalnej produktywności”
Zauważyłem, że mój biznes trapi problem jajka i kury: wiele osób nie korzysta z Nozbe lub
nie umie z niego dobrze skorzystać, bo nie zna podstawowych technik organizacji czasu.
Dlatego postanowiłem nagrać kurs „10 Kroków do maksymalnej produktywności”. Wybrałem
formę video i nagrałem go we wszystkich językach, jakie znam, czyli po polsku, angielsku,
hiszpańsku i niemiecku. W 2017 roku wydamy ten kurs w wersji rozszerzonej i zaktualizowanej jako książkę (zapisy pod adresem: kursproduktywnosci.pl).

2013 rok – Nozbe 1.5 – na wszystkie platformy
W tym roku zrozumieliśmy, że „wersja mobilna” nie jest dodatkiem do Nozbe, ale często
bywa głównym kanałem, na którym ludzie korzystają z aplikacji. Powstał trend „mobile
first” i czas było przejąć kontrolę nad całym naszym ekosystemem. Postanowiliśmy, że czas
wprowadzić wspólne wersjonowanie aplikacji Nozbe i wydać nasze własne appki, zbudo-
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wane przez nasz zespół. Podziękowaliśmy teamowi z Macoscope za współpracę, bo wspólnie zrobiliśmy coś ważnego. Nadszedł jednak czas na stworzenie własnego ekosystemu. Tak
powstało Nozbe 1.5 na wszystkie platformy: Web, Mac, Windows, iPhone, iPad i Android.

2014 rok – Nozbe 2.0 i podwojenie zespołu
Rynek zmieniał się jeszcze dynamiczniej niż w poprzednich latach i zrozumieliśmy kolejną
rzecz: aplikacja na iPhone'a nie może być tylko „mobilną”, uboższą wersją naszej głównej
aplikacji. Musi mieć prawie tyle samo funkcji, bo użytkownicy często tylko z takiej wersji
Nozbe korzystają. Tak powstał projekt Nozbe 2.0, który tworzyliśmy pod hasłem „mobile
first”, czyli zaczynając od projektowania na ekrany mobilne, a potem dopiero skalując efekty
pracy na ekrany komputera. W międzyczasie także podwoił nam się zespół. Do 2013 rijy liczył
12 osób, a do końca 2014 – liczba pracowników wzrosła do 24.

2015 rok _ Nozbe na zegarek Apple Watch
Jak już opisywałem na łamach iMagazine, praca w Nozbe to też świetna wymówka, aby co
roku zmieniać iPhone'a na najnowszy model oraz kupować nowe gadżety. Wszystko po to,
aby zawsze być ze wszystkim na bieżąco. Nie inaczej było z Apple Watchem. Kupiliśmy na
początku dwa zegarki: jeden dla mnie, a drugi dla naszego dewelopera iOS... I wkrótce po
premierze zegarka mieliśmy aplikację Nozbe na nadgarstku. Codziennie jej używam i, wbrew
pozorom, przeglądanie nowych zadań na zegarku jest całkiem wygodne!
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2015 rok – szablony projektów Nozbe.how – czyli uczymy się
razem!
Nasze doświadczenia z kursem „10 kroków” i przygodą w Japonii z „PublicNozbe” zaowocowały nowym projektem - Nozbe.how. Dzięki niemu użytkownicy mogą publikować szablony
swoich projektów Nozbe i dzielić się w ten sposób wiedzą i doświadczeniem. Jak wykonać
przegląd tygodnia? Co spakować na zawody triatlonowe? Jak upiec ciasto? Jak przebiec 10
km poniżej 50 minut? Jest tam wszystko! A baza wiedzy rośnie każdego dnia. W 2017 roku
uruchomimy wersję 2.0 tego dodatku do Nozbe i mamy nadzieję na jeszcze więcej „gotowców” stworzonych przez użytkowników.

2016 rok – Nozbe 3.0 i zwrot w kierunku klientów biznesowych
Nozbe od początku było narzędziem wspomagającym organizację spraw. Z czasem zauważyliśmy, że wiele projektów realizujemy przecież z pomocą innych ludzi, więc wprowadziliśmy współdzielenie projektów i z czasem – tworzenie zespołów w Nozbe. Jednak dopiero
w wersji 3.0 podeszliśmy do sprawy na poważnie i oprócz redesignu, nowego logo i innych
udogodnień wprowadziliśmy konta dla biznesu. Celem było to, aby firmy i zespoły faktycznie mogły komunikować się skutecznie poprzez zadania – tak, jak robimy to my, używając
Nozbe do tworzenia Nozbe. Naszym głównym konkurentem staje się email, który ciągle
w wielu firmach używany jest do zarządzania projektami.

2017 rok – dziesięć lat Nozbe, a my dopiero zaczynamy!
Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. Choć wiele osób pyta mnie, czy się jeszcze tym nie znudziłem, ja nadal jestem zmotywowany do dalszej pracy nad Nozbe. Właściwie, to jestem
super podekscytowany, bo widzę, ile jest jeszcze do zrobienia. Na ten rok i na kolejną
dekadę mamy wiele ambitnych planów. Nie chcemy dominować świata, ale zamierzamy
pomóc w organizacji zadań i projektów jak największej ilości osób i ich zespołów. Chcemy,
aby osiągali sukcesy dzięki naszej aplikacji.
Przy okazji wspomnę, że właśnie przekroczyliśmy barierę 400 tysięcy kont w Nozbe. Mamy
dziesięć wersji językowych i obsługujemy sześć walut. Najwięcej użytkowników mamy z krajów anglojęzycznych – takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania i Australia, ale zaraz potem
jest Polska i ciągle Japonia. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w pełni globalną firmą. I do
tego pracujemy w systemie „No Office”, czyli bez biura – każdy pracuje z domu.
Jak widać, poznawanie nowych trendów i technologii oraz wykorzystanie ich w rozwoju
Nozbe nieustannie sprawia mi niesamowitą frajdę.

MSliwinski
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KRATOS S3

NOWY
WYMIAR
MOCY

najwyższa moc w tej klasie urządzeń 92 Wat
dwie wysokowydajne kolumny z przetwornikami 2,75”
oraz subwoofer 5.25” z mocnym, soczystym basem
3.5 mm wejście line-in dla wysokiej jakości dźwięku
analogowego z komputerów PC, konsol do gier
i urządzeń mobilnych
łatwy dostęp do kontrolera głośności oraz wyjścia
słuchawkowego, umieszczonych na prawej kolumnie
oprogramowanie Sound BlasterX Acoustic Engine Lite
zawiera gotowe profile audio
dopasowane do ustawień
dźwięku popularnych gier

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAMÓW JUŻ TERAZ

/ WYWIAD / Willy Lai
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WILLY LAI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mieliśmy okazję porozmawiać z Willym Laiem, byłym dyrektorem UX design w Apple,
na terenie Campus Warsaw. Czasu było mało, ale rozmowa ciekawa.

/ WYWIAD / Willy Lai

Wojtek Pietrusiewicz: Mam osobiste pytanie o animacje w interfejsach użytkownika.
Potrafią rozpraszać użytkownika, trzeba czekać, aż się zakończą, na przykład po wciśnięciu przycisku Home na iPhonie, musimy czekać, aż skończy się animacja, aby móc
wykonać następny krok.
Willy Lai: To jest ciekawy temat. Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli animacja jest
dobrze zrobiona i ma pomóc użytkownikowi, to pomaga, ale jeśli jest słabo wykonana, to
może rozpraszać albo nawet przeszkadzać użytkownikowi. Nie wiem, czy na to pytanie jest
jedna odpowiedź, ponieważ jeśli spojrzysz historycznie na kierunek UX i jak animacje były
wykorzystywane, to… wiele animacji we wcześniejszym stadium rozwoju było używanych
do promocji i celów reklamowych, ponieważ przyciągają uwagę użytkownika. Jako ludzi
przyciągają nas rzeczy, które się ruszają. Reagujemy na to instynktownie. Być może to się
wywodzi nawet z czasów naszych przodków, dla których ruch oznaczał konieczność reakcji,
bo mógł być to czający się tygrys. Ruch może w nas wyzwalać alarm i może też równocześnie przyciągać naszą uwagę. Wszystko zależy od tego, jak dobrze animacja jest wykorzystana. Pamiętam, jak kiedyś projektowałem strony www, zanim jeszcze powstał zwrot UX,
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i byliśmy ograniczeni przez technologię – wszystko musiało być „lekkie”. Dzisiaj mamy szerokopasmowe łącza internetowe i większe możliwości. Najpierw używaliśmy GIF-ów do
animowania różnych rzeczy, często reklam, a potem pojawił się Flash… wszyscy wiemy, co
z nim się stało, ale trendy się zmieniają… To, co widzimy dzisiaj, to możliwość stworzenia
prawie wszystkiego, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo nie mamy (znaczących) limitów w przepustowości, ale ważniejszym pytaniem jest odpowiedzenie na pytanie: co jest
najlepszą lub prawidłową rzeczą, którą powinniśmy zrobić? Z animacją jest podobnie. To, że
coś możesz zrobić, nie oznacza, że powinieneś to zrobić. Myślę, że każdy temat powinien być
rozpatrywany indywidualnie, bo jest tak dużo zmiennych, które należy brać pod uwagę.

Czasami w interakcjach pomagają przejścia, które mają komunikować użytkownikowi, co się
dzieje, żeby nie było to gwałtowne zakończenie jakiejś czynności. Te przejścia, ruchy, mają
tłumaczyć, co się dzieje na ekranie, aby doświadczenie było płynniejsze. Ta płynność przejść
będzie się zmieniać i to trend, który myślę, że będzie kontynuowany tak długo, jak długo
jest pomocny dla użytkownika. Jak porównasz świat dynamicznie generowanych, bogatych
aplikacji, których utrzymanie ma sens, do wczesnych lat internetu, to wtedy takie rzeczy
nie istniały. Wcześniej nasze doświadczenia były bardzo statyczne, a dzisiaj program może
wydawać się nam dziwny, jeśli nie ma tych animacji. Powtórzę to, co mówiłem wcześniej: nie
chodzi o to, czy możemy coś zrobić, ale o to, czy powinniśmy to robić.
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Dominik Łada: Jakich trendów spodziewasz się w przyszłości? Za 5, 10, 15 lat?
WL: Za 5, 10, 15 lat… Obserwuję coraz więcej powstających technologii, coraz bardziej upowszechnionych. UX wywodzi się z czasów, kiedy wszystko było skoncentrowane wokół
desktopów. Przez wiele lat UX był ograniczony do myszki, klawiatury i ekranu, dopóki nie
nadeszła eksplozja mobilnych urządzeń, takich jak telefony, tablety, smartwatche, internet rzeczy… Najpierw był internet, a teraz są urządzenia, które go wykorzystują… Czujniki
i wiele innych rzeczy, które stają się bardzo mądrymi maszynami. Są znacznie bardziej
zaawansowane niż kiedyś były komputery biurkowe. To prowadzi do kilku nieuniknionych
rzeczy, kilka z nich się już dzieje.
Niedługo na świecie będą miliardy czujników zbierających dane, a to z kolei prowadzi do Big
Data. Wszystkie te urządzenia na całym świecie, zbierające informacje… to naprawdę dużo
informacji. Możliwość wykorzystania ich jest niewyobrażalna. Same aplikacje i narzędzia,
które wykorzystują te dane, są kolejnym miejscem z dużymi możliwościami.
Są też inne aspekty, które się zmieniają. We wczesnych latach UX o wykorzystaniu głosu nawet
się nie myślało. Dzisiaj mamy akcelerometry i wszystkie pozostałe czujniki w smartfonach
i dochodzi do tego możliwość wykonywania komend głosem oraz otrzymywania informacji
w postaci głosowej. To przenosi się też na inne przemysły, na przykład na samochody, gdzie
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wpływ mobilnych urządzeń na projektantów jest ogromny. System sterowania samochodem i jego urządzenia. Ekrany w nim. Kiedyś ich nie było w samochodach. UX we wnętrzach
samochodów staje się coraz ważniejszy i jego kierunek definiują między innymi urządzenia
mobilne. Jeśli chodzi o głos… Siri, Amazon Echo i inne… już wkrótce osiągną one 90% drogi
do prawdziwie naturalnego języka. Jeszcze im trochę do tego brakuje, ale w momencie,
w którym głos stanie się naturalnym interfejsem, to będzie podobna zmiana jak wtedy, kiedy
wyszukiwanie w internecie zyskało na popularności, bo zaczęło dobrze działać.
DL: A nasze mobilne urządzenia? Staną się terminalami?
WL: Spekuluje się, że głos jest przyszłością i nie będzie potrzeby posiadania ekranów. Nie
mogę się z tym zgodzić. Myślę, że będzie miejsce dla odpowiedniego medium, do dostarczenia odpowiedniej wiadomości, w odpowiednim czasie. Są rzeczy, które do komunikacji
głosowej się nadają, a inne nie. Analogicznie z ekranami – odpowiednie i nieodpowiednie.
Myślę, że mieszanka tych mediów i sposobów dostarczania odpowiedzi będzie definiowała
najlepsze doświadczenia dla użytkownika. Dla przykładu, w samochodach… mówię o świecie, w którym kierowca nadal prowadzi samochód… kierowca nie powinien być rozpraszany i chciałby mieć oczy na drodze. Głos to świetny sposób, aby zapewnić komunikację
pomiędzy nim a samochodem, aby nie był wizualnie rozpraszany. W tej kwestii, jeśli kierowca zapyta się o drogę do jakiegoś celu, to samochód może mu wyświetlić mapę. To mieszanka mediów. Mapa to obrazek, który jest w tym wypadku odpowiednikiem tysiąca słów.
Samochód mógłby kierowcy dokładnie opisać trasę do celu, ale mapa jest znacznie skuteczniejsza do przedstawienia przeglądu trasy. Ale jako komenda, głos jest… No wiesz, żeby
oderwać oczy z drogi i wprowadzić adres do nawigacji – to nie jest dobre rozwiązanie.
Widzę w przyszłości mieszankę różnych mediów, które złożą się na możliwie najlepszy UX
dla użytkownika. Głos, ekrany – wszystkie będą miały swoje miejsce. Oczywiście są też
wschodzące technologie jak AR (augmented reality, czyli rozszerzona rzeczywistość) czy VR
(virtual reality, czyli wirtualna rzeczywistość) i jest sporo dowodów, że wiele ludzi za tymi
technologiami nadąża. Pokemon GO, w którego moje dzieci grają i był najczęściej pobieraną
aplikacją przed paroma miesiącami, wykorzystuje wiele z tych technologii. Myślę, że w przyszłości nie będzie pytania o to, czy można coś wykorzystać, powinniśmy się zastanawiać, czy
powinniśmy tego użyć.
Pokemon GO jest świetnym przykładem na to, jak różne technologie można łączyć. Jak
pojawiły się smartfony, to całkowicie zmieniły znaczenie „bycia online”. Kiedyś, jak byliśmy
online, to oznaczało, że siedzieliśmy w domu przed komputerem, a dzisiaj możemy być
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online w sklepie, poprzez smartfona. Bycie online
teraz nie wyklucza bycia poza domem, a skoro
pojawiły się AR, VR i inne technologie, to mamy
potencjał na całkowicie nowe doświadczenia,
które jeśli będą dobrze wykonane, to będą poprawiały jakość ich odbioru, a jeśli słabo, to mogą
pogarszać. Dokładnie tak jak animacje. Moje
wcześniejsze słowa „nie chodzi o to, czy możemy,
tylko czy powinniśmy”, również powinny być tutaj
zastosowane. Wiele z tych technologii zmieni rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jak na
przykład robienie zakupów. Możemy wyobrazić
sobie wiele różnych scenariuszy, jak to się może
rozwinąć.
WP: A masz jakieś własne przemyślenia na
temat tego, jak ludzie będą wchodzili w interakcje z komputerem? Oglądałeś na pewno
„Raport Mniejszości”, w którym Tom Cruise
machał rękoma.
WL: (śmiech) Tak, tak, tak. Tak Hollywood kilka
lat temu przewidywało, w jakim kierunku mogą
pójść komputery… Myślę, że to, co jest nieuniknione, to trend, który pozwoli nam przejść z interfejsów, które obecnie nazywam „fizycznymi”
i głupimi, na interfejsy naturalnie i dostosowujące się do nas. Kiedyś spojrzymy w przeszłość,
nawet na ekrany dotykowe, i zadamy sobie pytanie, dlaczego musieliśmy w ogóle podnosić rękę.
To bardzo fizyczne rozwiązanie… Może nawet
dojdziemy do miejsca, w którym będzie już tylko
chodziło o nasze synapsy. Nie będziemy musieli
pokonywać drogi mózg -> myśl -> ruch ręką ->
dotknięcie ekranu, tylko wytniemy wszystkie
kroki pośrednie. Ale myślę, że progresja będzie
najpierw wiodła przez interfejsy, które adaptują
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się do naszych potrzeb. Weźmy samochód jako przykład. Zobaczcie, jak skomplikowane są
obecnie interfejsy współczesnych samochodów, bo mają tak dużo mocy obliczeniowej…
Producenci starają się w nich upchnąć wszystko, co się da, a chodzi przecież o to, że my
powinniśmy je prowadzić, a nie siedzieć z oczami wlepionymi w ekran. Powinniśmy się dzisiaj zapytać, czy ta cała technologia w motoryzacji, to korzyść czy przeszkoda. Nie da się
na to odpowiedzieć bez zastanowienia się nad przyszłością i tym, co byłoby adaptacyjnym
interfejsem.
A zaraz po tym pojawia się pytanie o AI (artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja),
bo to są inteligencje interfejsy, które powinny myśleć, zamiast tylko przetwarzać nasze
komendy… powinny wiedzieć, że codziennie pokonujemy tę samą trasę, wsiadając więc do
samochodu następnego dnia, auto już powinno domyślać się, co dzisiaj będziemy chcieli
zrobić. AI, adaptacyjne interfejsy, coraz bardziej naturalne interakcje… to prowadzi do Big
Data i przetwarzania ich, abyśmy nie musieli mówić komputerowi, co chcemy wiedzieć, tylko
żeby on mówił mi to, co potrzebuję wiedzieć.
Podejrzewam, że to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, bo coraz więcej źródeł informacji,
które próbujemy upchnąć w tej samej technologii do komunikowania jej do użytkownika, jest
uciążliwe. Takie systemy sterowania, jakie obecnie spotykamy w np. niemieckich samochodach,
są świetnym przykładem, bo co z tego, że możemy robić tysięcy rzeczy, jeśli podstawowe czyn-
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ności są tak trudne do wykonania. Starych interfejsów, polegających na specjalnych pokrętłach
i przyciskach, nie da się natomiast dostosować do dzisiejszych potrzeb. Dlatego uważam, że
inteligentne i adaptacyjne rozwiązania, będące w stanie przewidzieć, co od nich chcemy, zaczną
odgrywać większą rolę, bo obecne możliwości już nie mieszczą się w zakresie systemów, które
posiadamy. Dzisiaj to użytkownik sam musi zrozumieć interfejs i nauczyć się jak go wykorzystywać. Lubię jako przykład brać stary serial z lat osiemdziesiątych z Davidem Hasselhoffem w roli
głównej – „Knight Rider” – ponieważ było tam kilka elementów, które miałyby realne zastosowanie w naszym świecie. Komendy wydajemy naturalną mową, a komputer je wykonuje, jednocześnie nie przytłaczając kierowcy ekranami i informacjami. Ale dostosowuje się zależnie od
potrzeb. Jak trzeba pokazać, jak wygląda poszukiwany, to nie opisuje go, ale pokazuje zdjęcie.
Dlatego tak ważne jest odpasowanie odpowiedniego medium do odpowiedniej treści.
WP: Mam szybkie pytanie! Znasz Iron Mana?
WL: Tak.
WP: A Jarvisa? AI żyjące w jego domu.
WL: Tak.
WP: Był taki moment, w którym Robert Downey Jr. włożył rękę do hologramu przedstawiającego silnik (albo coś innego) i rozszerzył palce na dłoni, a komputer instynktownie wyczuł, co on chce zrobić i rozłożył silnik na części pierwsze. Myślisz, że
doczekamy się czegoś takiego jeszcze za naszego życia?
WL: Myślę, że wszystko jest możliwe, szczególnie jeśli spojrzymy na prędkość rozwoju technologii i świata komputerów. Nie rozmawialiśmy jeszcze o robotyce – to dziedzina, która
zaczyna się coraz szybciej posuwać do przodu. Jeszcze długa droga przed nią… To tutaj
dopiero zaczyna się punkt, w którym łączy się tak wiele różnych rzeczy. Możemy dojść do
miejsca, w którym naszym interfejsem będzie właśnie robot, z którym będziemy się komunikowali dokładnie tak jak z innym człowiekiem.
WP: Westworld. Widziałeś go już?
WL: Jeszcze nie.
WP: To nie popsuję Ci zabawy! Czy myślisz, że… w dalekiej przyszłości, człowiek stanie się zbędny?
WL: (śmiech) Wchodzisz na scenariusze rodem z Terminatora. (śmiech) SkyNet przejmuje świat i nas wykańcza. (śmiech) Nie chcę przewidywać, dokąd to zmierza, ale już
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dzisiaj możemy zaobserwować przykłady, w których niektóre ludzkie zdolności stały się
niepotrzebne.
WP: Dzisiaj mamy przecież Google’a AlphaGo, który pokonuje czołowych graczy na
całym świecie. Bodajże przegrał jedną z 25 rozegranych partii.
WL: Takie scenariusze mogą rzeczywiście być straszne, ale niestety nie mam kryształowej
kuli, aby przewidzieć, w którym kierunku to się rozwinie. Muszę jednak powiedzieć, że niektóre rzeczy już się dzieją. Mamy już zadania, kiedyś wykonywane przez ludzi, którymi teraz
zajmują się maszyny lub komputery. Dotychczas ludzie potrafili się dostosowywać do tych
zmian, przenosząc się na wyższe stanowiska pracy lub ucząc się nowych umiejętności. Ale
naprawdę można się przestraszyć, wybiegając mocno w przyszłość…
DL: Wojtek rozpoczął od osobistego pytania i chciałbym takim samym zakończyć.
Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób Apple rozwiązuje problemy w UX i UI. Czy to
wyłącznie własne doświadczenia, czy opierają się też o badania i research…
WL: (śmiech) Na tak szczegółowe pytania niestety nie mogę odpowiadać.
DL/WP: (śmiech) Dziękujemy za bardzo miłą rozmowę!
WL: Dzięki!

morid1n
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W KRAINIE KAWY
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Pijesz kawę? Zakładam, że tak. Masz swój ulubiony kubek, ukochaną filiżankę? Ja mam.
Zapewne pijasz Arabicę, a może jednak Robustę? Sam nie wiesz do końca? Spokojnie. Jest
w Krakowie takie miejsce, w którym pasja do kawy, pragnienie opowiadania o niej każdemu,
kto zechce posłuchać i przede wszystkim jej wieloraki smak zadomowiły się na dobre. Chcąc
zapytać o to, dlaczego, jak i w jakim celu pija się w Polsce kawę, odwiedziłem jednego z najlepszych baristów na świecie – Łukasza Jurę – w jego palarni kawy Coffee Proficiency.
Krzysztof Sebastian Kołacz: Dobry wieczór Łukasz! Na wstępie dziękuję, że zgodziłeś
się uchylić przed Czytelnikami iMagazine rąbka tajemnicy na temat szalenie intensywnego świata kawy.
Łukasz Jura: Cześć! Nie ma sprawy. Lubię o niej mówić, a jeszcze bardziej smakować.
KK: Trochę sobie o Tobie poczytałem i jest coś niesamowitego w tym, że ludzie, którzy, tak jak Ty, robią to, co kochają, choć niekiedy wcale tego nie planowali. Jako student szukałeś pracy. Jakiejkolwiek pracy. Teraz jesteś jednym z najlepszych baristów
w kraju i na świecie. Opowiedz trochę o tej drodze.
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ŁJ: Kierunek studiów nie był w żaden sposób
związany z gastronomią. Studiowałem stosunki
międzynarodowe. To były czasy, że jak nie wiedziałeś, co studiować, to szedłeś na socjologię
albo właśnie na stosunki międzynarodowe. Polska
dopiero co weszła do Unii Europejskiej, więc
podobnie jak inni, wybrałem ten, a nie inny kierunek. Jak to na studiach, miałem też nieco wolnego
czasu. Zacząłem więc intensywnie szukać pracy,
a z kawiarni oddzwonili jako pierwsi. Wtedy ta
sieć nazywała się Coffee Heaven. Zaczęło się więc
z dnia na dzień.
KK: Nie miałeś doświadczenia jako barista?
ŁJ: Żadnego. Na początku wydawało mi się,
że to w ogóle nie jest dla mnie. Potłukłem niejedną rzecz za barem. Wielokrotnie chciałem
to wszystko rzucić. Mówiłem to, co mówi wielu:
nie nadaję się. Kierowniczka kawiarni na szczęście z uporem powtarzała mi, że to zdarza się
każdemu. Zachęcała, żebym się nie poddawał.
Zaraziła mnie pasją do kawy. Po kilku miesiącach
pracy zacząłem się głęboko zastanawiać nad sensem pewnych standardów, które ta sieć miała.
Szukałem odpowiedzi, dlaczego coś wykonuje się
tak, a nie powinno wykonywać się inaczej.
KK: Gdzie szukałeś informacji na ten temat?
ŁJ: Przede wszystkim u współpracowników. W ten
sposób okazało się, że w tej sieci kawiarni pracował pan Sylwester Królik – kierownik regionalny,
który był pierwszym mistrzem baristów w Polsce.
Spotkałem się z nim. Widząc moje zainteresowanie kawą, zgłosił mnie do moich pierwszych polskich mistrzostw baristów.
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KK: Jak Ci wówczas poszło?
ŁJ: To była całkowita porażka, ale zobaczyłem, że ludzie z mojego miasta, a pochodzę z Łodzi
– żywo interesują się kawą, że w ogóle chcą się nim interesować.
KK: To nie jest trochę tak, że młodzi ludzie na siłę szufladkują siebie, zamiast otworzyć się na świat?
ŁJ: Do tej pory słyszę na swój temat komentarze znajomych: skończyłeś w kawiarni. Rodzice
wybaczyli mi to po dobrych kilku latach, gdy zobaczyli, że faktycznie z robienia kawy za
barem można żyć, rozwijać się i że jest to moja pasja. Zdecydowanie nie warto być więc
zamkniętym, ponieważ wówczas bardzo łatwo możemy przegapić coś, co właśnie przechodzi obok nas.

KK: Podobnie jest chyba z kawą. Z wiedzą na temat tego, co się pije i co można pić. Jak
oceniasz świadomość Polaków w tej kwestii? Kiedy i po co pijemy kawę?
ŁJ: Kawa w Polsce jest na pewno zwyczajem. Pewnego rodzaju schematem, który sobie
powtarzamy. Pijemy kawę nie dlatego, że jest smaczna, tylko dlatego, żeby się obudzić,
utrzymać rytuał jej picia. Kilkanaście lat temu jakość kawy w Polsce była dużo lepsza niż dziś.
KK: Dlaczego?
ŁJ: Nie była dostępna kawa mielona. Chcąc zaparzyć kawę, musieliśmy zmielić jej ziarna, czy
to w moździerzu, czy w pierwszych młynkach elektrycznych. Jeden z najważniejszych elementów w procesie robienia kawy był więc wykonywany na miejscu.
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KK: Pamiętam, jakie było moje zdziwienie, gdy jakieś pięć lat temu dowiedziałem
się o tym, że pijemy Arabicę albo Robustę. O różnicy między nimi. Potem poznałem
AeroPress i inne sposoby przyrządzania kawy. To wszystko był czysty przypadek,
ale wiem, że organizujecie też szkolenia, cuppingi przeznaczone dla początkujących
miłośników kawy. Na swojej stronie macie także poradniki, prowadzicie warsztaty.
Czujesz się ewangelizatorem-baristą?
ŁJ: Zdecydowanie plusem jest to, iż coraz więcej Polaków dostrzega różnicę. Mój dobry
kolega powiedział kiedyś: wszyscy wiemy, jak smakuje kawa, ale nie wszyscy wiemy, że może
smakować inaczej. Edukacja jest dla nas niezwykle ważna. Organizujemy spotkania i warsztaty dla początkujących miłośników kawy, którzy chcą poznać procedurę oceny jakości kawy
stosowaną przez profesjonalistów. Staramy się przede wszystkim uświadamiać ludziom,
jak smakuje kawa. Nie do końca jest to coś gorzkiego, co najlepiej smakuje z ciastem czy
syropem waniliowym. Kawa ma swój indywidualny charakter ze względu na region pochodzenia, metodę jej obróbki czy palenia oraz tego, jak barista ją przygotuje. Uczestnicy cuppingów mogą spróbować kilku kaw w jednym momencie. Na ślepo, nie wiedząc, co piją,
odkrywają te smaki, które faktycznie są ich smakami. Wszystko opiera się na pamięci sensorycznej. Pamiętamy, jak coś smakowało, ale gdy nie wiemy, co jest w każdej z filiżanek, kasujemy te przyzwyczajenia i wybieramy to, co nam smakuje.
KK: Jakie kawy dajecie do smakowania uczestnikom cuppingów?
ŁJ: Podstawowym ich celem jest stworzenie okazji do porównania smaków kaw z segmentu
Speciality Coffee z kawami dostępnymi od ręki w markecie.
KK: Co to jest Speciality Coffee?
ŁJ: Jest to termin powszechnie używany, ale nie jest oficjalnie unormowany. Tak naprawdę
każdy może powiedzieć o większości kaw, że są Speciality Coffee. Przyjęło się, że aby kawa
była zakwalifikowana do tego segmentu, podczas specjalnych cuppingów testerów kawy
musi otrzymać ocenę powyżej osiemdziesięciu punktów na sto możliwych. Z naszego
punktu widzenia decyduje też o tym całe otoczenie, w którym nasz gość może spożyć kawę.
Sposób, w jaki my o niej opowiadamy, smak i w końcu to, czy odnalazł korelację pomiędzy tą
opowieścią a zawartością filiżanki.
KK: Czy bariści w Polsce opowiadają o tym, co serwują, a Polacy pytają o kawę?
ŁJ: Kawa jest w pierwszej piątce najbardziej poszukiwanych produktów na świecie, jeśli idzie
o obrót giełdowy. To olbrzymia branża. Bariści opowiadają o kawie. Często i dużo. Zwłaszcza
na początku kariery wielu młodych baristów czuje misję ewangelizacji innych. Często robią
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to na ślepo, co nie do końca jest dobre. Goście nie
zawsze są na to gotowi. O sukcesie kawiarni decydują ludzie. Warto pytać o kawę baristów. Często
jest tak, że gdy przyjdziemy do kawiarni o odpowiedniej porze dnia, barista ma akurat przestój
w pracy. Chętnie opowie i wprowadzi wówczas
klienta w kawowe podstawy.
KK: Czym jest skala oceny Cup of Excellence?
ŁJ: Jest to konkurs w krajach producenckich,
takich jak: Etiopia, Brazylia, Kolumbia, Gwatemala,
Kenia, Tanzania, Indie i innych położonych między zwrotnikiem Raka a zwrotnikiem Koziorożca.
Kawę ocenia się ze względu między innymi na jej
kwasowość, słodycz czy transparentność smaku.
KK: A włoska kawa?
ŁJ: Nie ma czegoś takiego jak włoska kawa.
KK: Czym różni się kawa wypalana w Coffee
Proficiency od tej, którą możemy kupić w markecie czy sieciowych kawiarniach?
ŁJ: Przede wszystkim chodzi o relacje, jakie mamy
z farmerami. Dzięki temu możemy dokładnie
powiedzieć, w jaki sposób ta kawa jest uprawiana,
na jakiej wysokości, z którego obszaru plantacji
pochodzi, kiedy została zebrana i jak była sortowana – ręcznie czy mechanicznie. Możemy prześledzić całą historię ziarna.

Wszyscy wiemy, jak smakuje kawa,
ale nie wszyscy wiemy, że może
smakować inaczej.
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KK: Sprowadzacie najlepsze kawy w procedurze direct trade z konkretnych, sprawdzonych plantacji.
ŁJ: Dokładnie tak! Czasem korzystamy z pomocy pośrednika, ze względu na wysokie koszty
sprowadzenia kontenera ziaren. Zbiera on zamówienia od właścicieli innych palarni z całej
Europy, dzięki czemu koszty sprowadzenia kontenera się rozkładają. Zaletą direct trade jest
również to, że olbrzymia część pieniędzy, które płacimy za kawę, trafia bezpośrednio do farmerów. Uczciwe pieniądze, za uczciwą pracę i uczciwy produkt.
KK: Czym kierujesz się przy zakupie ziarna?
ŁJ: Zanim zamówimy dane ziarno, dostajemy jego próbki. Musimy sprawdzić, czy jest ono cokolwiek warte. Odbywa się to w mniejszych piecach, gdzie wypalamy te próbki, testujemy i oceniamy ich potencjał. Potem podejmujemy decyzję o zakupie, bazując także na sezonowości.
KK: Lubię pracować w kawiarniach. Pozwalają mi się skupić. Z moich doświadczeń
wynika jednak, że na to, czy dane miejsce stanie się moim małym rajem, wpływa kilka
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czynników. Są to: klimat miejsca – wystrój, muzyka, zapach – kawiarnia ma pachnieć
kawą, a nie odświeżaczem powietrza, obsługa i na końcu cena. Jak oceniasz polskie
kawiarnie pod tym względem?
ŁJ: Bardzo wielu baristów pragnie mieć swoją kawiarnię. Każdy chciałby, aby była kameralna,
a gospodarz był w niej zawsze dostępny dla gości. Biznes jednak weryfikuje. Z klimatu człowiek nie wyżyje.
KK: Biznes kawowy jest równie trudny jak restauracyjny? Kawa jest przecież wszędzie,
nawet w Biedronce mogą ją zaparzyć. Trochę tak jak pizza u nas w kraju.
ŁJ: Jak najbardziej, choć trochę łatwiej pod względem produktu. Jest jeden. Ten biznes jest
jednak znacząco mniej dochodowy niż restauracja. Aby dobrze zarobić, trzeba pracować nie
dwadzieścia cztery, a czterdzieści osiem godzin na dobę.
KK: Czy każda kawa daje kopa?
ŁJ: Każda kawa zawiera kofeinę. W zależności od jej charakterystyki, pochodzenia i znów
– metody, jaką ją zaparzymy. Kawa nie jest głównym źródłem kofeiny, którą dostarczamy na
co dzień. Jeśli ktoś pije Coca-Colę, to w niej jest więcej kofeiny niż w kawie. W herbacie także
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jest kofeina. Czy kawa daje kopa? To chyba bardziej efekt psychologiczny. Po kawie można
swobodnie zasnąć. Ja tak mam.
KK: Najdziwniejsza kawa lub metoda jej parzenia, z jaką się spotkałeś to…
ŁJ: Dodawanie masła do już zaparzonej kawy oraz cukru, do świeżo wypalonych ziaren.
Podobno chodzi tutaj o walory smakowe. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. Ja nie rozumiem
idei ulepszania kawy, która może być po prostu genialna. Jeśli chodzi o dodawanie cukru,
to sprawa różnic kulturowych. Ta praktyka występuje w rejonie Azji, gdzie pija się ciemną,
mocną kawę. Naszych, białych latte czy kawy z mlekiem, po prostu się nie pije.
KK: Muszę o to zapytać. Idziemy do popularnej, światowej sieciówki i zamawiamy
latte z syropem piernikowym. To kawa czy napój kawowy?
ŁJ: Zdecydowanie napój na bazie kawy. Tak powinien być traktowany. Jeśli choć trochę
poczytamy, to każdy się dowie, że żadna kawa nie smakuje dynią czy piernikiem. Są kawy,
które mają wyczuwalne nuty przypraw, co ktoś może skojarzyć na przykład z piernikiem.
KK: Jeśli kupujemy ziarna w markecie, często możemy przeczytać na opakowaniach
kawy, że jest ona na przykład „z nutą czekoladową”. To nadal kawa?
ŁJ: Wszystko zależy od tego, co dokładnie jest tam napisane. O procesie aromatyzowania
kaw każdy może sobie doczytać. Mam nadzieję, że potem nie będzie już chciał pić tego
typu produktów. Jeżeli opis jest jednak skonstruowany w sposób, który wskazuje na to, że
naturalna charakterystyka danej kawy i sposób jej wypalania dają posmak czekoladowy czy
wzbudzają nuty czekoladowe, to jak najbardziej tak.
KK: Którą, spośród sporego dorobku nagród, najtrudniej było zdobyć i dlaczego?
ŁJ: Baristą jestem od czternastu lat. Najtrudniej było przygotować się do mistrzostw świata
baristów. Trwało to pół roku. Miałem na tyle szczęścia, że mój ówczesny pracodawca odsunął mnie na ten czas od zawodu, a moim jedynym obowiązkiem było przygotowywanie się
właśnie do tego wydarzenia.
KK: Jak na nowo zakochać się w kawie?
ŁJ: Warto dać się poprowadzić zaufanemu bariście. Praktycznie w każdym mieście w Polsce
organizuje się takie cuppingi. Tak, jak wspomniałem wcześniej, jeśli znajdzie się godną
polecenia kawiarnię, warto poprosić tamtejszego baristę o krótkie wprowadzenie w arkany
świata kawowego.
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KK: Na koniec powiedz, proszę, gdzie można Cię znaleźć oraz dowiedzieć się nieco
więcej na temat Coffee Proficiency?
ŁJ: Na co dzień można znaleźć mnie w Krakowie. Pracuję w palarni kawy Coffee Proficiency.
Mamy tutaj nasz mały show room, gdzie każdy może spróbować naszych kaw czy zakupić
ziarenka. Zapraszamy także na naszą stronę http://coffeeproficiency.com/ oraz Facebooka:
fb.com/coffeeproficiency/.
KK: Dziękuję za rozmowę i pyszną kawę!
ŁJ: Cała przyjemność po naszej stronie. Do zobaczenia.
Łukasz Jura: Utytułowany barista, sensoryk, trener i sędzia. Mistrz Polski Baristów 2007
i Mistrz Świata Aeropressu 2009. Laureat 10. miejsca (najwyższe miejsce zajęte przez polskiego zawodnika) podczas Mistrzostw Świata Baristów w Tokio w 2007 roku. W 2009 roku
został oficjalnym członkiem norweskiej drużyny narodowej baristów, z którą zdobył wicemistrzostwo Norwegii.
Jest certyfikowanym sędzią World Barista Championship i Brewers Cup na lata 2014–2016.
W Coffee Proficiency zajmuje się kontrolą jakości kawy, prowadzi warsztaty oraz komponuje
i wypala własne mieszanki.

kolaczkrzysztof
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PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH
RZECZY Z TARGÓW CES 2017

PAWEŁ OKOPIEŃ

Od targów w Las Vegas zaczyna się rok, na miejscu byłem już pięć razy. W ostatnich latach nie
jest to impreza pojedynczych gorących produktów, to targi technologicznych trendów. Jakie
były w tym roku? Będzie się działo, choć segmenty, które będą górowały, mogą was nieco
zdziwić. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć o CES 2017!
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1. TO 50 i NAJWIĘKSZE TARGI W HISTORII
Mamy do czynienia z rokiem jubileuszowym, minęło 50 lat od pierwszych targów. Przez
ten czas technologia poszła bardzo do przodu, zmieniły się też same targi. W tej chwili
tą imprezą żyje całe Vegas, a także cały okołotechnologiczny świat. W tym roku impreza
odbyła się na 220 tysiącach metrów kwadratowych, gdzie było obecnych 3800 wystawców
z całego świata, w tym także z Polski. Gości było prawie 200 tysięcy. To gigantyczna impreza.
Zobaczyliśmy mnóstwo projektów motoryzacyjnych, nowe telewizory, nowe aparaty, nowe
pralki, lodówki i mnóstwo drobnych gadżetów.

2. ASYSTENCI GŁOSOWI JESZCZE NIGDY NIE BYLI TAK WAŻNI
Amazon zaczyna święcić triumfy także w kwestii głosowych asystentów. To Alexa zintegrowana z pralką, samochodami i automatyką domową była hitem tegorocznych targów.
Przewijały się też inne rozwiązania, w tym współpraca z Google Home i Apple HomeKit.
Pewne jest jedno po sześciu latach od premiery Siri asystenci głosowi nabierają poważ-
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nego wymiaru i znaczenia. Ta forma komunikacji
będzie rozwijana. Jest to ważna wiadomość dla
całego rynku, ale też bardzo zła dla nas Polaków.
Jesteśmy w tej chwili z tej rewolucji wykluczeni.
Brak wsparcia naszego języka w rozwiązaniach
Amazona i Apple sprawia, że z wielu funkcji nie
możemy korzystać w nowoczesnych gadżetach.
Interfejsy głosowe będą bardzo intensywnie rozwijać się w kolejnych latach, będzie to jednak
synergia z ekranami.

3. OSWÓJMY SIĘ
Z MYŚLĄ O AUTONOMICZNYCH
SAMOCHODACH
Prototyp autonomicznego BMW 7, koncepty
Mercedesa, próby Nvidii, projekt autonomicznego pojazdu Boscha, autonomiczny samochód
Hyundaia, a także Toyoty, czy pokaz demonstracji rozwiązań TomToma – to wszystko na targach
CES świadczyło o tym, że samojezdne pojazdy już
praktycznie jeżdżą po naszych drogach. To nie
jest jakaś odległa rzeczywistość, to w dużej mierze gotowe projekty. W ciągu trzech lat pojazdy
te na stałe wpiszą się w krajobraz naszych dróg.
Powinno być bezpieczniej, ale czy właśnie o takiej
motoryzacji marzyliśmy?

4. INTELIGENTNY DOM TO
TERAŹNIEJSZOŚĆ
Na CES 2017 w przeciwieństwie do lat poprzednich nie mówiło się głośno o Internecie Rzeczy.
Może dlatego, że stała się to pewna oczywistość.
Wszystkie nowe sprzęty są podłączone do sieci
od lodówki do samochodu. A co za tym idzie,
mogą też wymieniać ze sobą informacje. CES
2017 uświadomił mi, że idea Smart Home to nie
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jest jakaś wizja. W tej chwili inteligentny dom to
w dużej mierze kwestia budżetu. Przy czym nie
jest to już totalny kosmos. Nasz dom może być
smart już od początku, gdy go budujemy, ale
możemy też postawić na rozwiązania plug & play,
które nie wymagają montażu i ingerencji w elektrykę. Wiele rzeczy w domu możemy zautomatyzować, wydzielić zadania i wszystko kontrolować
z poziomu smartfona. Wykańczając lub remontując dom/mieszkanie, miejcie to na uwadze. Na
CES była Polska firma Fibaro, która coraz ściślej
współpracuje z Apple.

5. BEZ REWOLUCJI
W TELEWIZORACH
Telewizory na CES to punkt szczególny. Właśnie
na tej imprezie prezentowane były przełomowe
rozwiązania – magnetowid, DVD, pierwszy ekran
plazmowy, LCD, OLED. Co roku to tu czołowi
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producenci prezentują swoje trendy. Tak było
też w tym roku, ale o rewolucji nie ma mowy.
Mamy to samo, co rok temu tylko w wersji bardzo dopracowanej. Dla mnie największym hitem
jest połączenie telewizorów QLED Samsunga
z „connectboxem”, czyli urządzeniem ze złączami
za pomocą światłowodu. Dzięki czemu dekodery, odtwarzacze, konsole możemy mieć nawet
15 metrów oddalone od ekranu. Drugim hitem
jest ultrasmukły OLED LG W7 – ma on zaledwie
2,5 mm grubości. To robi wrażenie, które jednak
psuje szeroki przewód łączący go z obowiązkowym soundbarem. Ale efekt wow w przypadku
obu produktów pozostał. Poza tym mamy dopracowany HDR, lepsze odwzorowanie kolorów
i jeszcze ciekawszy design. Niewiele zmieniło się
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w kwestii Smart TV. Jeśli szukacie najświeższych wieści z rynku telewizorów, polecam zajrzeć na stronę internetową iMagazine.

W świecie iProduktów też niewiele się działo
Na CES nie zabrakło także specjalnej sekcji poświęconej gadżetom do urządzeń
z iOS, a przy okazji także komputerów Apple. Niestety wyglądało to wszystko
skromniej niż w latach ubiegłych. Nowością były oczywiście huby USB-C dla
nowych MacBooków. Trudno jednak wskazać choć jeden iGadżet, który by się
szczególnie wyróżniał.
CES 2017 to już historia, przed nami arcyciekawy rok w świecie technologii, jeszcze
w tym miesiącu MWC i wielkie mobilne premiery. Dzieje się!

paweloko
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CZYM LECĘ?

TOMASZ SZYKULSKI

Chociaż tematyka lotnicza jest niezwykle rozbudowanym i ciekawym zagadnieniem, większość
pasażerów kompletnie nie zwraca uwagi na to, jakim modelem samolotu leci. Warto to zmienić, typ
maszyny obsługującej nasze połączenie to bowiem drugi (po wyborze linii) najistotniejszy czynnik
wpływający na komfort podróży. W tym artykule opowiem, na co warto zwrócić uwagę, gdy stajemy
przed wyborem jednego z kilkudziesięciu dostępnych połączeń w interesujące nas miejsce.
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Idę o zakład, że większość regularnie latających osób, które czytają ten tekst, spotkała się
z następującym problemem: po wpisaniu w wyszukiwarkę biletów lotniczych interesujących nas dat i lokacji (szczególnie tych popularnych, które obsługuje wielu przewoźników),
naszym oczom ukazała się lista pozornie identycznych ofert, a my nie wiemy, na którą się
zdecydować. Podstawowe kryteria wyboru to cena oraz czas podróży, ale co w sytuacji, gdy
nadal mamy do wyboru kilka podobnych możliwości? W pierwszej kolejności warto sprawdzić recenzje i oceny linii lotniczych (na przykład w światowym rankingu Skytrax), a następnie modele samolotów, którymi przyjdzie nam podróżować.
O ile w przypadku krótkich połączeń europejskich lub regionalnych to ostatnie kryterium nie
ma większego znaczenia (prawie zawsze jesteśmy „skazani” na niemal identyczne Boeingi
737 i Airbusy A320), o tyle w przypadku długich, międzykontynentalnych tras warto poświęcić temu nieco więcej uwagi. Maszyny obsługujące różne połączenia w tej samej klasie
podróży mogą bowiem różnić się ilością miejsca w kabinie, jakością systemu rozrywki pokładowej, wielkością okien, poziomem hałasu, a nawet wilgotnością powietrza. Każdy z popularnych typów ma swoje wady i zalety, a część z wyżej wymienionych cech będzie różniła się
między liniami wykorzystującymi takie same samoloty. Z tego powodu na etapie przeglądania dostępnych biletów warto wynotować nazwy linii oraz modele samolotów, a następnie
sprawdzić je w serwisie SeatGuru, który opisywałem kiedyś na łamach iMagazine.pl. Strona
ta pozwala zapoznać się ze schematem siedzeń na pokładzie niemal każdej konfiguracji
maszyn i wybrać najlepsze z nich. Pewne cechy są jednak wspólne dla danej maszyny niezależnie od wykorzystującej ją linii lotniczej – i właśnie o tym opowiem w kolejnych fragmentach, skupiając się na popularniejszej wśród podróżnych klasie ekonomicznej.

Nowa generacja: Airbus A350 i Boeing 787 Dreamliner
To według mnie dwa najbardziej pożądane z obecnie latających samolotów. Mówimy tutaj
o najnowszych modelach czołowych producentów, w których zastosowano liczne innowacje
poprawiające komfort podróży: znacznie większe okna, jasne, przestronne wnętrze, znakomite wyciszenie kabiny, a także wyższą wilgotność i ciśnienie powietrza (zmniejsza uczucie
zmęczenia oraz wysuszenia skóry i oczu). W przypadku Dreamlinera na uwagę zasługuje
także system elektronicznego przyciemniania okien, który zastąpił klasyczną, przesuwaną
do dołu zasłonkę; kolejne naciśnięcia przycisku powodują, że szyba z przezroczystej staje się
błękitna, niebieska, a na końcu niemal czarna. Co ciekawe, nawet maksymalne zaciemnienie
pozwala w ciągu dnia obserwować to, co dzieje się za oknem. Najnowszy model samolotu
to także gwarancja nowoczesnego systemu rozrywki pokładowej wbudowanego w zagłó-
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wek poprzedzającego fotela, a także stosunkowo
duże szanse na dostęp do internetu podczas lotu
(zależnie od przewoźnika)
Niestety, fakt wykorzystywania najnowszych
maszyn nie powoduje, że pasażerowie klasy ekonomicznej zyskują wiele dodatkowej przestrzeni
dla siebie – fotele o cieńszym profilu skłaniają
bowiem operatorów do coraz mocniejszego
zagęszczenia rzędów. Natomiast jeżeli chodzi
o szerokość fotela, z omawianej dwójki zdecydowanie lepiej wypada Airbus A350, który w znacznie przestronniejszej kabinie mieści identyczną
co Boeing 787 liczbę dziewięciu rzędów siedzeń.
Niemniej kwestia ta nie różni się specjalnie od
innych maszyn, dlatego czynnikiem decydującym
o wyborze modelu najnowszej generacji powinny
być zalety opisane w poprzednim akapicie.

Podniebny gigant: Airbus A380
O tej maszynie słyszały nawet osoby, które na
co dzień nie mają zbyt wiele wspólnego z lotnictwem. A380 jest bowiem jedynym na świecie
samolotem z dwoma pełnymi pokładami jeden
nad drugim, który jednorazowo zabiera nawet
600 pasażerów. Ogromne rozmiary maszyny nie
są jednak jedynym powodem, dla którego warto
zdecydować się na lot na jej pokładzie; podobnie
jak w przypadku modeli omawianych w poprzedniej części, A380 to także stosunkowo nowa
konstrukcja, w której zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Podstawową zaletą jest tutaj
bardzo dobre wyciszenie kabiny, które w połączeniu z metką największego pasażerskiego
samolotu świata sprawia, że podczas rezerwacji dalekiej podróży warto rozglądać się za tym
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modelem. Linie posiadające we flocie Airbusa A380 często traktują go jako swój
okręt flagowy, a pasażerowie mogą spodziewać się nieco lepszego serwisu, systemu rozrywki pokładowej czy menu niż na innych rejsach danego przewoźnika.

Komfortowy, ale nudny: Boeing 777
Nazywany „siekierkami” lub „kosami” (od kształtu cyfr „7” w nazwie), Boeing 777
to największy i najdłuższy jednopokładowy, dwusilnikowy samolot pasażerski.
Szeroki kadłub u większości wykorzystujących go linii mieści aż dziesięć foteli
klasy ekonomicznej w rzędzie (układ 3–4–3), a średnica gigantycznych silników
równa się… przekrojowi kadłuba popularnego Boeinga 737. Pasażerowie docenią
w nim stosunkowo przestronne wnętrze, spore okna i wyciszenie wnętrza. 777
słynie z bezpieczeństwa i niezawodności, a stosunkowo młody wiek tego modelu
(produkcję rozpoczęto w połowie lat dziewięćdziesiątych) sprawia, że wiele
egzemplarzy cechuje nowoczesne wykończenie kabiny. Lot na pokładzie „siekierek” powinien być zatem komfortowy, moim zdaniem jest to jednak samolot
nudny; nie wyróżniają go bowiem innowacje Airbusa A350 i Boeinga 787, rozmiary
A380 czy legenda kolejnego samolotu w zestawieniu.
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Niewygodny klasyk: Boeing 747
Boeing 747, popularnie nazywany Jumbo Jetem, to legenda lotniczego świata
i samolot, którego za sprawą charakterystycznego garba (krótszy od głównego,
górny pokład) nie da się pomylić z żadnym innym modelem. Niestety, powody do
świadomego wybrania takiej maszyny kończą się na tej otoczce i jej legendzie;
wnętrze należy bowiem do najmniej komfortowych wśród obecnie użytkowanych maszyn dalekiego zasięgu. Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze 747
to model zaprojektowany jeszcze w latach sześćdziesiątych. Pomimo ogromnych
zmian i zaadaptowania nowoczesnych rozwiązań, jest to w gruncie rzeczy nadal
taka sama konstrukcja. Jego ewidentną wadą (nawet w przypadku najnowszej
wersji oznaczonej jako 747-8) jest słabe wyciszenie kabiny – podczas dziewięciogodzinnego rejsu na pokładzie nowego Jumbo Jeta linii Lufthansa hałas był
dla mnie dużym problemem. Po drugie, w każdym rzędzie kabiny 747 upchano

po dziesięć foteli, co nie wpływa korzystnie na ilość przestrzeni dla pasażera. Co
bardzo istotne, większość z obecnie latających Jumbo Jetów to co najmniej kilkunastoletnie modele 747-400, których wyposażenie odstaje od najnowszych
standardów. Biorąc pod uwagę te mankamenty, a także wysokie koszty eksploatacji i pokaźne zużycie paliwa, coraz więcej linii decyduje się na trwałe wycofanie 747 ze swojej floty. Jeżeli nie jesteś fanatykiem lotnictwa, zamiast Jumbo Jeta
możesz z czystym sumieniem wybrać jeden z opisanych wcześniej modeli.
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Mieszane uczucia: Airbus A330
Ten bardzo popularny model europejskiego producenta (razem ze swoim czterosilnikowym bratem – A340) należy do maszyn, których nie potrafię z czystym sumieniem polecić, ale jednocześnie nie zamierzam do nich zniechęcać.
Dlaczego? Z jednej strony nieco kanciasty i (nie)obiektywnie brzydki, A330 jest
głośny, ma relatywnie małe okna i niezbyt atrakcyjne wnętrze. Z drugiej – wiele
linii inwestuje ostatnio w odnowienie jego kabiny, a najpopularniejszy układ siedzeń 2–4–2 cieszy się dużym powodzeniem wśród pasażerów (większość dużych
samolotów ma po trzy fotele pod oknem). Moja rada? Jeżeli nie mamy do wyboru
nic ciekawszego, lot na pokładzie A330 (lub A340) nie będzie niczym niezwykłym,
ale jednocześnie nie powinien dać nam zbyt wielu powodów do narzekań.

Mały, ale o dużym zasięgu: Boeing 757
757 to samolot, który z perspektywy pasażera właściwie nie różni się od spotykanych na krótszych lotach Boeingów 737 czy Airbusów A320. W przeciwieństwie
do wszystkich pozostałych modeli opisanych w tym artykule ma on tylko jeden
korytarz – układ siedzeń to 3–3. Od zakończenia jego produkcji minęło już ponad
12 lat, dlatego trudno mówić tutaj o nowoczesnych rozwiązaniach. Na Boeinga
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757 nie trafimy jednak często, gdyż obsługuje on bardzo specyficzne trasy – przykładem mogą być krótkie, transatlantyckie połączenia z Wysp Brytyjskich, a także
dłuższe loty krajowe w USA.

Na koniec: Boeing 767
Jedyny samolot z zestawienia, którym sam nie miałem okazji lecieć. Jeszcze kilka lat
temu Boeing 767 stanowił trzon dalekodystansowej floty polskich linii LOT, z czasem
zastąpiły go w niej nowoczesne Dreamlinery. Produkowany od 35 lat model jest
obecnie jednym z najmniejszych samolotów dalekiego zasięgu, który wykorzystuje
wygodny układ siedzeń 2–3–2. Za sprawą leciwego wieku większości egzemplarzy,
a także niewielkiej pojemności, Boeing 767 jest obecnie wykorzystywany głównie
do obsługi połączeń czarterowych oraz mocniej obłożonych lotów regionalnych
lub krajowych (rzadziej rejsów międzykontynentalnych). Podobnie jak w przypadku
757, na model 767 nie trafimy zbyt często, a jeśli już tak się trafi – rzadko możemy
mieć inny wybór, dlatego trudno dyskutować o jego alternatywach.

t_szykulski
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SALT LAKE CITY

ANNA GABRYŚ

Do Ameryki to się jechało na saksy, do tak zwanej cioci, zwiedzać Nowy Jork i San Francisco,
plażować w Miami, pielgrzymować do grobu Elvisa czy nawet spać na lotniskach, jak na
przykład Tomek Szykulski. A nie jak ja, wybrać się do światowej stolicy mormonów, do Salt Lake
City, w samym środku zimy, bez przeczytania choćby w Wikipedii, co się za tą nazwą kryje.
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Zanim przejdę do początku, zacznę od końca. Wyjazd był firmowy, nie ma co ukrywać – HQ
korpo, w którym pracuję, mieści się właśnie w Salt Lake City. Zjazd kończył się w piątek,
parę osób zostało na weekend, by pojeździć na nartach na słynnych olimpijskich trasach.
Z tego, co wiem, utknęli na ponad sześć godzin na autostradzie, bo z powodu burzy śnieżnej
zamknięto trasy i autostradę przy okazji. Inni, którzy wracali do Europy w piątek wieczorem,
dotarli do domów w niedzielę w nocy, błąkając się po prawie wszystkich stanach, szukając
wolnych miejsc na loty do Londynu. Ot, taka sobie lotnicza zakopianka w weekend w szczycie sezonu.
Zabawmy się: mówię „Salt Lake City”, a Wam przychodzą do głowy jakie skojarzenia? No
dobra, nie pytam. Mnie jedno: mormoni (mój błąd, o czym później). Pamiętam, jak pojawili
się ze dwadzieścia lat temu na polskich ulicach, grzecznie zapraszając w amerykańskiej polszczyźnie do rozmowy o swojej wierze. Miałam okazję zwiedzić światowe centrum mormonów, które mieści się właśnie w Salt Lake City.
Centrum miasta daje świadectwo tego, jaki był jego początek. Po męczeńskiej śmierci
założyciela religii mormonów, Josepha Smitha – jak usłyszałam od jednego z przewodników – osadnicy przybyli na tę ziemię, gdzie ukazał im się prorok i zachęcił do osiedlenia się
w dolinie, nieopodal słonego jeziora. Przybyli z Illinois po tym, jak w 1844 roku zamordowano Josepha Smitha, oskarżając go o krzywoprzysięstwo i poligamię. To drugie, zgodnie
z prawem USA, było przestępstwem, ale zgodnie z religią mormonów – nie i z tego głównie
słyną wyznawcy tej religii. Resztę, kto jest zaciekawiony, polecam doczytać, bo nie o tym tu
będę pisać.
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Ważne, że miasto ma korzenie mormońskie
i naprawdę się to mocno odczuwa. Widać to
przede wszystkim na Temple Square, czyli wielkim placu, na którym znajduje się kompleks
najważniejszych budowli mormońskich. Wśród
nich Świątynia, od której zaczyna się numeracja
wszystkich adresów w mieście, czyli jak łatwo się
domyślić jeden z pierwszych budynków murowanych. Wstępu do niej nie mają niewierni, jak
się dowiedziałam od siostry Cox – sympatycznej
misjonarki, której zadaniem jest oprowadzanie
gości po kompleksie. Nikt, kto wejdzie na teren
w godzinach jego dostępności, nie zostanie sam
dłużej niż pięć minut – od razu pojawia się jeden
z licznych misjonarzy i z uśmiechem na ustach
opowie o miejscu, o budynku, a na końcu zachęci
do zapoznania się z Księgą Mormona, którą wyśle
we właściwym języku pocztą po podaniu adresu
(nie podałam).

Siostrę Cox spotkałam w Tabernakulum, z pewnością zaliczę je do najdziwniejszych i najbardziej fascynujących miejsc odwiedzonych przeze mnie w ogóle. To miejsce zgromadzeń mormonów. Oryginalnie mieściło nawet trzynaście tysięcy wiernych. Wow! – powiedziałam do
siostry Cox – a ona odpowiedziała tak samo – wow! Uściśliła, że dzisiaj w ławkach zasiądzie
zaledwie cztery tysiące zgromadzonych, ze względu na to, że ludzie przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat urośli. Wszerz – dopowiedziałam siostrze Cox w duchu. Tabernakulum jest o tyle
wyjątkowe, że dach jego stanowi kopuła niewspierana przez żadne kolumny. Chodzi o to, by
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każdy wierny z każdego miejsca mógł równie dobrze widzieć głoszącego kazanie proroka
(tak, o tym też trzeba doczytać, jak to jest z prorokami mormońskimi, zapewniam – warto).
To samo odnosi się do akustyki. Miałam okazję uczestniczyć w pokazie akustycznym: na
estradzie prezenter darł kartkę, a ja, stojąc na drugim końcu obiektu, byłam przekonana, że
robi to przy moim uchu. Wow! – chciałam zakrzyknąć, ale bałam się przestraszyć prezentującego walory akustyczne i tylko szepnęłam do siostry Cox „It’s amazing!”, na co pan na estradzie uśmiechnął się w moim kierunku. Na Josepha Smitha! Musiał mój szept usłyszeć.
Tabernakulum jest siedzibą Chóru i Orkiestry. I tu porada: jeśli pojedziecie do Salt Lake City,
to wybierzcie się tam w niedzielę, o 9.30, na cotygodniową audycję na żywo. Od 1929 roku
z Tabernakulum Chór i Orkiestra mormońska transmitują półgodzinne „Muzykę i słowo
mówione”, dawniej przez radio, dzisiaj przez telewizję i jest to wydarzenie tak wyjątkowe,
że chciałam mówić „wow, wow, wow” bez końca. Sala – naprawdę – była wypełniona. Na
estradzie ze 150 wykonawców. Ile osób przed telewizorami? Nie mam pojęcia, ale utwierdziło mnie to w przekonaniu o sile wiary mormonów i ich niesamowitych umiejętnościach
PR i marketingowych.
To samo wrażenie towarzyszyło mi w Centrum
Konferencyjnym, także mormońskim, które
zmieści – bagatela – 31 tysięcy widzów. WOW.
Podobnie jak Tabernakulum nie ma w nim
słupów wspierających dach, a wewnętrzne
balkony (w zasadzie półkoliste tarasy) skonstruowano w ciekawy sposób, który uprzejmi
misjonarze oczywiście pokażą. Zbudowane
na początku XX wieku centrum było placem
budowy dla tysiąca robotników dziennie. Taką
skalę to nie wiem, jakie budowle mają, ale
policzcie dniówki – w trzy lata zakończono
prace. Imponujące. Centrum mieści drugie co
do wielkości organy amerykańskie. Największe
gdzie są? Tak, zgadliście, po drugiej stronie
ulicy, w Tabernakulum.
Chyba wystarczy o mormonach. Choć nie. Bo
trudno od nich uciec w mieście. Częściej niż
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gdzie indziej w USA – o czym zapewniali lokalsi – sprawdza się tu dokumenty tożsamości przy wejściu do
knajpy. Po zmierzchu trudno spotkać
przechodnia, koledzy z firmy znikają
z imprezy natychmiast i nie da się ich
wyciągnąć „na jednego” (bo mormoni nie piją alkoholu). I ogólnie jest
podobno nudno. No cóż, obracałam
się w towarzystwie Europejczyków,
uwierzcie mi, nudno nie było. A propos dokumentów tożsamości, to
do tego stopnia jest to restrykcyjnie pojmowane, że kolega grubo po
pięćdziesiątce nie wszedł do knajpy
wieczorem, bo zapomniał paszportu.
Wszystkich nas skrupulatnie spisano
z dokumentów – wiecie, jak długo
to trwało dla trzydziestoosobowej
grupy?
Nie wystarczy o mormonach, bo mam wrażenie, że mają też dość ciekawe poczucie humoru. Doświadczyłam go już na lotnisku, przy przekraczaniu granicy. Po
co do USA, po co do SLC – to były proste pytania. Kim jestem – też proste, jestem
project managerem. „To znaczy, że co robisz jako project manager?” – zdębiałam
i odpowiedziałam „I’m managing projects”. Funkcjonariusz o głębokobiblijnym
imieniu uśmiechnął się do mnie, a ja w wyobraźni już wracałam do samolotu, do
Polski, a on pyta: „A czy jesteś przy tym miła dla ludzi”. Zbierając szczękę z podłogi, odparłam: „Oczywiście”. „Powiedz, jak to robisz, że jesteś miła dla ludzi przy
prowadzeniu projektów”. Wzbiłam się na wyżyny powagi i odpowiedziałam: „Jak
mnie mama nauczyła, mówię wiele razy do każdego proszę, dziękuję i przepraszam”. Ten poziom zadziwienia towarzyszył mi przez cały tydzień w Salt Lake City.
Napisałam wcześniej, że moim błędem był brak skojarzenia SLC z czym innym niż
„siedziba mormonów”. Bo otóż dzień przed moim wyjazdem w przylegającym
Park City rozpoczynał się Sundance Film Festival. Gdybyście wiedzieli, jak plułam
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sobie w cokolwiek można pluć, gdy się o tym dowiedziałam. Za późno. Hoteli
już nie było, przebukowanie lotu to jakieś 500 euro w plecy, a bilety na pokazy
dawno rozebrane. Tyle było mojego Sundance, ile napatrzyłam się na festiwalowe
flagi powiewające tu i ówdzie na opustoszałych ulicach.

Żal mi również Gór Skalistych, które za mgłą i smogiem (efekt inwersji) się ukryły,
a przecież to w Górach Skalistych Winnetou hasał z Old Shatterhandem, a ja miałam razem z nimi hasać na mustangach, niosąc sprawiedliwość temu światu. Utah,
stan, którego SLC jest stolicą, jest najbogatsze w USA w parki narodowe – tak,
właśnie tu jest słynne Yosemite. Ominęło mnie. Nie wybrałam się też na olimpijskie trasy i do obiektów. Nawet nie pamiętałam, że w 2002 roku w SLC odbyła się
olimpiada zimowa. Koleżanki i koledzy o tym dobrze wiedzieli i szukali w mieście
śladów – znaleźliśmy pamiątkowy znicz olimpijski przy centrum handlowym.
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Kierowca ubera, który wiózł nas z lotniska do
hotelu, zapytany o atrakcje miejskie, polecił zwiedzić właśnie to centrum handlowe, znakomity mall,
City Creek. Owszem, zwiedziłam. Wyznam, że byle
centrum handlowe w Krakowie jest lepsze od tego.
No i w sumie tyle mogę powiedzieć o tej mormońskiej Częstochowie, amerykańskim Zakopanem,
światowym Cannes, Berlinie i Wenecji w jednym.
O samej Ameryce napiszę tylko tyle, że nie chcę
się wypowiadać. Nie wierzę, że to jest „prawdziwa” Ameryka. Prawdziwie amerykańskie były
w Salt Lake City tylko śniadania w Denny’s (podejrzewam, że noszę po nich około pięciokilogramową pamiątkę), potężne ciężarówki i podmiejski
bar, do którego zawitałam na karaoke którejś nocy
ze znajomymi nie-mormonami lokalnymi (nie
pytajcie). Barman, sprawdzając mój paszport, rzucił krótko: „Polska? To ten kraj naprawdę istnieje?”.
Istnieje, istnieje, jest równie realny, jak kompletnie
surrealistyczny wypad do Salt Lake City.
Skoro zaczęłam od końca, to skończę na
początku. To był mój pierwszy wyjazd do USA
i nie wiem, co mam o nim myśleć. Intensywny
– to słowo przychodzi mi do głowy, gdy rozmyślam o tym, co zobaczyłam w SLC, o tym, czego
doświadczyłam i co w moim mniemaniu w jakiś
sposób wiąże się z tym wypadem. Intensywny
do tego stopnia, że przez kilka dni nie mogłam
zebrać myśli, słów i klawiatury, by o tym napisać.
Czy warto jechać do Salt Lake City? Na pewno,
choć może niekoniecznie zimą. Czy warto jechać
do USA? Tak, choć może nie warto zaczynać właśnie od Salt Lake City.

ania13

/ PRODUCTIVITY / Jak odnieść sukces i nie dać się pięciu „niedasiom”

JAK ODNIEŚĆ SUKCES I NIE DAĆ
SIĘ PIĘCIU „NIEDASIOM”
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W tym numerze iMagazine są wyjątkowo dwa artykuły mojego autorstwa: jeden
o dziesięcioleciu mojej aplikacji Nozbe, a drugi to ten, który właśnie czytasz i w którym wnioski
z dekady działalności biznesowej próbuję przekuć na konkretne porady i inspirację dla Ciebie,
Drogi Czytelniku. Chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami i doradzić, jak nie dać sobie
wmówić, że czegoś się „nie da” i robić swoje, aby w końcu osiągnąć sukces.

1. Nie da się rozwijać biznesu „po godzinach”?
Jak pisałem w artykule o dziesięcioleciu Nozbe, moja aplikacja powstawała jako
dodatkowy projekt. Ot, takie hobby: testowałem nowo poznane zasady GTD
(sztuki zarządzania czasem „Getting Things Done”) oraz technologię Web 2.0.
Nawet kiedy już uruchomiłem projekt w lutym 2007 roku, ciągle robiłem to „po
godzinach” – rozwijałem Nozbe popołudniami. Choć już w maju tamtego roku
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zdobyłem stu pierwszych klientów, nadal nie byłem pewny co do przyszłości tego
projektu. Po prostu dalej go rozwijałem i miałem nadzieję, że się uda. Dopiero na
początku roku 2008 podjąłem decyzję, że spróbuję utrzymywać się tylko z Nozbe
i rzuciłem dotychczasowe zajęcie.
Wiele mądrych głów przekonuje, że aby odnieść sukces, trzeba rzucić wszystko
i skupić się wyłącznie na nowym przedsięwzięciu. Ja się z tym nie zgadzam i moja
historia udowadnia, że jeśli to „nowe” faktycznie ma potencjał, to trzeba odczekać, popracować trochę na „dwa etaty” i rozkręcić nowy projekt do takich rozmiarów, aby faktycznie móc mu poświęcać 100% swoich zasobów.
Zresztą nie tylko ja mam takie zdanie. Mój przyjaciel Michał Szafrański, autor bloga
„Jak oszczędzać pieniądze”, zrobił podobnie i odnosi jeszcze większe sukcesy.

2. Nie da się osiągnąć globalnego sukcesu z Polski?
Językiem świata i Internetu jest angielski. Jeśli go znamy, możemy zacząć budować globalny biznes już dzisiaj. Bo liczy się to, czy władasz językiem potencjalnych klientów i użytkowników. Wiedziałem od początku, że Nozbe może pomóc
zapracowanym i zestresowanym Polakom, ale zdawałem sobie sprawę także
z tego, że metodologia GTD jest znacznie popularniejsza w Ameryce niż w Polsce.
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Tą liczebną przewagą podyktowana była moja decyzja, aby uruchomić Nozbe
po angielsku i pisać do prasy amerykańskiej oraz udzielać się na anglojęzycznych
blogach i forach dyskusyjnych.
Pierwszych użytkowników Nozbe nie interesowało to, że aplikację tworzy nikomu
nieznany programista z Polski. Ważne było to, że narzędzie rozwiązuje ich realny
problem i pomaga im się ogarnąć. I do tego „mówi” w ich języku.

3. Nie da się rozkręcić biznesu bez zewnętrznego
finansowania?
Każdy startup walczy o zdobycie finansowania z funduszy Venture Capital. Choć
moja firma też nazywana bywa startupem, nigdy nie walczyłem o żadne pieniądze poza tymi, które napływają od płacących użytkowników. Mój początkowy
budżet nie był za wielki, a marzyłem o pierwszym Macu. Na pocieszenie nakleiłem więc sobie naklejkę Apple na starego Thinkpada a dopiero pod koniec
2008 roku kupiłem Macbooka Air.
Jak wspomniałem wcześniej, dopiero po roku działalności rzuciłem wszystko
i skupiłem się wyłącznie na Nozbe. Wtedy też zatrudniłem pierwszego programistę i to na pół etatu! Rok później – specjalistkę ds. wsparcia klienta. Z czasem nasz
zespół urósł do 12, a potem 24 osób. Teraz oprócz ponad 20 pracowników w głównym teamie mamy kilkanaście osób, z którymi współpracujemy na stałe.
Najlepsze jest to, że w 2017 roku nie trzeba zatrudniać aż tylu osób. Mamy dostęp
do aplikacji i rozwiązań, które automatyzują wiele procesów. Jest także rzesza
freelancerów, którzy chętnie przygarną różne zlecenia. W ten sposób pracujemy
z tłumaczami, lektorami i wieloma innymi specjalistami. Dlatego można rosnąć
i rozwijać biznes z bieżących pieniędzy i to w całkiem szybkim tempie!
Co więcej, nie trzeba dominować żadnego rynku – Nozbe działa w branży narzędzi
do zarządzania czasem, gdzie konkurentów liczy się w tysiącach! Ale to nie znaczy,
że setki tysięcy ludzi na świecie nie mogą korzystać właśnie z naszego narzędzia.
Nie jest tak, że aby jedna aplikacja przeżyła, inna musi umrzeć. Zresztą nikt nas
nie może „zabić”. Możemy to zrobić tylko my, jeśli zaczniemy zaniedbywać swój
produkt i użytkowników.
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4. Nie da się bez profesjonalnego biura?
Zaczynając Nozbe, byłem sam. Dopiero później zatrudniłem programistę
z Torunia i osobę do wsparcia klienta z Warszawy. Nie mieliśmy biura. Od tamtego
czasu zespół zdziesięciokrotnił swą liczebność... i ciągle nie mamy biura. Często
słyszę, że „jak dorośniemy” lub jak zaczniemy „traktować Nozbe jako poważny
biznes”, to wreszcie wynajmiemy sobie fajne biuro jak Google czy inne firmy
internetowe. Ale jak mielibyśmy to zrobić, jeśli w naszym zespole są osoby z całej
Polski i nie tylko? Gdzie to biuro miałoby się mieścić?
Z tego też powodu już od dziesięciu lat wszyscy pracujemy z domu. Używamy
Nozbe i innych aplikacji do zarządzania firmą i spotykamy się dwa razy w roku na
„zjazdach Nozbe”, podczas których wynajmujemy hotel i przez tydzień wszyscy
razem pracujemy, bawimy się i poznajemy się lepiej.
Nie potrzebujemy centralnego biura. Jest „No Office”, czyli praca w trybie zdalnym,
dzięki której możemy zatrudniać świetnych specjalistów, nie martwiąc się o to, jak
daleko mieszkają oraz cieszyć się życiem bez dojazdów do pracy, bez korków. Da się.
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5. Nie da się podbijać lokalnych rynków bez
przedstawicielstwa?
Ten ostatni punkt nawiązuje do poprzednich. Nie mamy biura w Dolinie Krzemowej,
jednak tysiące osób w USA znają i używają Nozbe, i są z tego bardzo zadowolone.
Jak pisałem w artykule o dziesięcioleciu Nozbe, udało nam się podbić rynek japoński
w sposób zupełnie niestandardowy, dzięki kontaktowi z lokalnym blogerem i tamtejszą firmą PR.
Wspieramy dziś sześć walut i oferujemy Nozbe w dziesięciu językach. Wszystkie
materiały są przetłumaczone, zapewniamy także profesjonalne wsparcie klienta
w tych językach. Dla Japończyka Nozbe funkcjonuje jak produkt japoński – może
wejść do Nozbe przez stronę Nozbe.jp, zobaczy wtedy stronę po japońsku, zapłaci
w jenach, a jak ma pytanie, to prosto z aplikacji wyśle zapytanie, na które dostanie
szybką odpowiedź... oczywiście po japońsku. Czego mu więcej trzeba?

Nie daj się „niedasiom”!
To jest właśnie moja rada związana z produktywnością, zarządzaniem czasem
i odnoszeniem sukcesu: nie daj się „niedasiom”! Rób rzeczy po swojemu i ucz się od
osób, które osiągnęły swoje cele w sposób niestandardowy.
Często w życiu jest tak, że wygrywa ten, kto robi coś inaczej, niż „zawsze się robiło”,
ponieważ odnajduje swoją wyjątkową ścieżkę do celu... czego Tobie z całego serca życzę!

MSliwinski

wyimek
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!

alnej
m
y
s
k
a
M
o
Kroków d
ności
w
y
t
k
u
d
o
Pr
liwiński
Michał Ś

J UŻ W PRZE DSPRZE DAŻY:

KursProduktywnosci.pl

/ LIFESTYLE MACUSERA / Dla niej

88

LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

ŚWIECZKA Z DREWNIANYM
KNOTEM MIUKA CANDLES
CENA OD 70 PLN
Aura za oknem zachęca do spędzania wieczorów w domu - pod
kocem, z gorącym kubkiem w ręku
i najlepiej przy kominku. Ten ostatni
nie jest niestety normą w naszych
domach, pozostaje nam więc
zastępstwo w postaci świeczek.
W dobie wszechobecnego smogu
warto rozejrzeć się za świecami
z naturalnych wosków roślinnych,
takich jak ekologiczna soja czy
naturalny rzepak. Świece Miuka
to doskonałe połączenie designu,
cudownego aromatu oraz naturalności. Wykonywane ręcznie
w polskiej pracowni przez ludzi, dla
których środowisko oraz zdrowie
nie są obojętne. Do wyboru mamy
kilkanaście nut zapachowych, od
kwiatowych przez owocowe na ziołowych kończąc. Sam zapach tworzy dobrą bazę do relaksu a kropką
nad i są odgłosy wydawane przez
świeczki, dzięki naturalnemu drewnianemu knotowi.
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MEGA KLOCKI EVERBLOCKSYSTEMS
CENA 10 PLN ZA KLOCEK
Każdy z Was, kto dzielił pokój z rodzeństwem, wie,
jak momentami brakowało intymności, szczególnie jeżeli rodzeństwo było znacznie młodsze.
W takich chwilach marzyliśmy o możliwości postawienia ściany i odizolowania się. Być może Arnon
Rosan, pomysłodawca Ever Block Systems, tworząc naturalnych rozmiarów klocki, też wcześniej
borykał się z tym problemem. Ever Block daje
nieograniczone możliwości konstruowania, dzięki
dołączonym instrukcjom zbudujemy wymarzony
fotel, ściankę działową, półkę, czy stół na przyjęcie w ogrodzie. Kreatywne zabawy z lat dziecięcych powrócą w dziesięciokrotnie większej skali.

KOSMETYKI NATURALNE YOPE
CENA OK. 20 PLN

System składa się z trzech rodzajów klocków,
każdy oczywiście w innym rozmiarze, plus płaski
klocek do wykończenia powierzchni. Każdy z nich

Mycie rąk to czynność, której dobroczynne dzia-

dostępny w 14 kolorach, między innymi złoty,

łanie wpajane jest nam od najmłodszych lat.

transparentny i czerwony.

Tak więc kilkanaście razy dziennie skrupulatnie
czyścimy dłonie mydłem, nie zastanawiając się,
jaki ono ma wpływ na nasz delikatny naskórek
i dlaczego chwilę po umyciu skóra jest sucha
i napięta. Takie pytanie zadali sobie założyciele
marki YOPE i po stwierdzeniu, że za ten stan
odpowiadają różnego rodzaju związki chemiczne, postanowili znaleźć alternatywne naturalne składniki. Tak powstało mydło w płynie,
składające się z roślinnych substancji myjących,
zapachowych i konserwujących. Po jego użyciu
skóra jest gładka jak po użyciu kremu. W ofercie YOPE znajdziemy również naturalne meble
kuchenne neutralizujące pozostałości po żywności na naszych dłoniach, a pozostawiające
zapach imbiru, wanilii, cynamonu lub figi.
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OCZYSZCZACZ POWIETRZA
PHILIPS AC3256 - CENA 2700 PLN
Słabe powietrze mamy w Polsce od lat, ale teraz
wreszcie wszyscy zaczęli to zauważać i bardzo
dobrze. Warto się więc zaopatrzyć w jakiś oczyszczacz powietrza, szczególnie jeśli mamy małe
dzieci. Philips AC3256 będzie idealny nawet dla
alergików, gdyż oprócz formaldehydów filtruje
z powietrza także do 99,97% alergenów jak pyłki,
kurz, roztocza czy sierść zwierząt. Eliminując przy
tym nieprzyjemne zapachy. Wyświetlacz na bieżąco informuje nas o stężeniu cząstek pyłu zawieszonego (popularny SMOG) PM2,5, a 4-stopniowy
wskaźnik kolorów pokazuje aktualny stan jakości
powietrza w pomieszczeniu. Jest dość duży, ale
może przefiltrować aż 95 m2 oraz dzięki technologii
AeraSense działa całkowicie automatycznie.

WILD WOOD STORIES – CENY RÓŻNE
Coraz częściej szukamy do naszego mieszkania
mebli i przedmiotów totalnie niepowtarzalnych
i naturalnych. Ja ostatnio coraz bardziej lubię
naturalne drzewo. Dlatego urzekły mnie przedmioty wytwarzane przez Wild Wood Stories. Jest
to mała stolarnia prowadzona przez dwie osoby
zakochane w naturze i drewnie, w której z pasją
powstają nowe wcielenia drewna. Drewno do
mebli nie jest pozyskiwane z wycinek, właściciele
wyszukują podgryzione przez bobry lub zwalone
drzewa, stare deski itp., z których tworzą potem
niepowtarzalne przedmioty. Każdy z nich jest inny
i indywidualny. Możecie kupić ławki, taborety,
deski do krojenia, stoliki nocne. Mnie najbardziej
zachwyciła deska do krojenia z czarnego dębu.
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LICZNIK SOCIALMEDIÓW SMIIRL
CENA OK. 1200 PLN
Jest część ludzi lub firm, dla których najważniejsza jest ilość lajków na Facebooku
lub Instagramie. Specjalnie dla nich powstały liczniki Smiirl. Licznik umieszczony
jest w dość dużej drewnianej obudowie i jest całkowicie mechaniczny. Czyli
cyferki przewracają się w nim fizycznie. Na pewno widzieliście już kiedyś działający w ten sposób zegar nazywany klapkowym. Efekt przewracania zawsze robi
wrażenie. W licznikach Smiirl jest też elektronika, która pozwala podpiąć go pod
Wi-Fi i na żywo pokazywać lajki z Facebooka lub Instagrama. W przyszłości będzie
też wersja Custom, która będzie mogła pokazywać na przykład stan konta lub
cokolwiek innego. Idealny gadżet do recepcji lub dla blogerów instagramowych.
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RECENZJA MACBOOK
PRO 13” ESCAPE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Phil Schiller, odsłaniając światu nowe MacBooki Pro na ostatnim keynote Apple,
wyraźnie podpowiedział, że model bez 13” bez Touch Bara kierują do dotychczasowych
klientów. Nie wspominał o fakcie, że nowy model jest zdecydowanie droższy od
poczciwego Aira, tak popularnego na świecie, ale podkreślał za to zalety nowego Pro.
Czym w takim razie jest nowy MacBook Pro 13” Escape? Lepszym Airem? Tańszym Pro?
Czy jest to w ogóle komputer przeznaczony dla profesjonalistów?
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W styczniowym wydaniu iMagazine znajdziecie moją recenzję MacBooka Pro 13” z Touch
Barem, z którym spędziłem miesiąc. Ponieważ model bez Touch Bara ma dokładnie taki sam
ekran, taką samą konstrukcję i wiele innych wspólnych cech w tej recenzji skupię się tylko
na elementach, którymi się wyróżnia, wraz z moją subiektywną oceną i porównaniem do
modelu z Touch Barem.
Podsumowując, nie mam żadnych nowych przemyśleń na temat ekranu, Trackpada ani konstrukcji. Ten pierwszy jest genialny, ten drugi
ciut za duży i nieprawidłowo rozpoznaje oparte
nadgarstki na swoich brzegach, a ta trzecia
wzorowa.

Specyfikacja
Ten MacBook Pro 13” Escape wyposażony jest w:
• Intel Core i5 2,0 GHz,

Z każdym kolejnym dniem
coraz bardziej doceniam
powrót do tradycyjnej, fizycznej
klawiatury, która jednocześnie
pozwoliła mi wrócić do moich
przyzwyczajeń.
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• 256 GB pamięci flash,
• 16 GB RAM,
• amerykański układ klawiatury.

Bez Touch Bara, z fizycznym klawiszem ESC
To pierwsza duża, wizualna różnica pomiędzy tymi dwoma modelami. MacBook Pro 13”
Escape (ksywka pochodzi od tego, że ten model ma fizyczny klawisz ESC) ma rząd klawiszy funkcyjnych w miejscu Touch Bara. Ze skrajnie lewej strony, tradycyjnie, znajduje się
ESC, natomiast ze skrajnej prawej strony jest przycisk włączania i wyłączania komputera.
Pomiędzy nimi znajdują się klawisze od F1 do F12, a każdy z nich ma oczywiście też inne
funkcje priorytetowe – regulacja jasności ekranu i klawiatury, ustawiania głośności, wywoływanie Mission Control czy LaunchPada i klawisze do obsługi iTunes.
W praktyce, jak pierwszy raz usiadłem do tej klawiatury, poczułem fizyczną ulgę. W swoich
pierwszych wrażeniach, opublikowanych na łamach iMag Weekly, napisałem tak:
To, co mnie najbardziej zaskoczyło, dosłownie pięć minut po rozpoczęciu jego konfigurowania, to klawiatura. Górny rząd zawiera fizyczne klawisze zamiast Touch Bara.
Jak tylko poczułem je pod swoimi palcami i jak tylko wróciłem do swoich przyzwyczajeń i skrótów, które nie były możliwe do wykonania na Touch Barze, to poczułem
fizyczną ulgę. Nie żartuję. Uczucie było bardzo zbliżone do usunięcia jakiegoś ciężaru
z mojej klatki piersiowej. Pamiętam ten moment bardzo wyraźnie…
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Zdjąłem ręce z klawiatury. Spojrzałem na nią. Wziąłem głęboki oddech, kąciki ust wykrzywiły
mi się w uśmiechu, i wróciłem do pobierania potrzebnego oprogramowania.
Z każdym kolejnym dniem coraz bardziej doceniam powrót do tradycyjnej, fizycznej klawiatury, która jednocześnie pozwoliła mi wrócić do moich przyzwyczajeń – niestety przez brak
niektórych klawiszy funkcyjnych na Touch Barze, nie mogłem wykonywać pewnych skrótów
klawiszowych.

Touch Bar nie jest dla mnie – dla osoby, która zna zdecydowaną większość skrótów klawiszowych dostępnych w macOS, a przynajmniej tych, z których regularnie korzystam. Co
więcej, przesiadając się na nową aplikację, zawsze poświęcam krótki moment na ich naukę.
Nie powoduje to specjalnych trudności – macOS jest na rynku na tyle długo, że rzadko kiedy
zdarza się, aby jakiś deweloper zaszalał z niestandardowym układem.
Jednocześnie nie mogę pominąć tych osób, które cenią sobie Touch Bara. To ci, którzy często właśnie nie korzystają ze skrótów klawiszowych i którzy w menu za pomocą kursora
szukają odpowiedniej opcji lub funkcji. Teraz mają je dostępne pod ekranem, a nad klawia-
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turą i choć trzeba od tego pierwszego oderwać wzrok, aby je zlokalizować, to jest to niewątpliwie szybsze niż korzystanie z Trackpada lub myszki, aby znaleźć odpowiednią ikonę lub
pozycję w menu.
Ważną dla mnie kwestią jest fakt, że aby korzystać z Touch Bara, trzeba właśnie oderwać
wzrok od ekranu, podczas gdy skróty klawiszowe tego nie wymagają, jeśli korzysta się z klawiatury bezwzrokowo. Dla mnie to wszystko przeważyło szalę i jestem zdecydowanym
fanem pełnej, tradycyjnej klawiatury. Do tego dochodzi brak jakiegokolwiek feedbacku, że
cokolwiek wcisnąłem – ta technologia aż prosi się o wykorzystanie Taptic Engine.
Pisząc ten rozdział, zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy – korzystając z MacBooka
wyposażonego w Touch Bara, czułem się (przez równy miesiąc, gdy z niego korzystałem),
jakbym przesiadł się na obcy system operacyjny. Nie czułem się u siebie. Brakowało mi pewności w korzystaniu z niego i wspomniane braki w skrótach klawiszowych, które wymusiły
zmiany w moim workflow, na pewno nie pomogły.
Czy jestem dinozaurem? Prawdopodobnie tak. Nie da się jednak ukryć, że od przeszło trzech
dekad korzystam z klawiatur. Ba! Korzystałem z nich jeszcze zanim w świecie PC-tów istniało coś takiego jak myszka czy graficzny interfejs użytkownika, a jedną grą było skakanie
po drzewie katalogów w Norton Commanderze, bo nie było żadnych gier. Na szczęście to
wszystko szybko się zmieniło.

Procesor, grafika i RAM

Pisząc ten rozdział, zdałem
sobie sprawę z jeszcze jednej
rzeczy – korzystając z MacBooka
wyposażonego w Touch Bara,
czułem się (przez równy miesiąc,
gdy z niego korzystałem), jakbym
przesiadł się na obcy system
operacyjny. Nie czułem się u siebie.

Jedną z różnic pomiędzy modelami Escape
i z Touch Barem, jest częstotliwość taktowania
RAM-u – jest niższa i wynosi 1866 MHz zamiast
2133 MHz.
Drugą jest procesor. Mój MacBook Escape wyposażono w Intel Core i5, taktowany częstotliwością
2,0 GHz. Mój były Touch Bar miał również Core i5,
ale taktowany 2,9 GHz. To z pozoru duża różnica,
szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
Escape korzysta z serii procesora o maksymalnym
TDP 15 watów, zamiast 28 watów w Touch Barze.
To oznacza, że Escape powinien szybciej osiągać
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tak zwany thermal throttling i spowalniać z powodu przegrzania. W praktyce nawet korzystając z Lightrooma, ani razu nie udało mi się nawet uruchomić wiatraków, a co dopiero
dotrzeć do tych limitów. Niewątpliwie byłoby to prostsze przy projekcie w Final Cut Pro.
Tajemnicą, o której wiele osób zapomina, jest jednak Turbo Boost, który określa maksymalną
prędkość taktowania procesora. Z doświadczenia, każda ciut bardziej wymagająca aplikacja
od razu przełącza procesor w ten tryb, szczególnie jeśli korzysta z jednego rdzenia. Tutaj różnica jest już znacznie mniejsza, bo Core i5 2,0 GHz z Escape osiąga częstotliwość taktowania
wynoszącą 3,1 GHz, podczas gdy model z Touch Barem 3,3 GHz – 200 MHz różnicy niweluje
w moim przypadku różnice w wydajności. Przy codziennej pracy, włączając w to Lightrooma,
nie zauważyłem żadnych różnic pod względem wydajności. Testy syntetyczne sugerują, że
ta wynosi około 5%.
Dla osób, które chcą kupić model Escape, a potrzebują absolutnie największą dostępną moc,
warto rozważyć opcjonalny Intel Core i7 2,4 GHz (Turbo Boost to 3,4 GHz), który powoduje,
że Escape staje się szybszy od bazowego Touch Bara.
Trzecią różnicą jest zastosowanie w modelu Escape innego GPU w procesorze. Zamiast Intel
Iris Graphics 550 jest model 540. Różnic nie zauważyłem.

Porty
Ze względu na to, że Skylake nie wspiera Thunderbolta 3 natywnie, Apple musiało zastosować osobny kontroler Alpine Ridge. Dzięki niemu Escape ma dwa porty Thunderbolt
3 z lewej strony obudowy. Z prawej znajduje się samotny mini Jack. Model z Touch Barem,
dzięki innej serii użytych procesorów, ma opcję włożenia dwóch kontrolerów Alpine Ridge
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i dlatego ma cztery porty TB3. Sam bardzo rzadko korzystam z jakiegokolwiek portu na swoich laptopach, polegając raczej na chmurze, dla mnie więc nie ma to większego znaczenia,
ale mimo wszystko żałuję jednego – muszę kabel zasilający zawsze podłączać z lewej strony
komputera. Model z Touch Barem pozwala to robić z obu – to po prostu wygodniejsze.

Czas pracy na baterii
Oto pies pogrzebany. To z tego powodu zrezygnowałem z korzystania modelu z Touch
Barem, który przez miesiąc, przez który codziennie z niego korzystałem, regularnie dawał
mi od 5 do 7 godzin czasu pracy na baterii. Średnia oscylowała bliżej 5–6 godzin, bo 7 udało
mi się osiągnąć tylko raz. To wszystko przy bardzo lekkim workflow, składającym się z Safari,
Ulyssesa, Photoshopa, ImageOptim, Tweetbota i synchronizacji plików przez Resilio Sync
(z Dropboxa już nie korzystam, a Resilio Sync jest dodatkowo mniej prądożerny z moich
doświadczeń). A jak jest na Escape?
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Model Escape ma prawie o 11% większy akumulator w środku. To musi się przełożyć na lepsze wyniki,
szczególnie że procesor jest mniej prądożerny i nie
ma Touch Bara, który, choć nie zużywa dużo energii,
to mieć, a nie mieć elektrona, daje razem dwa elektrony. Czy jakoś tak.
Na wstępie, na obronę swoją, muszę zdecydowanie
zaznaczyć, że korzystam z niego w pełnej konfiguracji dopiero od pięciu pełnych dni. Z doświadczenia
z poprzednimi dwoma MacBookami z Touch Barem
mogę powiedzieć, że po tygodniu zyskuje się około
godziny, jak już wszystkie Spotlighty i inne procesy
się ustabilizują. Tymczasem przez te pierwsze 5 dni
codziennie uzyskuję realne czasy pracy na poziomie
8 godzin. Jak ograniczam korzystanie z Photoshopa
i ImageOptim, to 9 jest osiągalne. To są wartości,
które co prawda nie dobijają do obiecanych 10 godzin
(tak, wiem: „do 10 godzin”), ale jestem je w stanie

Model Escape ma
prawie o 11% większy
akumulator w środku.
To musi się przełożyć na
lepsze wyniki, szczególnie
że procesor jest mniej
prądożerny i nie ma
Touch Bara, który, choć
nie zużywa dużo energii,
to mieć, a nie mieć
elektrona, daje razem dwa
elektrony. Czy jakoś tak.

zaakceptować.
Pamiętajcie, że to są moje wyniki z moją konfiguracją i moim sposobem pracy – Wasze będą
się różniły na plus lub minus. Do tego wszystkiego dochodzi jednak uwaga. Przy tym samym
workflow, na poprzednich MacBookach (Air i Pro), zawsze przekraczałem obiecane przez
Apple czasy pracy, czasami nawet o 3–4 godziny (Air 11,6” z Core i7 z 2013 roku). Tak było
z każdym moim MacBookiem z ostatniej dekady.
Spore zamieszanie w tych wynikach może wprowadzić zbliżające się dużymi krokami uaktualnienie do macOS Sierra 10.12.3, które w wersji beta 4 już pozwala ludziom dłużej pracować
na jednym ładowaniu. Będę obserwował temat.

Hałas? Jaki hałas!?
Rozkręcenie wiatraków na modelu Escape i z Touch Barem to dla mnie nie lada sztuka. Pełny
eksport kilkudziesięciu dużych 42 MP zdjęć z Sony A7R II ich nie wyzwolił. Pomogło równoczesne uruchomienie kompresowania kilkudziesięciu plików typu PNG w ImageOptim
(JPG nie zrobiły na nim wrażenia) w trybie „Insane”. Wiatraki zdają się włączać później

/ SPRZĘT / Recenzja MacBook Pro 13” Escape

niż w poprzednich generacjach i działają na niższych obrotach. Jest ciszej i przyjemniej,
a thermal throttlingu nadal nie doświadczyłem. Być może być też tak, że wiatraki się kręcą,
ale ich nie słyszę. Niezależnie, z punktu widzenia użytkownika jest ciszej i zdecydowanie
przyjemniej.

Inne
Piszące tę recenzję i zbierając pytania „od publiczności”, otrzymałem jedno bardzo ciekawe,
które spowodowało, że zawiesiłem się na moment, żeby zastanowić się, co bym zrobił.
Czy gdyby bateria była OK, to zostawiłbyś tego z Touch Barem?
Ze względu na wygodę, prawdopodobnie tak. Gdyby trzymał 9–10 godzin na jednym ładowaniu przy moim workflow, to prawdopodobnie bym go nie oddał. Nie dowiedziałbym
się jednak wtedy, o ile lepiej mi się pracuje na modelu z pełną klawiaturą. Gdybym jednak
miał okazję testować oba równocześnie i miał zwrócić jednego z nich, zakładając nawet, że
model z Touch Barem osiągałby dokładnie takie same wyniki, jak model Escape, to oddałbym tego pierwszego. Nie wiem, jak podkreślić, jak pełna klawiatura dużą robi dla mnie
różnicę, ale pamiętajcie, że to dotyczy wyłącznie mnie – są osoby, które wolą Touch Bara
(chociaż dopóki ta technologia nie pozwala używać jej bezdotykowo i nie wspiera Taptic
Engine lub czegoś podobnego, to uważam, że to błędny kierunek).

Na koniec
MacBook Pro 13” Escape nie jest biedniejszą wersją modelu z Touch Barem, podobnie jak
Porsche Cayman nie jest biedniejszym 911, choć oba te produkty są tańsze. Uważam, że
osoby, które tak twierdzą, nie są świadome tego, co taki Cayman (MacBook Pro 13” Escape)
oferuje. Niestety, podobnie jak Porsche popełniło błąd przy Caymanie, tak samo zrobiło
Apple z tym modelem MacBooka. Touch Bar powinien być opcjonalny, bo osobiście zawsze
będę wolał większą baterię nad funkcję, którą trudno mi nazwać inaczej niż „zbędnym bajerem”, ale jednocześnie chciałbym mieć możliwość wybrania szybszego procesora, jeśli akurat taką mam potrzebę.
Każdy, kto będzie potrzebował duże pokłady mocy do zaawansowanych zadań, powinien
zainwestować w model z Core i7, niezależnie, czy weźmie Escape, czy ten z Touch Barem.
Mnie osobiście Core i5 2,0 GHz w zupełności wystarczy do sporadycznej obróbki zdjęć czy
wideo. Gdybym to jednak robił zawodowo po kilka godzin dziennie, to zdecydowałbym
się na model 15”, ponieważ większy brat posiada CPU z czterema rdzeniami i ma dzięki nim
znacznie większą wydajność (szczególnie w Lightroomie i Final Cut Pro X).
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Jest jeszcze jeden problem z modelem Escape… Kosztuje w podstawie 7499 złotych. To
dużo (pamiętając, że Apple jednocześnie robiło korektę kursu, który skoczył w ostatnich
miesiącach – za to musicie dziękować niestety komu innemu), ale jednocześnie nie żałuję
w żaden sposób wydania takich pieniędzy (tym bardziej że przecież „wyłożyłem 8999 złotych na Touch Bara"), bo ekran jest fenomenalny.
Brakuje mi w zasadzie dwóch rzeczy:
1. Jeszcze dłuższego czasu pracy na baterii – 10–12 godzin bez kombinowania byłoby
cudownie.
2. Wyższej natywnej rozdzielczości ekranu. Obecny ma 2560 x 1600 px, co daje obszar roboczy przy @2x odpowiadający 1280 x 800 pt. Ciekawostką jest to, że modele z 2016 roku
domyślnie mają włączony tryb odpowiadający 1440 x 900 pt, co daje więcej miejsca na
ekranie. To oznacza, że aby widzieć prawdziwą Retinę przy @2x, to ekran powinien mieć
rozdzielczość 2880 x 1800 px. Niestety, taki ekran zużywałby więcej prądu…
MacBook Pro 13” Escape to prawdopodobnie najrozsądniejszy model
spośród całej linii, który jest jednocześnie najwygodniejszy do użytkowania (pełna klawiatura). Jeśli nie
potrzebujecie więcej niż dwa porty
Thunderbolt 3, to mogę go śmiało
polecić, w odróżnieniu od modelu
z Touch Barem.

MacBook Pro 13” Escape nie jest
biedniejszą wersją modelu z Touch
Barem, podobnie jak Porsche Cayman
nie jest biedniejszym 911, choć oba te
produkty są tańsze.

Niestety, ze względu na cenę, jeśli nie
potrzebujecie jego znacznie szybszego
SSD i ekranu P3, muszę napisać, że
powinniście rozważyć model z poprzedniego roku – jest po prostu tańszy,
a oferuje niewiele mniej (zależnie od

MacBook Pro 13”
Escape
• Design: 5/6 (minus za
zbyt małą baterię)

potrzeb danego użytkownika). Mnie

• Jakość wykonania: 6/6

kusił, ale ostatecznie nie ma ekranu P3,

• Oprogramowanie: 4/6
(minusy za bugi w Sierra)

a to był mój główny powód wymiany.

morid1n

• Wydajność: 5/6 (minus za
czas pracy na baterii)
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LG ULTRAFINE 5K

PIERWSZE WRAŻENIA

MACIEJ NOWAKOWSKI

Z ekranem określanym mianem „Retiny” po raz pierwszy zetknąłem się w 2010 roku, po
zakupie iPhone’a 4. Skutkowało to tym, że nie zamierzałem wydać już ani złotówki na
żaden ekran o niskiej gęstości pikseli.

103

/ SPRZĘT / LG UltraFine 5K – pierwsze wrażenia

W następnych latach Apple wprowadzało tę technologię do kolejnych produktów.
Przełomem dla mnie był iPad trzeciej generacji. To właśnie jego wyświetlacz sprawił, że sięgałem po niego znacznie częściej niż po swój komputer ze zwykłym ekranem. Niedługo
później stałem się posiadaczem 15-calowego MacBooka Pro z Retiną. Ekran w takim rozmiarze jest dla mnie optymalny, choć czasem przydałby mi się trochę większy obszar roboczy.
W ostatnich latach pojawił się iMac 5K. To bardzo ładny stacjonarny komputer z pięknym
wielkim ekranem. Jednak nie potrzebowałem kolejnego komputera. Zresztą nie potrafię się
przesiadać między dwoma komputerami. Możliwe, że w ciągu kilku najbliższych lat sytuacja
się zmieni i wszystkie dane oraz aplikacje będziemy trzymać w chmurach. Nasze komputery
będą tylko terminalami zapewniającymi do nich dostęp. Tymczasem nie wyobrażam sobie
zakupu komputera stacjonarnego ze względu na jego „niemobilność” i korzystanie z niego
na przemian z MacBookiem.
Oglądając kolejne konferencje Apple’a czekałem na zewnętrzny retinowy monitor, który
będę mógł podłączać do mojego MacBooka, siadając przy biurku. W minionym roku wraz
z MacBookami Pro zostały zaprezentowane dwa monitory od LG. 21,5-calowy z rozdzielczością 4K oraz 27-calowy 5K.
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Większy z zaprezentowanych monitorów ma panel IPS niemal identyczny jak w ostatnim
iMac 5K. Również charakteryzuje go szeroka gama kolorów (P3), a jego rozdzielczość wynosi
5120 x 2880, co daje 14,7 miliona pikseli. W 21,5-calowym modelu rozdzielczość panelu wynosi
4096 x 2304, a więc 9,4 miliona pikseli. Zazwyczaj monitory i telewizory 4K pracują w rozdzielczości 3840 x 2160, czyli mają 8,3 miliona pikseli. Zatem monitor LG UltraFine 5K ma ich
o 56% więcej niż model 4K i aż o 77% więcej niż telewizory 4K.
LG UltraFine 4K jest monitorem USB-C, natomiast jego większy brat korzysta z połączenia
Thunderbolt 3. Choć wtyczka na kablu połączeniowym jest identyczna, to niesie to ze sobą
kilka różnic.
Pierwszą z nich – poza maksymalną obsługiwaną rozdzielczością – jest to, że połączenie
Thunderbolt 3 zapewnia 10-bitową paletę kolorów, podczas gdy USB-C jedynie 8-bitową.
Oznacza to, że każdy ze składowych kolorów ma cztery razy więcej odcieni w wersji 5K.
Przez co przejścia między kolorami będą łagodniejsze, ponieważ 10-bitowa paleta kolorów
daje 1,1 miliarda odcieni, podczas gdy 8-bitowa paleta jedynie 16,7 miliona.
Kolejną różnicą jest to, że hub USB-C wbudowany w oba te monitory w przypadku mniejszej
wersji ma porty o przepustowości USB 2.0 (480 Mbitów), natomiast w większej wersji są to
porty USB 3.0 (5 Gbitów). Do większego modelu można podłączyć gigabitową kartę sieciową
na USB-C czy dodatkowy zewnętrzny dysk twardy i będą one pracować z pełną szybkością
standardu USB 3.0. Większa przepustowość portu Thunderbolt 3 pozwoliła ponadto na wbudowanie w większy monitor kamery do wideorozmów oraz mikrofonu.
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Monitory LG różnią się także maksymalnym prądem ładowania. LG UltraFine 5K pozwala
na ładowanie MacBooka Pro mocą 85 W, podczas gdy LG UltraFine 4K zaledwie 60 W. Ma
to duże znaczenie, gdy jesteśmy posiadaczami 15-calowego MacBooka Pro. W przypadku
podłączenia go do monitora 4K może zaistnieć sytuacja, że przy pełnym obciążeniu bateria będzie się rozładowywać szybciej, niż monitor zdoła ją doładowywać. Kupując wersję
27-calową, zyskujemy dodatkowy zasilacz o mocy 85 W, który wraz z przewodem zasilającym
kosztuje w Apple niecałe 500 złotych. Oba monitory są w pełni kompatybilne z MacBookami
Pro z 2016 roku. Mniejszy zadziała także z 12-calowym MacBookiem, który posiada jedno złącze pracujące tylko w standarcie USB-C.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, zdecydowałem się na model 27-calowy. Zamówienie
złożyłem natychmiast, gdy tylko pojawił się on w polskim Apple Online Store. Niestety,
nie byłem tym razem wystarczająco szybki, gdyż nie załapałem się na pierwszą dostawę
i paczka trafiła do mnie dopiero po niecałych czterech tygodniach od zamówienia.
W komplecie z monitorem znajduje się przewód zasilający, przewód Thunderbolt 3 do połączenia z komputerem oraz mocowanie VESA, które przyda się, jeśli zechcemy go powiesić.
Obudowa LG UltraFine 5K jest wykonana z matowego czarnego plastiku. To prosty minimalistyczny design przypominający trochę pecetowe monitory. Nie jest tak ładny, jak ekrany,
do których przyzwyczaiło nas Apple, ale sprawia lepsze wrażenie na żywo niż na zdjęciach
czy filmach. Jest to monitor przeznaczony do pracy z Macami, nie ma żadnych przycisków.
Wszystkich ustawień dokonuje się z poziomu systemu operacyjnego macOS.
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Siadając przed tym monitorem, najbardziej
w oczy rzuca się jego fenomenalna rozdzielczość i wielkość, a także ogromny obszar roboczy nieporównywalnie większy niż w moim
15-calowym MacBooku Pro. Na wypadek gdyby
jednak okazałby się on niewystarczający, to
możliwe jest jego rozszerzenie poprzez skalowanie. Domyślnie maksymalnie może być to
odpowiednik rozdzielczości 3200 x 1800. Jeśli
zechcemy, można skorzystać także z pełnego 5K
(5120 x 2880), jednak wtedy wszystkie napisy są
mikroskopijne.
Nawet korzystając z domyślnego trybu, odpowiadającego rozdzielczości 2650 x 1440, początkowo „biegałem” po nim wzrokiem. To trochę
takie uczucie, jakbyście usiedli w pierwszym
rzędzie w kinie IMAX. Z czasem jednak oczy się
przyzwyczajają, a przede wszystkim zmienia
się sposób pracy. Przy tak dużych monitorach
należy unikać w aplikacjach trybów pełnoekranowych. Zamiast tego warto jest korzystać
z wielu okien. Nie ma też większego sensu, aby
rozciągać okno przeglądarki na więcej niż 70%
jego szerokości. Strony internetowe są zwykle dużo węższe i w trybie pełnoekranowym
jedyne co zyskujemy, to dużą ilość białego miejsca po obu stronach wyświetlanych treści.
Wielooknowy sposób pracy zaleca także samo LG. Na ich stronie jest do pobrania specjalne
dla tego monitora narzędzie – LG Screen Manager. Aplikacja ta pozwala na podzielenie
ekranu na obszary, w których okna są automatycznie rozciągane tak, aby wypełniały zdefiniowany obszar.
Największe wrażenie zrobił na mnie ten ekran, gdy wyświetliłem na nim zdjęcia z lustrzanki.
Uruchomienie Lightrooma w trybie pełnoekranowym pozwoliło mi po raz pierwszy zobaczyć tak dokładnie zdjęcia z mojego Canona 5D mark III. Dotychczas na ekranie MacBooka
Pro 15’’ widziałem trzykrotnie mniej. Jednak tu pojawił się pewien zgrzyt. Ta ultrawysoka
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rozdzielczość obnażyła wady tej pełnoklatkowej matrycy, a także wady optyczne niektórych szkieł Canona z serii L. Zdawałem sobie sprawę z tych mankamentów, jednak te wady
można było dostrzec jedynie przy powiększeniu do 100%. Nie było ich widać, gdy wyświetlałem zdjęcia w całości na pełnym ekranie. Można powiedzieć, że żyłem w nieświadomości,
w której Canon był w pełni wystarczającym aparatem. Teraz zwracam uwagę na to podczas oglądania każdej fotografii. Zacząłem myśleć o nowym body. Zatem tak wielki poziom
szczegółowości może być przekleństwem. Poza „popsuciem” przez ten monitor mojego
aparatu ta ultrawysoka rozdzielczość niesie ze sobą same zalety. Na ten ekran aż chce
się patrzeć. The Grand Tour streamowany z Amazon Prime w 4K wygląda oszałamiająco.
Na YouTube można znaleźć też trochę materiałów w 5K, a nawet 8K, głównie są to timelapse’y. Oglądając je, można odnieść wrażenie, że podziwiamy te widoki, patrząc przez okno.
Ciekawostką jest to, że YouTube do odtwarzania wszystkich treści większych niż 4K wykorzystuje kodeki, które są niedostępne w Safari. Odtwarzanie jest możliwe jedynie w przeglądarce Google Chrome.
Obecnie pełna rozdzielczość tego monitora jest dostępna tylko na ostatnich 13- i 15-calowych MacBookach Pro. Jak już wspomniałem, nie da się go w żaden sposób podłączyć do
12-calowego MacBooka, gdyż nie posiada on wcale portu Thunderbolt. Jest jednak możliwość uruchomienia go ze starszymi Macami wyposażonymi w port Thunderbolt 2. Trzeba
w tym celu skorzystać z przejściówki pomiędzy Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2. Maksymalną
obsługiwaną rozdzielczością przy takim połączeniu będzie 3840 x 2160 przy odświeżaniu 60
Hz. Apple na stronach wsparcia dla tego monitora podaje listę kompatybilnych komputerów
dla tego trybu. Ja w ramach testów postanowiłem sprawdzić, czy monitor wystartuje z trochę starszym sprzętem, którego nie ma na tej liście. Podłączyłem 15-calowego MacBooka Pro
z końca 2013 roku. Monitor się uruchomił, jednak obraz przesyłany był w rozdzielczości 3360
x 1890, która następnie była przez monitor interpolowana do 5K. Wyglądało to bardzo przyzwoicie, zdecydowanie lepiej niż na ekranach nieretinowych.
Kamera wbudowana w monitor ma rozdzielczość 1080 p, to więcej niż jakakolwiek kamera
w komputerach Apple i tę różnicę widać gołym okiem. Obraz z niej jest jaśniejszy, bardziej szczegółowy i mniej zaszumiony w stosunku do kamery Facetime HD z MacBooka
Pro z TouchBarem. Z prawej strony kamery znajduje się zielona dioda, która informuje nas,
że kamera jest używana. Z jej lewej strony znajduję mikrofon oraz czujnik światła. Niestety,
obecnie czujnik ten nie jest obsługiwany przez macOS i regulację jasności można przeprowadzić jedynie ręcznie. Mam jednak nadzieję, że opcja autoregulacji pojawi się wkrótce,
wraz z aktualizacją macOS.
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Ogromne wrażenie zrobiły na mnie wbudowane głośniki. Dźwięk, który się wydobywa
z tego monitora, jest zaskakujący. Zupełnie nie spodziewałem się takiej głębi i czystości.
Pomimo tych wszystkich zalet zauważyłem też kilka niedociągnięć. Podczas zmiany jasności
ekranu często pojawia się wyraźnie zauważalne opóźnienie. Wielokrotnie też zdarzało się, że
gdy podłączyłem komputer, a następnie otworzyłem jego pokrywę, to monitor się nie włączył. Konieczne było odłączenie i ponowne podłączenie kabla Thunderbolt 3. Raz na jakiś
czas taka sytuacja zdarza się także podczas wybudzania komputera. W internecie spotkałem się z opiniami, że od czasu do czasu monitor się sam restartuje. Jak również, że zdarzają
się związane z nim restarty systemu. Trudno mi powiedzieć, czy te problemy leżą po stronie
samego monitora i jego firmware’u, czy po stronie systemu macOS. Mam nadzieję, że są to
problemy wieku dziecięcego i zostaną rozwiązane w kolejnych aktualizacjach.
Cena sugerowana LG UltraFine 5K to 5999 złotych. Obecnie jest on dostępny w promocji
w polskim Apple Online Store, która trwa do końca marca i można go nabyć za 4489 złotych.
Myślę, że to bardzo atrakcyjna cena jak za sprzęt o takich parametrach. Jeśli potrzebujecie
dużego monitora, to moim zdaniem warto.

macnow

wyimek
wyimek
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„DESIGNED BY APPLE
IN CALIFORNIA”

NORBERT CAŁA

Apple od zawsze było czymś więcej niż firmą produkującą hardware i software.
Prawdopodobnie genezy należy szukać w pytaniu, które zadał Steve Jobs w 1983
Johnowi Sculleyowi z PepsiCo, prosząc go, by został prezesem Apple.
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„Czy chcesz przez resztę życia sprzedawać słodzoną wodę, czy wolisz iść ze mną i zmieniać świat?”
Apple od tamtej pory zmieniło świat i chyba co do tego absolutnie nikt nie ma wątpliwości. Jednocześnie stojąc na świeczniku, jest najbardziej narażone na różne ataki. Ostatnio
„fani” Apple najbardziej uaktywnili się, gdy firma wydała Apple Book „Designed by Apple
in California”, czyli album podsumowujący dizajn Apple w ostatnich 20 latach. Największe
oburzenie wywołała cena albumu. Do wyboru mamy dwie wersje: 260 x 324 mm w cenie 199
euro oraz 330 x 413 mm za 299 euro.

Jest on perfekcyjny od początku. Zgodnie
z dewizą Apple „Designed by Apple in
California, Assembled in China” został
wydrukowany w Chinach

Dla wielu osób to absurdalna cena
za, jak to tłumaczą, „Ulotkę reklamową, która powinna iść z budżetu
marketingowego”. Tymczasem to
coś zdecydowanie więcej niż ulotka,
to album, jakiego nie powstydziłaby się żadna szanująca się
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galeria sztuki na świecie. Album
upamiętniający całą epokę dizajnu
przemysłowego.
Na 300 stronach znajdziecie
450 zdjęć wykonanych pod nadzorem Andrew Zuckermana. Znanego
i utytułowanego amerykańskiego
fotografa, który jest moim rówieśnikiem, czyli urodził się rok po założeniu firmy Apple. Andrew Zuckerman
specjalizuje się głównie w zdjęciach
natury i lubi biały kolor – podobnie
jak Jonathan Ive. Pewnie dlatego się
dogadali i album powstawał przez
osiem lat.
Jest on perfekcyjny od początku.
Zgodnie z dewizą Apple „Designed
by Apple in California, Assembled
in China” został wydrukowany
w Chinach, ale na specjalnym, niemieckim papierze Heaven 42, który
ma srebrzone brzegi i wyprodukowano go tylko dla Apple. Druk
wykonano przy użyciu ośmiu separacji kolorów i specjalnych farb, co
razem z papierem przekłada się na
olśniewającą jakość.
Po otworzeniu perfekcyjnego
pudełka widzimy twardą, białą,
płócienną okładkę, na której jest
jedynie wytłoczone logo Apple.
Dalej jest już tylko coraz bardziej
perfekcyjnie.

112

/ SPRZĘT / „Designed by Apple in California”

Pierwsza strona jest pusta, z jedynie małym napisem: „Designed by Apple in California”.
Druga również prawie pusta, z równie małym napisem: „Dedicated to Steve Jobs”. Na kolejnych dwóch Jony Ive tłumaczy nam, dlaczego ten album powstał. Właściwy album zaczyna
się od strony 15, na której zobaczymy kolorowego iMaca z roku 1998. Kończy się zaś na 299
stronie - Apple Pencilem z 2015. Między tymi stronami zagłębiamy się w magię produktów Apple. Zobaczymy je takim, jak widzieli je nabywcy w 2000 roku, ale też zajrzymy do
ich środka, przekonamy się, jak wyglądają po latach używania oraz z jakich materiałów i za
pomocą jakich urządzeń powstawały. To biblia nie tylko dla wielbiciela Apple, ale dla każdego, kto jest zafascynowany wzornictwem przemysłowym.
Wiele osób zarzuca, że nie ma w niej tekstu – owszem jest, ale w aneksie, w dołączonej
miniksiążce, aby nie psuć wrażenia robionego przez zdjęcia. Wiele osób mówi, że Apple się
kończy, bo produkuje albumy, ale nie mają pojęcia, że to trzeci album Apple, a dwa pierwsze
były wydane w latach 1987 („So Far: The First Ten Years of A Vision”) i 1997 („Appledesign: The
Work of the Apple Industrial Design Group”). Oprócz tego ukazały się dwa albumy z produktami Apple, ale nie autoryzowane przez firmę – „Apple Design”, wydana w 2011 roku dokumentacja wystawy, oraz „iConic” z 2013 roku ze zdjęciami Jonathana Zufiego. Żaden z tych
albumów w swojej perfekcji nawet nie zbliża się do „Designed by Apple in California”.
Nie wyobrażam sobie, by ten album nie zachwycił nikogo choć odrobinę wrażliwego na
piękno. Gdybym miał poszukać jakiejś wady, to byłby nią brak prototypowych produktów,
które nigdy nie weszły do produkcji. To by jeszcze bardziej podniosło wartość albumu dla
fanów Apple.

norbertcala
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BEOPLAY M5

NORBERT CAŁA

Bardzo lubię podejście niektórych firm do dziennikarzy, z którymi współpracują od
jakiegoś czasu. Na początku grudnia 2016 roku dostałem do testów głośnik Beoplay M5,
który swoją premierę miał 5 stycznia 2017 roku. Poproszono mnie, abym nie wysłał jego
zdjęć w świat i tyle. Nikt nie kazał mi podpisać NDA. Bacznie przeglądałem internet na
początku stycznia i zdjęć M5 nie dało się znaleźć.
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Głośnik zaś kontynuuje linię zapoczątkowaną przez Beoplay A9, a potem Beoplay A6. Czyli
ma wykończenie materiałowe. Jest przy tym najmniejszym głośnikiem z tej linii i kosztuje
najmniej. Jak na produkt Bang & Olufsen jest po prostu tani. 2699 złotych, czyli tyle, ile
podobne konstrukcje innych producentów. M5 jednak na starcie i wygrywa, i przegrywa, i to
w każdym przypadku marką. Oczywiście po sprzęcie Bang & Olufsen, tak jak i po sprzęcie
Apple, oczekujemy więcej, poprzeczka jest więc

Od góry głośnik jest przykryty
aluminiową płytą, która jest jedynym
elementem sterującym. Aluminium
jest wypiaskowane i anodowane,
i niestety na pierwszy rzut oka
jednak przypomina plastik.

od razu wyżej. Nikt takiemu produktowi nie
wybaczy wpadki. Z drugiej strony przy tej cenie
nie można oczekiwać jakości z głośników tej
firmy, które potrafią kosztować sto razy więcej.
Do projektowania głośnika zaproszono wielokrotnie nagradzaną projektantkę Cecile Manz.
Uważana jest za jedną z wiodących duńskich
projektantów przemysłowych swojego pokolenia. Wygrała nagrodę „Danish Crown Prince
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Couple’s Culture Award” za wkład w design.
Specjalizuje się przede wszystkim w meblach,
a jej stół Mikado został dołączony do kolekcji
MOMA (nowojorskie Museum of Modern Art).
Dla Bang & Olufsen zaprojektowała już Beoplay
A2, Beolit 15 oraz mój ulubiony Beoplay A1.
Beoplay M5 to głośnik 360 stopni. Jego bryła
to walec wielkości pięciolitrowej butelki, który
gra w każdym z kierunków. Oczywiście firma
postawiła na najlepsze materiały. Pokryty jest
najwyższej jakości transparentną akustycznie
tkaniną z domieszką wełny, wyprodukowaną
przez duńskiego producenta – firmę Kvadrat.
Jak już przyzwyczaił nas w ostatnich czasach
Bang, wełniana osłonka może być w łatwy sposób podmieniona tak, aby pasowała do naszego
wnętrza. Aktualnie możemy nabyć wersję
w naturalnym jasnoszarym kolorze lub w zdecydowanie ciemniejszym szarym. Wersja ciemniejsza jest moim zdaniem o wiele ładniejsza
i cieplejsza, będzie przy tym pasowała lepiej do
większości wnętrz. Pewnie wkrótce pojawią się
inne warianty.
Od góry głośnik jest przykryty aluminiową
płytą, która jest jedynym elementem sterującym. Aluminium jest wypiaskowane
i anodowane, i niestety na pierwszy rzut oka
przypomina plastik. W sumie na drugi rzut oka
też przypomina plastik, a nawet przypomina go
w dotyku Chyba właśnie jedynie do wyglądu
tego elementu mogę się przyczepić. Choć jego
działanie jest już zdecydowanie inne niż wygląd.
Jest po prostu perfekcyjne.
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Płyta pozwala na sterowanie natężeniem
dźwięku przez obrót o 15 procent w każdym kierunku. Po przekręceniu płyty powraca ona na
swoje neutralne położenie w dość powolnym
i bardzo równym ruchu. Podobno inżynierowie
przez kilka miesięcy szukali odpowiednio lepkiego oleju, który w mechanizmie obracania
będzie powodował odpowiedni opór dający
właśnie takie idealne tempo powrotu płyty sterującej na swoją pozycję. Płyta, oprócz obracania, rozpoznaje też naciśnięcie, które zatrzyma
bądź wznowi muzykę, a jak mamy w domu więcej sprzętu grającego od B&O, przyłączy nas do
systemu multiroom.
Tak gładko przeszliśmy od designu do możliwości em-piątki. Te są naprawdę ogromne.
Oczywiście, to głośnik bezprzewodowy, a możliwości wpięcia go naszej sieci i do naszych
sprzętów jest bardzo dużo. Głośnika możemy
używać przy pomocy Bluetooth, ale lepiej wpiąć
go do sieci. Tu możliwości są dwie, możemy to
zrobić za pomocą gniazda ethernet lub Wi-Fi.
Warto zatrzymać się przy tym drugim sposobie, bo Bang & Olufsen robi to najbardziej
applowo, jak tylko się da. Gdy uruchomimy głośnik niepodpięty do żadnej sieci, a następnie
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wjedziemy do menu Wi-Fi w naszym iPhonie, pojawi się opcja „Skonfiguruj nowy głośnik
AirPlay”. Wybieramy wtedy nasz głośnik i twierdząco odpowiadamy na pytanie o podłączenie do sieci. KONIEC. Prościej i bardziej applowo już się nie da. Gdy już głośnik będzie
podłączony do Wi-Fi, możliwości odtwarzania mamy co niemiara. Po pierwsze oczywiście
AirPlay, po drugie Spotify Connect, po trzecie Google Cast i po czwarte system Multiroom
od Banga. Brakuje na tej liście jedynie wsparcia dla Apple Music - pewnie tego długo nie
będzie i w większości przypadków zastąpi je AirPlay, ale niesmak pozostał. Gdy już nasz głośnik będzie podpięty do sieci warto go posłuchać, a na początek wsłuchać się w słowa jego
projektantki Cecille Manz:
„Projekt Beoplay M5 jest zainspirowanym tym, w jaki sposób ludzie wykorzystują dźwięk
w ich codziennym życiu – jako naturalny punkt centralny dla swojej rodziny. Kształt sygnalizuje, że dźwięk jest odtwarzany pod każdym kątem i że wizualnie może wpasować się bądź
wyróżniać w naszym domu, w zależności od indywidualnych preferencji.”

Głośnik o kształcie walca ma tak rozmieszczone przetworniki, czyli trzy głośniki wysokotonowe, pełnozakresowy średniotonowy, skierowany do przodu oraz pięciocalowy, żeby
grał w każdym kierunku. To ukłon w stronę użytkownika, który może go po prostu postawić i nie martwić się, jak względem niego jest usytuowany. Powinien zawsze grać tak samo.
Choć w aplikacji sterującej jego pracą mamy możliwość wyboru jednego z trzech ustawień:
pośrodku, w rogu lub przy ścianie pomieszczenia. Moje testy nie wykazały ogromnych
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zmian przy wybraniu któregoś z trybów. Według B & O powinniśmy uzyskać w tym głośniku
stereo, wykorzystując tylko jeden element grający, wszytko dzięki temu, że mając tak dużo
przetworników w jednym głośniku, można sterować kierunkiem wiązki dźwięku i jej szerokością. Firma zapewnia, że jest to uproszczona wersja opatentowanej technologii audio,
którą wykorzystuje w swoim prestiżowym głośniku BeoLab 90.
Słuchałem BeoLab 90 i M5 tak nie gra, ale jest sto razy tańszy, więc w sumie się nie dziwię.
Najbardziej w tym absurdalnym porównaniu do BeoLab 90 brakuje mu MOCY. Nie mogę
przyczepić się do brzmienia, jest typowe dla firmy. Dość zimne z powodu metalicznych
tonów wysokich. Mamy jednak też dynamiczny środek i ocieplający dół. Jeśli nie gramy bardzo głośno, czyli nie próbujemy przy M5 robić wielkiej imprezy w 120-metrowym salonie, to
wszystko jest OK. Niestety pokusa „Mam głośnik od Banga” często nas zwodzi i przy próbie
nagłośnienia dużej imprezy polegniemy. Wtedy BeoLab 90 sprawdzi się lepiej.
Beoplay M5 to kolejny mały, fajny, stosunkowo niedrogi głośnik od Bang & Olufsen. Jestem
cały czas pod wrażeniem, jak ta firma radzi sobie na rynku małych, bezprzewodowych systemów grających. Rynku, który pięć lat temu był dla niej zupełnie nieznany. M5 to kolejny
sprzał w 10!

Ocena iMagazine:

norbertcala
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VIFA – OSLO
JAROSŁAW CAŁA

Po raz kolejny w moim domu zawitała cząstka Skandynawii. Wszystko za sprawą duńskiego
producenta Vifa, który pojawił się już w naszym magazynie. Mimo że korzenie firmy
sięgają wczesnych lat trzydziestych dwudziestego wieku, to Vifa na rynku głośników
bezprzewodowych dopiero zaczyna pisać swoją historię.
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Wcześniej Duńczycy zajmowali się dostarczaniem swoich high-endowych przetworników
dla wielu znanych producentów kolumn głośnikowych. Trzeba zaznaczyć, że byli w tym więcej niż dobrzy. Dlatego swoje wieloletnie doświadczenie postanowili wykorzystać, wchodząc na rynek przenośnego audio. Konkurencja jest olbrzymia, ale tak dobrych produktów
nigdy nie jest za wiele.
Vifa zadebiutowała, wprowadzając linię głośników, które nazwane zostały tak, jak skandynawskie stolice (Copenhagen, Helsinki, Stockholm). Miałem już przyjemność „zwiedzać” stolicę i największe miasto Królestwa Danii, czyli Kopenhagę. Moje spostrzeżenia i opinie z tej
dźwiękowej podróży, mogliście przeczytaj na łamach iMagazine. Muszę przyznać, że trochę
się zakochałem w produkcie Copenhagen, dlatego nie mogłem doczekać się kolejnego spotkania z następnym skandynawskim miastem.

Tym razem Vifa zabrała mnie na
wycieczkę po Oslo. Tak nazwany został
najnowszy głośnik duńskiej firmy.

Tym razem Vifa zabrała mnie na wycieczkę po
Oslo. Tak nazwany został najnowszy głośnik
duńskiej firmy. Dziwi mnie ten fakt, ponieważ
Oslo jest miastem większym od Kopenhagi,
a same głośniki wręcz odwrotnie. Copenhagen
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to starszy brat Oslo, mocniejszy i większy.
Bracia wyglądają jak klony i praktycznie jedyną
różnicę widać tylko w wielkości. Tym bardziej że głośnik Oslo otrzymałem dokładnie
w tym samym kolorze, co Copenhagen. Trochę
szkoda, że tak się złożyło.
Bardzo szybko przypomniałem sobie, dlaczego Vifa tak mocno mnie zauroczyła
swoimi produktami. Ich podejście do szczegółów można zauważyć już w projektowaniu samego opakowania. Grafika na pudełku
i takie perełki, jak uwidoczniony materiał
maskownicy, który możemy dotknąć, to znak,
że producent dba o klienta. Im dalej zagłębiałem się w meandrach Oslo, tym piękniej. Niesamowicie wykonane płócienne
woreczki na przewody i głośnik mają nawet
wyszywane napisy „Oslo” i „Cables”. Nie spotkałem się jeszcze z tak świetnie wykonana
otoczką. Gdy poznawałem wszystkie akcesoria, czułem się jak dziecko w Legolandzie,
a Vifa nie przestawała mnie zaskakiwać. Do
tego stopnia postarali się mnie uwieść, że do
papierowych instrukcji dorzucili ich własne
pocztówki ze świetnej sesji zdjęciowej głośnika. Dizajnerskie zdjęcia śmiało mogłyby
znaleźć się w magazynie „Vogue”. Właśnie
takie podejście daje nam poczucie, że każda
wydana złotówka była świetną inwestycją.
Sam głośnik, który udało mi się wypakować
już po trzech godzina przyglądania się akcesoriom, robi równie dobre wrażenie, jak jego
otoczka. Już wcześniej wspominałem, jest
to pomniejszony klon opisywanego przeze
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mnie głośnika Copenhagen. Dlatego mógłbym śmiało użyć magicznych skrótów klawiszowych „CMD + C” oraz „CMD + V”, przez szacunek dla pracodawcy jednak tego nie zrobię. Coś
czuję, że nie wszyscy czytali mój poprzedni test, swoje spostrzeżenia spiszę więc raz jeszcze.
Oslo wygląda jak droga i niesamowicie oryginalna
torebka damska i w taki sposób prezentowana
jest na wspomnianych wcześniej pocztówkach. To
jeden z tych produktów, które zanim się uruchomi,
trzeba wnikliwie obejrzeć i podotykać. Chyba
że ktoś nie ma w sobie absolutnie nic z estety.
Skandynawskie podejście do projektowania rzeczy ładnych zobowiązuje, prawda? Od razu w oczy
rzuca się solidna rama, która nie tylko dobrze
wygląda, ale przede wszystkim ma sporo walorów użytkowych. Rama w górnej części służy jako
rączka, a poza tym świetnie stabilizuje konstrukcję. Taki zabieg ma oczywiście wpływ na jakość

Im dalej zagłębiałem się
w meandrach Oslo, tym
piękniej. Niesamowicie
wykonane płócienne
woreczki na przewody
i głośnik mają nawet
wyszywane napisy „Oslo”
i „Cables”.
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dźwięku. Im mniej przenoszonych drgań, tym lepiej. W tej kwestii ważna jest też waga urządzenia, która, jak na niewielkie rozmiary, jest całkiem spora. 2,4 kilograma to raczej nadwaga,
ale w przypadku audio każda nadwaga jest zdrowa. Oprócz ramy praktycznie cały głośnik
jest pokryty specjalnym tekstylnym materiałem przygotowanym przez firmę Kvadrat.
Vifa swoje nowe dziecko sprzedaje w ciekawych kolorach, a dzięki temu każdy klient znajdzie coś do swojego wnętrza. Do wyboru mamy: Sunset Red, Sand Yellow, Ocean Blue, Ice
Blue, Anthracite Grey i Pebble Grey. Do minimalizmu zostaliśmy już przyzwyczajeni przez
skandynawskich producentów i w przypadku Oslo jest tak samo. Dwa fajnie wyszywane
na przedniej maskownicy przyciski służą do ustawienia głośności, a jeden w tylnej części
urządzenia uruchamia go i przełącza źródła. Z przodu pod materiałem znajduje się okrągła
dioda informująca nas o statusie, w jakim znajduje się głośnik. Oprócz tego złącze do ładowania baterii, która wystarczy nam na około 12 godzin i złącze jack, koniec. Nic więcej nam
nie potrzeba, tym bardziej że Vifa posiada rewelacyjną aplikację. Najbardziej podoba mi się
podejście do ustawień częstotliwości, a raczej ich brak. Vifa sama dobrze wie, jak ich produkt
ma brzmieć, dlatego użytkownik może tylko wybrać, w jakim miejscu ustawił swój głośnik.
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Możemy ustawić, że stoi na otwartej przestrzeni,
albo bliżej ściany i wtedy Oslo dostosowuje swoje
ustawienia. Świetna rzecz, która zaskoczyła mnie
swoim działaniem. Sam wygląd aplikacji to niezwykle proste, estetyczne i czytelne rozwiązania,
czyli tak jak lubię.
Oslo mimo niewielkiej konstrukcji kryje duży
potencjał, który akurat w budowie przetworników głośnikowych jest gigantyczny. W swojej
„torebce” o rozmiarach 18 x 9 cm Vifa zdołała
umieścić dwa 50 mm pełnozakresowe głośniki
z aluminiowymi membranami i neodymowymi
magnesami. Współpracują one z dwoma przetwornikami 65 mm niskotonowymi z płaskimi
membranami warstwowymi oraz dwoma pasywnymi radiatorami. Tak imponujący arsenał tłumaczy jakość i moc dźwięku wydobywającą się
z Oslo. Najbardziej zaskakuje wszechstronność,
nie ma gatunku muzycznego, z którym nie radzi
sobie ten głośnik. Wszystko za sprawą bardzo
dobrego wywarzenia poszczególnych częstotliwość – taki zabieg spowodował dostosowanie się
głośnika do specyfiki danego numeru. W numerach soulowych, gdzie na pierwszej scenie jest
mocny wokal i niskie tło, Oslo dokładnie te cechy
specjalnie eksponuje. Nie musimy nic zmieniać w ustawieniach, gdy poczujemy ochotę na
elektronikę. Wystarczy tylko puścić odpowiedni

Najbardziej zaskakuje
wszechstronność, nie ma gatunku
muzycznego, z którym nie radzi
sobie ten głośnik.

numer, a głośnik całkowicie zmieni swoją charakterystykę. Nagle pasmo się wyostrza, dynamika również zmienia się nie do poznania, a góry
zaczynają odpowiednio dawać o sobie znać. Nie
wiem, jak to możliwe, ale mam wrażenie, że Oslo
wcale nie ustępują mocą od swojego większego
brata z Kopenhagi. Skala potencjometru wydaje
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się nie mieć końca. Największym plusem, który zostawiłem sobie na koniec, to naturalność,
z jaką gra Oslo. Niepotrzebne są fajerwerki, jeśli utwór jest dobrze nagrany, to wszystkie
jego smaczki zostaną przedstawione dokładnie tak, jak życzył sobie tego artysta. Oslo jest
jak multiinstrumentalista, wystarczy pokazać mu nuty, a on zagra na wszystkim, idealnie
odzwierciedlając napisaną muzykę.
Vifa kolejny raz trafiła do mojego serca. Swoim zaangażowaniem w projekt i dbałością
o klienta mogą śmiało uczyć bardziej doświadczone firmy. Nie mogę się już doczekać kolejnej muzycznej wycieczki po następnym skandynawskim mieście z moim ukochanym przewodnikiem, firmą Vifa.

calamuzyka

Vifa – Oslo
Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 55 Hz18 kHz przy +/-3 dB
• Przetworniki - Pełnozakresowe
2 x 50 mm - Niskotonowe 2 x
65 mm - 2 pasywne radiatory •
Połączenia: Bluetooth 4.0 aptX,
Aux 3,5 mm mini-jack, NFC
• Wymiary (S × W × G):
181 x 268 x 90 mm
• Waga: 2,4 kg
Cena: 1799PLN
Dostępny w TopHiFi.pl
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GARMIN FORERUNNER 35

PAWEŁ HAĆ

Do biegania wystarczą ponoć tylko dobre buty, ale każdy kolejny element wyposażenia
znacznie ten sport ułatwia. Zegarek z GPS też i to nawet najprostszy, bo pozwala nie
tylko czuć, ale i widzieć postęp.
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Seria Forerunner Garmina obfituje w niespodzianki. Najprostszy obecnie model 25 sprzedaje
się ponoć doskonale i to pomimo tego, że wygląda jak prezent na pierwszą komunię. Z drugiej strony 735XT jest wyposażony w funkcje przydatne nawet podczas triathlonu. Pomiędzy
nimi mamy natomiast kilka innych modeli, większość z funkcjami smart, kolorowymi ekranami i obudowami przypominającymi klasyczne zegarki. Forerunner 35 jest trochę inny,
mniejszy i zdecydowanie prostszy, ale nie można odmówić mu ani uroku, ani też możliwości.
Prostokątna, zaokrąglona na rogach obudowa przypomina bryłą Apple Watcha, jest nawet
podobnych wymiarów. Po bokach umieszczono cztery przyciski (po dwa z każdej strony) o dużej
powierzchni i bardzo wyczuwalnym skoku – są idealne, bo bez problemu mogę ich używać
w ruchu. Na dekielku umieszczono optyczny czujnik tętna Elevate, pasek zaś zamocowano na
śrubkach. Jest wymienny, ale ma niestandardowe mocowanie. Główny element, czyli ekran, ma
sporą ramkę i jest monochromatyczny, ale potrafi wyświetlać naprawdę dużo informacji. Jest
przy tym doskonale czytelny niezależnie od pory dnia, a w nocy można go podświetlić. FR35 ma
też silniczek wibracyjny i brzęczyk do sygnalizowania różnych rzeczy. Całe to dobrodziejstwo
waży niespełna 38 gramów, czyniąc go wręcz nieodczuwalnym na nadgarstku.
Wzornictwo FR35 odbiega od tego, którym cechują się inne

Dla osób pracujących nad
poprawieniem wyniku
stworzono tryb Virtual Pacer

urządzenia Garmina. Również stawia na lekkość i komfort
noszenia, jednak aspekty wizualne wzięły tym razem górę
nad wygodą obsługi. Nie potrafię bowiem w żaden sposób
wyjaśnić, dlaczego do przewijania menu mamy tylko jeden
klawisz przesuwający zaznaczenie w dół. Przy dłuższej liście
trzeba przeskoczyć wszystkie pozycje, by dotrzeć do właściwej, jeśli za pierwszym razem ją pominęliśmy. Podczas tre-
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ningu nie przeszkadza to tak mocno, bo interfejs ograniczono
do trzech ekranów (w tym jednego z godziną), ale konfigurowanie zegarka i ustawianie na nim czegokolwiek jest przez to
zwyczajnie męczące. FR35 nie jest na szczęście zbyt skomplikowanym urządzeniem – nie znajdziemy tu aplikacji Connect
IQ, a ilość funkcji jest dość mocno ograniczona. Główny ekran
pokazuje godzinę, stan naładowania baterii oraz połączenia
Bluetooth, na dole pojawia się natomiast pasek bezczynności. Przewijając w dół, trafimy na widżety pokazujące dzienne
spalanie kalorii, powiadomienia z telefonu, pogodę czy też
podsumowanie ostatniego treningu. Wiele z nich można rozwinąć, by pokazać detale (jak choćby wykres tętna) i o dziwo
uproszczone sterowanie ani niewielki ekran nie przeszkadzają w korzystaniu z nich. Interakcja z powiadomieniami jest
niestety żadna, podobnie zresztą jak w innych urządzeniach
Garmina.
Menu treningu w FR35 jest dość proste, ale oferuje aż pięć
różnych trybów. Mamy więc bieg w terenie i w pomieszczeniu, rower, chód i kardio. Dla początkującego biegacza zestaw
ten jest wystarczający, trudno też dostrzec braki w wachlarzu oferowanych funkcji. Jest Auto Pause i Auto Lap, są też
cykliczne powiadomienia o czasie, tętnie, dystansie i spalonych kaloriach. Dla osób pracujących nad poprawieniem
wyniku stworzono tryb Virtual Pacer, w którym określamy
tempo, z jakim chcemy biec, a zegarek powiadamia, gdy przestajemy je utrzymywać. Z uwagi na niewielki ekran jednocześnie są wyświetlane maksymalnie trzy pola danych, mnie to
jednak nie przeszkadzało. Wśród wartości, które mogą być
wyświetlane, znalazł się czas trwania i tempo całego treningu
i okrążenia, dystans, spalone kalorie, tętno, strefa tętna i rytm.
Na początek taki zestaw funkcji jest w sam raz – nie odstrasza i nie pozwala się zgubić. Wbudowany GPS łapie sygnał
dość szybko, na otwartej przestrzeni trwa to około 20 sekund,
w pochmurny dzień czas wydłuża się do minuty. Sygnał jest
stabilny, choć spotkałem się z nie do końca precyzyjnym
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nanoszeniem przebytej trasy na mapę – w rejonach z wyższymi zabudowaniami przesunęła się
ona o kilka metrów względem faktycznej ścieżki. Nie miało to jednak znaczącego wpływu na
zmierzony dystans (biegłem dobrze znaną trasą, stąd też mogłem to ocenić). Nieco gorzej FR35
spisuje się na bieżni, gdy kalkulacje przeprowadzane są na podstawie odczytu akcelerometru.
Zmierzona odległość względem wskazań bieżni (która jest poprawnie skalibrowana) jest zawsze
o około 10% większa, a to już duża różnica. Sprawdzałem to kilkakrotnie na dwóch modelach
bieżni, na dwóch różnych siłowniach, zawsze uzyskując taką samą rozbieżność. Nie sposób nie
wspomnieć o baterii, która (jak na tak małe urządzenie) wytrzymuje niesamowicie długo. Przy
trzech godzinnych treningach w tygodniu (jednym z GPS i dwoma w pomieszczeniu) i włączonym pomiarze aktywności rozładował się dopiero siódmego dnia. W trybie treningu z GPS powinien, zgodnie z informacją producenta, wytrzymać 13 godzin – jestem skłonny w to uwierzyć.
Podstawowy model zegarka biegowego, jakim jest FR25, zupełnie do mnie nie przemawiał.
Pozycjonowany poziom wyżej Forerunner 35 to zupełnie inne urządzenie. Prosty i lekki, z zestawem funkcji, który usatysfakcjonuje każdego początkującego, pasujący zarówno na męski, jak
i damski nadgarstek, z pewnością znajdzie wielu nabywców. Cena może wydawać się zawyżona,
zwłaszcza że trochę droższy FR235 wygląda znacznie bardziej profesjonalnie, jednak po przetestowaniu go stwierdzam, że wart jest pieniędzy, które życzy sobie za niego Garmin. Liczę też,
że zdecyduje się na niego na tyle dużo osób, by za rok pojawił się nowszy model, tym razem
z przynajmniej jednym przyciskiem więcej.

pawelhac
Garmin Forerunner 35
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• lekki
• funkcje dopasowane do
początkującego biegacza
• wytrzymała bateria
Minusy:
• niewygodna nawigacja po menu
• zawyżanie wyników na bieżni
Cena: około 900 PLN
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FITBIT FLEX 2

PAWEŁ HAĆ

Robiłem kilka podejść do liczenia kalorii, pitej wody, kroków i za każdym razem dawałem
sobie z tym spokój po kilku dniach. Od dwóch tygodni wróciłem do tego i tym razem
chyba tak szybko nie zrezygnuję.
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Nie czuję potrzeby monitorowania absolutnie wszystkiego, co dzieje się w moim życiu.
Ani to zdrowe, ani możliwe, chyba że nie zajmowałbym się już niczym innym. W drodze do
formy i lepszego samopoczucia sprawdzanie swoich postępów jest jednak niezwykle istotne
– odkąd biegam, wszystkie treningi loguję w Runkeeperze, mam tam znajomych, którzy
mnie motywują, a dzięki historii biegów widzę progres oraz wyłapuję rzeczy, które mogę
poprawić. Na co dzień ograniczam się do zapełniania kółeczek na Apple Watchu, bo to mój
główny zegarek, który noszę praktycznie zawsze. Zniwelował u mnie potrzebę noszenia
dodatkowej opaski fitness, ale też nie przykładałem specjalnej uwagi do mierzonych przez
niego rzeczy – ot, taki codzienny motywator, ale z uwagi na przeciętną aplikację, nic więcej. Od dwóch tygodni na moim prawym nadgarstku gości Flex 2, czyli jeden z prostszych
monitorów aktywności z oferty Fitbita. To właśnie on sprawił, że nie dość, że analizuję teraz
codzienną aktywność, to na dodatek zacząłem trochę, ale jednak zdrowiej żyć.
Forma Flexa 2 jest niemal perfekcyjna, choć potrzebowałem czasu, by dojść do tego wniosku. Urządzenie wygląda jak spora tabletka (aczkolwiek suplementy dla kulturystów są
w jeszcze większych pigułkach), z czterema pinami do ładowania oraz pięcioma diodami
(w tym jedną kolorową). Nosimy je na nadgarstku

Forma Flexa 2 jest niemal
perfekcyjna, choć potrzebowałem
czasu, by dojść do tego wniosku.

w gumowej opasce, ale można dokupić też metalową bransoletę oraz zawieszkę na szyję (obie
zdecydowanie damskie). Liczę, że Fitbit rozszerzy
ofertę o inne paski, zwłaszcza, że forma Flexa 2
daje ogromną swobodę w ich projektowaniu, nie
ma bowiem żadnych zaczepów, wsuwany jest do
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opaski. Guma, z której ją zrobiono, jest doskonałej jakości – odpowiednio miękka, by na co
dzień nie było jej czuć, a jednocześnie na tyle wytrzymała i elastyczna, że zahaczając o różne
przedmioty nie rysuje się nawet (nie wyrywa też włosów z nadgarstka). Do ładowania trzeba
wyjąć go z opaski, co wiąże się z koniecznością jej rozpięcia, a to jest koszmar. Zapięcie jest
bardzo mocne i za każdym razem byłem pewny, że tym razem je przerwę. W końcu opanowałem wyjmowanie Flexa ze środka bez zdejmowania opaski, zapinam ją jednak luźniej. To,
że wyjmuję ze środka urządzenie co 4–5 dni (bateria jest wtedy prawie rozładowana), nie
oznacza, że będzie wypadać z opaski – póki co trzyma się na miejscu doskonale i nie zapowiada się, by miało to ulec zmianie, ale używam Fitbita zbyt krótko, by ocenić, ile ostatecznie
wytrzyma.
Fitbit ma aspiracje do zdobycia rynku monitorów aktywności, stąd też aplikacja do obsługi
Flexa 2 (a jednocześnie innych urządzeń firmy) nie integruje się ze zbyt wieloma serwisami.
Nie ma choćby synchronizacji ze Zdrowiem od Apple, nie znajdziemy też sposobu na bezpośrednie powiązanie z Garmin Connect czy nawet Runkeeperem (jest za to integracja
z MyFitnessPal). Fitbit może sobie jednak na to pozwolić, bo nie dość, że jego udział w rynku
regularnie rośnie, to ponadto aplikacja, którą stworzył, jest fenomenalna. Główny ekran
składa się z pola z krokami (które są głównym miernikiem aktywności), spalonymi kaloriami, minutami aktywności oraz dystansem. Poniżej mamy natomiast kafelki, które możemy
dowolnie dostosować. Pokazują one sen, spożyte kalorie i wypitą wodę, aktywności i wagę.
Dotknięcie każdej z nich prowadzi do szczegółowych danych, wykresów i zestawień – przy
śnie mamy więc opis, jak często się budziliśmy oraz czy spaliśmy tyle, ile faktycznie potrzebujemy, licznik kalorii porówna zakładane spożycie do aktualnego (i to z uwzględnieniem
aktywnie spalonych kalorii), a ikona wagi przeniesie do wykresów odsetka tkanki tłuszczowej, BMI oraz masy ciała (pomiary możemy robić na przykład na wadze Aria Fitbita, ale da się
je też wprowadzać ręcznie). W programie można też ustawić budzik – ten nie wykrywa co
prawda fazy snu, włącza się o wybranej godzinie,
ale jest przynajmniej cichy (bazuje tylko na wibracji
i diodach) i nie budzi śpiącej z nami osoby.
W każdym miejscu widoczny jest postęp i to, jaki
jest nasz cel – zaglądanie tam motywuje, a o to
dokładnie chodzi. Najwięcej dzieje się w zakładce
ćwiczeń, w której są zapisywane wszystkie automatycznie rozpoznawane aktywności, od chodu,
przez bieg i ćwiczenie na orbitreku, po pływa-

Nie spotkałem się jednak
z błędnie wykrytym
treningiem czy aktywnością,
a podczas testowania Fitbita
miałem ich niemal 20.
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nie. Dla każdej z nich można ustawić, po jakim czasie
powinna być zaliczona jako trening, a w przypadku,
gdy Flex 2 odczytuje coś nieprawidłowo, da się też
wyłączyć śledzenie danego typu ruchu. Nie spotkałem się jednak z błędnie wykrytym treningiem czy
aktywnością, a podczas testowania Fitbita miałem
ich niemal 20. Aplikacja ma też oczywiście wyzwania,
oprócz odznak za indywidualne osiągnięcia, mamy
też aktywności, w których współzawodniczymy ze
znajomymi. To kolejny element motywacyjny, wszak
nic tak nie mobilizuje, jak doganiający nas w rankingu
kumpel. Rywalizacja jest ciągła – zamiast rankingu
otwieranego z początkiem tygodnia mamy bowiem
podsumowanie ostatnich 7 dni, nie ma więc miejsca na wymówki, że w tym tygodniu odpuszczamy,
by nadrobić po weekendzie. To nie wszystko – są
też „Adventures”, czyli wirtualne spacery po różnych
miejscach w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład Nowy Jork czy park Yosemite. Wybieramy trasę
o danej długości, a gdy w ciągu dnia osiągamy liczbę
kroków potrzebną by dojść do kolejnego punktu,
dostajemy powiadomienie na telefonie. To z kolei
przenosi nas do krótkiej informacji, quizu bądź zdjęcia.
Świetne, proste i ciekawe. W aplikacji Fitbita zaimplementowano też Fitstar, czyli program do treningów
z instrukcjami wideo – wymagane jest jednak zainstalowanie go osobno z App Store, Fitbit jedynie pokazuje wyróżnione w nim treningi. Dane są na bieżąco
synchronizowane z chmurą, a dostęp do nich mamy
nie tylko z aplikacji, ale i z przeglądarki. Pulpit przypomina zarówno aplikację, jak i platformę Garmin
Connect (aczkolwiek w dużo prostszej i bardziej przystępnej formie).
Skąd pomysł, że Flex 2 ma idealną formę, skoro trzeba
wyciskać go z opaski, którą na dodatek trudno roz-
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piąć? To bardzo proste – nie zastanawiam się, czy mam go na ręku, bo po prostu działa. Jest
odporny na wodę, więc idę z nim na basen i pod prysznic. Opaska jest tak delikatna, że nie
czuję jej na nadgarstku, nie zdejmuję go więc też na noc. Synchronizuje się natomiast automatycznie przez Bluetooth, w telefonie mam zatem zawsze aktualne dane. Do tego nie
rozprasza – pokazuje co najwyżej powiadomienie o wiadomości, połączeniu czy też konieczności ruszenia się z miejsca, a żeby samemu sprawdzić dzienny postęp, trzeba w niego stuknąć dwukrotnie palcem. Ma też silniczek wibracyjny, który sprawdza się lepiej niż diody,
zwłaszcza gdy jest schowany w rękawie bądź ma nas obudzić. Aktywność wykrywa natomiast automatycznie, nie muszę niczego potwierdzać, włączać czy pauzować. Jest jak
doradca w kampanii prezydenckiej – pracuje ciężko non stop po to, by finalnie sukces osiągnął jego szef.
Flex 2 z nikim nie konkuruje, bo po prostu nie musi. Noszę go z przerwami jedynie na krótkie
ładowanie baterii, regularnie sprawdzam postęp, loguję posiłki przez MyFitnessPal, kontroluję zatem też, na ile mogę sobie pozwolić, by trzymać się ujemnego bilansu kalorycznego.
Wszystko to jest… proste, ot tak. Nieszczególnie interesuje mnie to, czy spalam podczas treningu 500, czy może 510 kalorii – to detale, niemające realnego wpływu na nic. Faktem jest
to, że zdrowiej jem, więcej ćwiczę i lepiej się wysypiam. I to wszystko kosztem jedynie tego,
że co kilka dni podłączam Flexa 2 do ładowarki, a raz dziennie loguję to, co jem. Pytanie, czy
lepsze samopoczucie i kondycja są tego warte, może być już tylko retoryczne.

pawelhac
Fitbit Flex 2
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• nie zwraca na siebie uwagi
• motywuje
• odporny na wodę
Minusy:
• trudna do rozpięcia opaska
Cena: około 430 PLN
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NIE DOŚĆ, ŻE MĄDRA,
TO JESZCZE ŁADNA

MAJA JAWOROWSKA

Stylowe opaski fit i inne
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Nie wyszło nam z Altą ostatnio. Gdy w wakacje pisałam recenzję swojego nowego Fitbita,
nie sądziłam, że w przeciągu kilku kolejnych tygodni opaska postanowi mnie opuścić w najgłupszy i najmniej spodziewany sposób, bo po prostu ją zgubiłam. I tak byłoby mi smutno,
żal jednak spotęgowała pułapka, w którą nie za często zdarza mi się wpadać. Mówić wprost
– Alta stała się jednym z moich klasyków.
Trudno dołączyć do tego grona. Wiecie, każdy ma taki pakiet rzeczy, do których się przyzwyczaja i po prostu je cały czas nosi. W moim przypadku są to niezniszczalne lewisy o numerze
501, białe conversy, czarne i białe podkoszulki i prosta shopperka. Rozpuszczone włosy, niewiele biżuterii. Lubię rzeczy proste i praktyczne – to moje klasyki. Tak jak ta prosta, śliczna
opaska. Bardzo się do niej przyzwyczaiłam i bardzo za nią tęskniłam. Na szczęście mam
już nową Altę, złotą, z nowej linii. Nie różni się absolutnie niczym od tej, którą już się bawiłam: tak samo nie ogarnia momentu, w którym zaczynam trening i nadal świetnie sprawdza się w monitorowaniu snu. Tak samo, jak tamta przypomina mi o cogodzinnym spacerze
i podobnie jak poprzedniczka raduje mnie notyfikacjami, dzięki synchronizacji z iPhone’em.
Polecam zresztą rzucić okiem na recenzję z wakacji. Nie chcę się rozwodzić nad tym, co
o Alcie już wiemy, chętnie jednak opowiem o tym, do czego mnie zainspirowała. Bo tym
razem, zamiast z czarnym, przyszła do mnie z różowym paskiem. Nie żebym różu nie lubiła,
ale ten odcień jest trochę za intensywny.
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Na szczęście miałam w domu jeszcze czarny pasek w rozmiarze L
od poprzedniej wersji. Znalazła się też wielofunkcyjna wkrętarka
(prezent od taty z okazji obrony), nożyczki oraz sporo sznurków,
igieł, nici i koralików. Godzinę później nosiłam już customową opaskę stworzoną na wzór kolekcji Public School. Moja produkcja nie
jest może najwyższej jakości, ale dopóki nie kupię nowej bransoletki, będę ją nosić dumnie.
Coś, co jednak cieszy mnie najbardziej w tej historii to fakt, że na
rynku są już dostępne nie tylko dobre, ale także piękne opaski! To,
co wyszło spod skrzydeł Public School, Tory Burch i Very Wang to
same cudeńka. Mnie najbardziej przypasowała właśnie kolekcja
Public School, jest chyba najbardziej miejska, pasujemy do siebie. Z kolei Vera to elegancja. Skóra, stal, podwójna bransoletka.
Wyglądają przepięknie? Tak! Dalej spełniają swoją smart rolę? Też!
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Zresztą, dla poszukujących funkcjonalności połączonej ze stylem jest na rynku nawet więcej możliwości. Mamy przecież piękne paski do Charge 2, świetną kolekcję TOMS dla Apple
Watcha, zabawki od Swarovskiego… i więcej. Słyszeliście o bransoletce June od Netatmo? Ta
niepozorna, prześliczna zabawka monitoruje dzienną ekspozycję na słońce, dzięki czemu może
skutecznie oduczyć nas wystawiania się na promieniowanie UV. Robi coś mądrego i wygląda
przecudnie. A Omate i Altruis, czyli inteligentne pierścionki? Bardzo mnie cieszy, że gadżety nie
tylko wyglądają dziś schludnie, ale i stylowo! Dla jednych najważniejsza jest funkcjonalność.
Opaska czy zegarek – ma po prostu działać, nie lagować, synchronizować się z aplikacją i dawać
feedback. Dla mnie z kolei to za mało – zapewne dlatego chwyciłam za wkrętarkę.
I wiecie co? Dawno nie miałam takiego funu z okazji wykonywania tak prostej czynności.
Zawsze lubiłam majsterkować, niestety ostatnio nie za często znajdowałam czas na zabawę
w złotą rączkę. Okazuje się jednak, że nie dość, że trochę wyżyłam się, wbijając wiertło
w deskę do krojenia chleba, to przy okazji wyprodukowałam swoją pierwszą spersonalizowaną bransoletkę, którą mogę stale udoskonalać. Coś czuję, że niebawem przyjedzie do
mnie wielgaśna paczka z AliExpress, pełna metalowych zapinek do Alty.
Bo, jak to mawiają, moda przemija, styl pozostaje. A jak ma pozostać, to dobrze mieć swój
własny.

jedzonelka
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SAMSUNG GEAR S3
CLASSIC

PAWEŁ HAĆ

Po niemal dwóch latach noszenia Apple Watcha stwierdzam, że może to i nie jest niezbędny
sprzęt, ale na pewno w wielu rzeczach pomaga. Przyszła pora na zmianę, przynajmniej
chwilową. Czy dobrą? Tu posłużę się najbardziej uniwersalną odpowiedzią: to zależy.
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Konkurencja Apple Watcha bazuje zazwyczaj na
Android Wear, rzadziej wykorzystywane są inne
systemy. Samsung z uporem stosuje Tizen będący
jego własną platformą. Uniezależnia się w ten
sposób od Google, ale też czyni swoje produkty
bardziej elastycznymi. Niedawno firma uczyniła
swoje smartwatche Gear S2 oraz S3, a także opaski Gear Fit 2, kompatybilnymi nie tylko z telefonami Samsunga, ale i z iOS (od iPhone’a 5 wzwyż).
W App Store pojawiła się aplikacja łącząca w sobie
sklep z aplikacjami i tarczami zegarka, S Health
(czyli platformę fitness) oraz manager zegarka. Był
to doskonały powód, by przetestować nowego
smartwatcha Samsunga, Gear S3 Classic, urządzenie różniące się od Apple Watcha w mnóstwie
aspektów, ale i dzielące wiele jego zalet (i wad).
Zegarek Samsunga od samego początku robi
świetne wrażenie. Zapakowano go w okrągłe
pudełko, w którym oprócz samego smartwatcha znajduje się też magnetyczna podstawka do
ładowania, którą można połączyć z pudełkiem
(ma miejsce do przeprowadzenia kabla) bądź też
stosować samodzielnie. Jest świetna, po wpięciu w nią urządzenia wyświetlacz obraca obraz
o 90 stopni (zegarek ładowany jest bokiem), a na
ekranie wyświetla się nie tylko stan naładowania
baterii, ale i szacowany czas do końca ładowania.
To dodatek, za który w przypadku Apple Watcha
należy dodatkowo dopłacić (posiadacze wersji
Edition tego problemu oczywiście nie mają).
Testowana przeze mnie wersja miała w komplecie
gładki, skórzany pasek, a jego część z otworami
jest dostarczana w dwóch długościach, by lepiej
dopasować urządzenie do nadgarstka. Skóra
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wygląda dobrze, choć jest słabej jakości, co widać choćby po tym, jak łamie się w okolicy
zapięcia. Nie byłem pierwszym użytkownikiem tego egzemplarza, niemniej jednak ślady
zużycia nie powinny być tak wyraźne, zwłaszcza że urządzenie ma co najwyżej kilka miesięcy. Kopertę zrobiono z polerowanej stali nierdzewnej, bezel jest natomiast zmatowiony.
Dekielek wykonano natomiast z plastiku i to nie najlepszej jakości. Mój egzemplarz był na
spodzie mocno porysowany, najprawdopodobniej od wkładania go do stacji dokującej. Nie
przeszkadzałoby mi to tak mocno, bo na co dzień i tak nie widzę tego elementu, jednak
z uwagi na umieszczenie na dekielku czujnika tętna (który również się rysuje), mam wątpliwości co do jego prawidłowego działania w przyszłości. Nie mam jednak zastrzeżeń co do
spasowania elementów, jest idealne, a skok obracanego bezela nie dość, że jest wyczuwalny,
to jeszcze wydaje bardzo przyjemny dźwięk.
Skonfigurowanie Gear na każdej platformie wygląda podobnie: pobie-

S Health na iOS
jest obecnie pełne
błędów.

ramy ze sklepu darmowy Gear Manager, a następnie w kilka minut
parujemy zegarek z telefonem. Jest wtedy przywracany do ustawień
fabrycznych, ale zauważyłem, że zapamiętuje hasła do Wi-Fi. Proces jest
banalny i absolutnie bezproblemowy, choć na iOS konieczne jest dodatkowe sparowanie w ustawieniach Bluetooth, by korzystać z zegarka do
rozmów telefonicznych. Integracja Gear S3 z iPhone’em jest trochę mniej-
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sza niż w przypadku współpracy ze smartfonami Samsunga (testowałem go też w połączeniu
z Galaxy A3 2016), nie ma na przykład żadnych interakcji z powiadomieniami, podczas gdy przy
sparowanym Samsungu możemy choćby odpowiadać na wiadomości. Reszta jest pozornie
taka sama, ale jak się przekonałem po sparowaniu z A3, różnic jest znacznie więcej. S Health na
iOS jest obecnie pełne błędów, próba wejścia do podsumowania treningu kończy się zawieszeniem aplikacji. W sklepie ponadto brakuje płatnych aplikacji, a także części darmowych – te
dostępne są tylko z poziomu smartfonów Samsunga.
Niczego to jednak nie zmienia, bo jakakolwiek próba zainstalowania czegoś na
zegarku kończyła się komunikatem o błędzie. Znalazłem też
instrukcję do synchronizacji
muzyki z zegarkiem przez
Wi-Fi i przeglądarkę
internetową, bez użycia
smartfona. Byłoby to
świetne, gdyby nie fakt,
że poradnik odnosił
się do funkcji, których
mój zegarek… nie miał.
Widocznie ktoś pospieszył się z jej wrzuceniem,
bo zakładam, że będzie
to jedyny sposób dodawania muzyki, jeśli nie używa się
telefonu Samsunga. Ponadto program działa na iOS bardzo ociężale
i nie wykorzystuje standardowych rozwiązań w interfejsie, takich jak cofanie do poprzedniego gestem.
Przed Samsungiem jeszcze długa droga, zanim będzie on używalny. Nie wpływa to na szczęście w znaczącym stopniu na używanie samego zegarka, a z poziomu aplikacji możemy zrobić
całkiem dużo. Pokazuje ona stan naładowania baterii i przewidywany czas, na jaki wystarczy.
Umożliwia też konfigurację powiadomień, zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami i tarczami
(oraz ich aranżację w menu), a także przesyłanie obrazów do urządzenia. S Health, będące
integralną częścią Gear Managera na iOS, daje natomiast informacje o aktywności, wypitej
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wodzie i kofeinie, śnie, tętnie i treningach, zegarek mierzy też wysokość. Wszystko zebrane
jest w bardzo czytelnej formie kafelków lub wykresów, choć, jak wspominałem wcześniej,
dokładny podgląd danych treningu obecnie nie jest możliwy.
Gdyby Gear S3 był uzależniony od współpracy z telefonem tak mocno, jak jest to w przypadku Apple Watcha, to w połączeniu z iPhone’em byłby bezużyteczny. Sprawia jednak
wrażenie dużo bardziej samodzielnego urządzenia, zwłaszcza dzięki temu, że wszystkie
aplikacje instalowane są w jego pamięci. Nie ma więc zagrożenia, że którakolwiek z aplikacji
będzie się doczytywać wieki z telefonu, aczkolwiek programy wykorzystujące internet, takie
jak Flipboard (swoją drogą świetny) czy pogoda wymagają chwili do aktualizacji danych
(ale już nie do uruchomienia). Zegarek ma Wi-Fi, więc do połączenia z siecią nie potrzebuje
smartfona. Od telefonu uniezależnia go też wbudowany GPS i wbudowana pamięć, dzięki
którym mogę wrzucić na niego muzykę, połączyć słuchawki Bluetooth i iść pobiegać bez
smartfona. Sam interfejs również nie narzuca specjalnie komunikacji z innymi urządzeniami,
z komunikatem o konieczności połączenia z telefonem spotkałem się tylko dwukrotnie: gdy
chciałem zsynchronizować muzykę oraz zainstalować nowe tarcze.
Główny ekran to oczywiście cyferblat – do wyboru jest wiele zróżnicowanych tarcz, większość z nich jest naprawdę przemyślana, choć brakuje wśród nich analogowych i minimalistycznych jednocześnie (to zupełne przeciwieństwo Apple Watcha, w których takich jest
najwięcej). Większość tarcz oferuje możliwości personalizacji, ale nie jest ich zbyt wiele. Nie
ma tu takiej swobody, jak w Apple Watchu, nie sposób poskładać cyferblat po swojemu.
Samsung przyjął inną filozofię: większość tarcz jest wyspecjalizowana, a to, co pokazują,
skupia się na konkretnej aktywności. Mamy na przykład taką z barometrem, wyświetlającym ciśnienie za pomocą wypełniającego się wokół ekranu pierścienia, jest tarcza z szybkim
pomiarem pulsu, inna wyświetla z kolei dzienną ilość kroków w porównaniu ze znajomym,
który też używa S Health. Tarcze Samsunga są świetne, może i nie wszystkie odpowiadają
mi wizualnie, ale nie mogę im odmówić funkcjonalności. Te w sklepie nie są już niestety tak
interesujące, a ich funkcje ograniczają się zazwyczaj
do pokazywania godziny i aktywności.
Obracając bezel w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara przewijamy kolejne ekrany powiadomień, wykonując ten ruch w drugą stronę,
przeglądamy natomiast widżety. Mechanizm jest
bardzo prosty i intuicyjny, brakuje mi jedynie spo-

Mogę wrzucić na niego
muzykę, połączyć
słuchawki Bluetooth i iść
pobiegać bez smartfona.
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sobu na wymazanie jednocześnie wszystkich
powiadomień (może się ich nazbierać naprawdę
dużo). Implementacja widżetów również jest
bardzo udana, każdy z nich wyraźnie pokazuje
dane bądź wyróżnia ikony funkcyjne, a dotknięcie każdego z nich przenosi do konkretnej aplikacji. Żałuję, że w watchOS 3 Apple wyrzuciło
widżety wysuwane z dołu ekranu, było to szalenie wygodne – Samsung nie popełnił tego
błędu. Uważam, że menu programów również
działa na koreańskim zegarku lepiej, wywołuje
się je jednym z bocznych przycisków (drugi służy
do cofania), a obsługuje dotykiem lub bezelem.
I tak, to również jest wygodne, i to nawet przy
większej liczbie aplikacji. Nawigacja po listach nie
pozostawia wiele do życzenia, tu również wykorzystujemy bezel i boczny przycisk do cofania
(można też wrócić gestem od góry ekranu). Tym,
co natomiast przeszkadza, jest koślawe tłumaczenie interfejsu i gęsto stosowane skróty. W aplikacji Powiadomień spotkałem się z napisami po
francusku, pomimo przestawienia języka na polski. Kalendarz to Harmonogram, co początkowo
nie wydaje się logiczne (szczególnie że nawet na
telefonie Samsunga nosi on miano S Terminarza).
Podczas przypisywania funkcji do szybkiego,
podwójnego wciśnięcia bocznego przycisku spotkałem natomiast dwie dokładnie takie same
czynności, które jednak wywoływały co innego
(konkretniej zaś chodzi o skrót „ost. aplik.”). Na
początku to dezorientuje, ale po chwili przestaje
przeszkadzać – takich wtop nie ma na szczęście
zbyt wiele.
Noszenie Gear S3 zamiast Apple Watcha wymagało przyzwyczajenia, głównie ze względu na
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to, jak duży jest zegarek Samsunga. Zarówno classic, jak i frontier są podobnych wymiarów,
oba są po prostu ogromne. Gear S3 jest o wiele większy niż Apple Watch, dlatego też niekoniecznie mieści się pod każdy mankiet, nieszczególnie dobrze wygląda też na delikatnym
nadgarstku. Obawiam się, że Samsung odciął przez to część potencjalnych klientów, którym
zależałoby na mniejszym urządzeniu. Lubię duże zegarki, dlatego też szybko go zaakceptowałem, choć nie mieścił się zawsze pod mankiet (a tym samym nie nosiłem części koszul, bo
eksponowanie zegarka uważam za obciach). Skonfigurowałem widżety, dodając kilka więcej niż standardowo wyświetlane, wyciszyłem dźwięk i wybrałem tarczę pokazującą kroki,
piętra i spalone kalorie. Zajęło mi to sporo czasu nie ze względu na trudność, ale dlatego, że
chciałem poświęcić temu trochę więcej niż chwilę. Samsungowi udało się stworzyć interfejs,
który chce się zgłębić, przewijanie bezelem jest zwyczajnie fajne, a widżety okrojono tak
bardzo, że pokazują tylko te ważne informacje. Apple Watch jest lepszy w powiadomieniach
i to nawet jeśli porównamy go z Gear S3 sparowanym z Samsungiem: możliwości interakcji z nimi może i jest sporo, ale sposób, w jaki są komunikowane, w smartwatchu Apple jest
lepszy. Wszystko za sprawą Taptic Engine, do którego przywykłem – w Gear S3 zastosowano
zwyczajny silniczek rotacyjny, wibracja jest więc odczuwalna jak wibracja, a nie jak stuknięcie
w nadgarstek. Prowadzenie rozmów jest natomiast zbliżone, oba urządzenia pozwalają odebrać połączenie, mają też głośnik i mikrofon. Jeśli jestem już przy porównaniach, nie sposób
nie wspomnieć o bezelu i koronce. Nie potrafię określić, które rozwiązanie jest lepsze, bo
konstrukcja interfejsu obu urządzeń jest diametralnie różna, żadne z nich nie wymaga natomiast do obracania więcej niż jednego palca.
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Gear S3 przyzwyczaił mnie do tego, że ładuję
go co dwa dni, i to nawet jeśli jednego dnia biegam godzinę z włączonym GPS, drugiego ćwiczę
na siłowni, a zegarek automatycznie rozpoznaje
aktywność. Myślę, że bez treningów udałoby się
mi wyciągnąć nawet trzy dni (choć już na pewno
nie trzy doby), a w trybie oszczędzania energii
dobiłbym do czterech. Zaznaczam, że w zegarku
mam cały czas włączone Wi-Fi oraz Bluetooth,
a jasność ekranu ustawiona jest na 7/10, ponadto
korzystam z niego intensywnie. Do oszczędzania
baterii przyczynia się zarówno automatycznie
włączany ekran (wykrywanie podniesienia nadgarstka działa świetnie), jak i to, że wykonano go
w technologii OLED. Zastanawiające jest też to,
jak niewielki wpływ na baterię ma GPS – sądziłem, że będzie się to wiązało z jego ograniczoną
dokładnością, jednak zarówno rysowana trasa,
jak i zapis prędkości nie budzi żadnych zastrzeżeń. Co więcej, GPS włączany jest nie tylko ręcznie, ale i automatycznie, jeśli Gear S3 wykryje
aktywność na zewnątrz. Brakuje mi tego w zegarkach Garmina, choć jak do tej pory o włączeniu
monitorowania treningu zapomniałem tylko
raz. Z uwagi na odporność na wodę i pył (IP68)
bez obaw zabierałem go na trening w każdych

Noszenie Gear S3 zamiast
Apple Watcha wymagało
przyzwyczajenia, głównie ze
względu na to, jak duży jest zegarek
Samsunga.
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warunkach, choć obawiałem się trochę o stan paska (przypominam, testowałem wersję ze
skórzanym). Gdybym miał wybrać model dla siebie, miałby najpewniej opaskę z gumy, a żadnej innej bym już nie dokupił, mechanizm wymiany nie jest bowiem szczególnie wygodny,
bo bazuje na teleskopach (pozwala za to używać innych, standardowych pasków).
Powrót do Apple Watcha okazał się dość prosty, bynajmniej nie dlatego, że mi go brakowało.
Gear S3 był miłą odmianą, odrobinę inną koncepcją, dającą jednak bardzo zbliżone możliwości.
Okrągły ekran i bezel świetnie ze sobą współgrają, chętnie zobaczyłbym podobne rozwiązanie w zegarku Apple. Możliwości obu urządzeń
są jednak bardzo zbliżone, największe różnice
pojawiają się w funkcjach specyficznych dla obu
platform. Brakowało mi odblokowania Maca,
pierścieni aktywności i synchronizacji z Apple
Music, Siri jest też znacznie wygodniejsze niż S
Voice, Samsung przyciągnął mnie natomiast S
Health, konkretniej zaś możliwościami tej aplikacji i automatycznym wykrywaniem aktywności. Będąc użytkownikiem iPhone’a, wybieram
Apple Watcha, bo lepiej integruje się z telefonem, gdyby jednak moim głównym smartfonem był Samsung, a smartwatch Apple był
z nim kompatybilny, zdecydowałbym się na
Gear S3, i to z dokładnie tych samych przyczyn.
Który jest więc lepszy? To zależy.

pawelhac

Samsung Gear 		
S3 Classic
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 5/6 (zegarek),
2/6 (Gear Manager na iOS)
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• przejrzysty interfejs
• rozbudowane funkcje fitness
• świetna bateria
• wygodna obsługa
Minusy:
• fatalnie działający Gear
Manager na iOS
• ubogie powiadomienia (na iOS)
Cena: około 1700 PLN
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XIAOMI MIMIX

TAK WYGLĄDA PRZYSZŁOŚĆ
DOMINIK ŁADA

Proszę Państwa, tak będzie wyglądała przyszłość, choć już dziś można ją kupić. W moje
ręce trafił tak zwany conceptphone od Xiaomi – model MiMix.

149

/ SPRZĘT / Xiaomi MiMix — tak wygląda przyszłość.

Zaznaczę na początku dwie rzeczy. Po pierwsze nie spodziewajcie się tradycyjnej recenzji.
Telefon miałem dosłownie przez trzy dni, wypożyczony przez sklep CSOP. W takim czasie, jak
się nietrudno domyślić, trudno wszystko sprawdzić i przetestować, zatem podzielę się z Wami
swoimi pierwszymi, choć bardziej rozbudowanymi wrażeniami. Po drugie MiMix to wielka
marketingowa ściema, ale o tym za chwilę.
Xiaomi MiMix jest piękny. Genialnie wygląda wyłączony – jak jedna bryła. Jeszcze lepiej
wygląda włączony, bo ma ogromny, niesamowity ekran w rozmiarze 6,4”… przy wymiarach
zbliżonych do iPhone’a 7 Plus. Robi to kolosalne wrażenie. Telefon to w zasadzie sam ekran
z bardzo minimalnymi ramkami. Tak, ramki są, choć są bardzo minimalne.
Ekran MiMixa jest zamknięty w ceramicznej obudowie. Nam, macuserom, ceramika w tym
momencie kojarzy się chyba najszybciej z Apple Watch 2 i najnowszym modelem, który
zastąpił wersję „Edition” o ceramicznej obudowie. Xiaomi poszedł po całości. Mamy całą obudowę telefonu wykonaną w tej technologii.
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I tutaj jest wg mnie ukryta ściema marketingowa. Xiaomi ogłosił MiMixa „conceptphonem", bo jest wyjątkowy, ma wyznaczać trendy
i pokazywać przyszłość. Zgoda. Ale nie jest
urządzeniem pokazanym na wystawie niczym
samochody koncepcyjne na targach motoryzacyjnych. MiMix jest gotowym, produkowanym
urządzeniem, które możemy kupić. Kosztuje
niemało, ponad 1000 dolarów, i ustawiają się po
niego bardzo długie kolejki w Chinach, bo tylko
tam jest w ograniczonej ilości dostępny. Xiaomi
nazwał go w mojej ocenie „conceptphonem”,
bo… nie jest w stanie wyprodukować jego
więcej niż 10k sztuk w miesiącu. Jakby mogli
wyprodukować go milion, to uwierzcie mi, też
by się sprzedawał, a tak mają do tego dorobioną „story”, bo po co tłumaczyć się z problemów z produkcją i dostępnością. To oczywiście
są tylko moje podejrzenia.
Wrócę jeszcze na moment do ekranu. Taka
wielkość to więcej miejsca na tekst, ikony
itp. Przetestowałem to na kilku aplikacjach
i najlepiej było to widoczne w Gmailu, Clou
i Twitterze. Ekran zasługuje na najwyższe
uznanie. Kolory, choć trochę „zimne”, są
świetne, kąty patrzenia też. Xiaomi zastosowało matrycę Sharpa. Tutaj koniecznie
trzeba wspomnieć o modelu telefonu Sharpa,

Aquos Crystal z 2014 roku. Kształtem
i „pomysłem” bezramkowego ekranu bardzo
przypomina MiMixa – albo raczej na odwrót.
Jakbyście zastanawiali się, jak jest z obsługą
tak dużego ekranu, to od razu mówię, że duży
ekran nie stanowi problemu dla MIUI – mamy
opcje obsługi jedną ręką.
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Xiaomi, choć czasem bardziej, a czasem
mniej oficjalnie, ale się wzoruje na Apple,
nie zdecydowało się zrezygnować ze złącza słuchawkowego. MiMix ma złącze Jack.
Wbudowane głośniki są bardzo dobre i głośne. Widziałem w systemie, choć nie bawiłem się tą funkcją, opcję obsługi Dolby
Atmos – dość mnie to zaskoczyło.
Wiele osób pytało się o to, jak się przez
MiMixa rozmawia. Da się, a na serio, to bardzo ciekawie została rozwiązana sprawa słuchawki – oczywiście, jak widzicie na zdjęciach,
brakuje głośnika. To nie problem, bo dźwięk
rozchodzi się na zasadzie ultradźwięków,
po ekranie i obudowie. Dzięki temu można
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w zasadzie w dowolnym kierunku trzymać telefon i tak samo będzie słychać – „normalnie”,
do góry nogami czy zupełnie odwrotnie, ekranem na zewnątrz. Sprawdzałem – można też
bez problemów słuchać w czapce. Dźwięk „ultradźwiękowy” jest trochę bez basów, ale głośny i wyraźny.
Producent zdecydował się zastosować do ładowania i komunikacji złącze USB-C. To już jest
standard w Androidach. Jak widać w po nowych Macbookach Pro, Apple też się przestawia.
Teraz czekam na iPhone 8/X i nowe iPady, aby też miały USB-C. Ale wracając do MiMix, przez
USB-C szybko naładujemy swój telefon. W testach wyszło mi ~1min = 1%. Do ładowania używałem ładowarki i kabla Aukey, ze wsparciem dla qualcommowskiego QuickCharge 3.0.

Jeśli chodzi o obudowę, to mogę się przyczepić tylko do jednego – niefortunnego umiejscowienia czytnika linii papilarnych. Znajduje się on zaraz pod obiektywem, przez co można
się pomylić. Pomyłka to nie problem, gorzej, że przez to często dotykamy obiektywu i go
brudzimy.
Skoro jesteśmy przy aparacie, to niestety muszę wytknąć w tym momencie kolejną wadę
MiMixa. Aparat jest niezły, ale jednocześnie jest to chyba najsłabsza strona tego telefonu.
Aparat ma 16 Mpx f/2.0 i o ile za dnia i w warunkach studyjnych nieźle sobie radzi, to już
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w nocy jest dramat. Abstrahując od tego, że miałem
problem ze zrobieniem ostrego zdjęcia i często okazywały się one poruszone, to taka jakość w tej klasie
telefonu jest według mnie nieakceptowalna. Nocne
zdjęcia są z bardzo dużym ziarnem, po prostu złe. Na
otarcie łez, całkiem nieźle wypada aparat do selfie,
który jest umiejscowiony w dość oryginalny sposób, bo
na dole. Wymusza to konstrukcja obudowy. Podobnie
było z aparatem we wspomnianym wcześniej Sharpie.
Aparat do selfie ma funkcję rozpoznawania wieku
osoby, którą fotografuje. Moje serce od razu zdobył, bo
w większości przypadków oceniał mnie na około dziesięć lat mniej…
Jakość wykonania MiMix jest absolutnie genialna.
Wszystko świetnie spasowane, nic nie trzeszczy itd.
Ceramika w dotyku sprawia wrażenie czegoś pomiędzy
metalem a szkłem. Telefon pomimo swoich rozmiarów
świetnie leży w dłoni, choć nie ukrywam, że jest trochę
Zdjęcie wykonane Xiaomi MiMix

śliski, ale mniej niż mój Mi5. Duży plus to brak napisów
na obudowie – poza „Mix designed by Mi”. Nie znajdziecie na nim znaczków unijnych czy amerykańskich
homologacji itd. Wszystko dzięki temu, że oficjalnie
tego telefonu nie kupicie ani w Europie, ani w USA.
Xiaomi przykleja tylko, chyba tak na wszelki wypadek,
naklejkę z danymi. Oczywiście jest to pierwsza rzecz,
jaką odklejamy po wyjęciu z pudełka. Zapomniałem
wspomnieć o złocie. MiMix ma złote, 18-karatowe ramki
wokół obiektywu oraz czytnika linii papilarnych.
Pytaliście się też o wagę. Czuć, że MiMix jest dość ciężki
– 209 g – ale to w moim odczuciu nie przeszkadza. Jest
to raptem 21 g więcej, niż waży iPhone 7 Plus. Różnica
praktycznie niewyczuwalna. Swoje robi bateria, która
ma aż 4400 mAh pojemności. Dzięki niej mamy nawet

Zdjęcie wykonane iPhone 7 Plus

trzy dni pracy na baterii, co jest bardzo dobrym wyni-
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kiem. W piątek rano dostałem telefon w około 80% naładowany. Podłączyłem go do ładowania
dopiero w niedzielę po południu. Przez ten czas bardzo intensywnie z niego korzystałem, choć,
co ważne, praktycznie nie rozmawiałem – głównie internet, Twitter, Clou, Google Maps i aparat.
Podsumowując, Xiaomi MiMix jest piękny, genialnie wykonany i chyba faktycznie wyznaczy trendy na najbliższą przyszłość. Dość zaskakująco był pierwszy na rynku i jestem prawie
pewien, że kolejni producenci pójdą w kierunku przez niego wyznaczonym. Xiaomi odrobiło
lekcję i robi bardzo dobrą robotę po zielonej stronie barykady. Genialnie rozwijają ekosystem,
choć nie ma co się oszukiwać: wzorują się na Apple. Mamy coraz lepsze i, co ważne, dobrze
działające usługi (MiCloud, MiDrop, Find Device), ale też coraz szersze portfolio sprzętu (TV,
akcesoria, IoT), który „out-of-the-box” działa z telefonami Xiaomi. Są to niewątpliwie zalety
i argumenty za korzystaniem z Xiaomi. Niestety, trzeba pamiętać, że choć MIUI wyglądem
do złudzenia przypomina iOS, to nim nie jest. W MiMixie nie znajdziemy LTE w częstotliwości 800, która może być istotna dla osób mieszkających poza dużymi miastami albo często
podróżujących. Piękna ceramiczna obudowa ma niestety dwie wady – bardzo, ale to bardzo się „palcuje” oraz… może jej nie porysujemy, ale za to możemy… stłuc. Poza tym jest to
sprzęt, który mogę polecić, pomimo wad. Mówię to jako stary macuser.

dominiklada
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TWELVE SOUTH
ACTIONSLEEVE
PAWEŁ HAĆ

Pasek do Apple Watcha to przeżytek, zwłaszcza jeśli na nadgarstku nosi się zegarek
treningowy, a drugi jest zajęty przez Fitbita. Dla uzależnionych od pierścieni aktywności
i niemających miejsca na zegarek w konwencjonalnych miejscach powstał ActionSleeve.
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Tak sobie to przynajmniej tłumaczę, bo nigdy
w życiu nie czułem potrzeby noszenia zegarka
gdzie indziej niż na nadgarstku. Tymczasem
Twelve South, które bardzo cenię za proste,
a jednocześnie szalenie użyteczne akcesoria, wpadło na to, by umieścić go na ramieniu,
w okolicy bicepsa. Bo… tak. Gdy zobaczyłem
zdjęcie ActionSleeve’a na Twitterze, pomyślałem, że to żart. W momencie, gdy dokładnie
to samo znalazłem w skrzynce mailowej, zwątpiłem. Po otworzeniu po kilku dniach paczki
z opaską wcale nie przekonałem się do niej bardziej. Ot, porządna, elastyczna i na rzep, z plastikowym mocowaniem na zegarek i długim
regulowanym paskiem – gdyby tylko zmienić
uchwyt, można by było nosić w niej telefon. Tyle
że tam mieści się zegarek i nic więcej, a szkoda,
bo miejsca starczyłoby choćby na niewielką kieszonkę na klucz.
Nie pozostało mi nic innego, jak odpiąć od Apple
Watcha pasek i wcisnąć go w ActionSleeve’a,
a następnie założyć go na ramię. To bardzo proste, zegarek wskakuje na miejsce z łatwością,
ale że wkładany jest od wewnętrznej, przylegającej do skóry strony, nie ma szans, by wypadł.
Opaska zaskakująco dobrze leży na ramieniu,
choć zbyt luźno zapięta błyskawicznie się zsuwa.
O dziwo bardziej przeszkadza mi przy bieganiu
niż przy treningu siłowym, bo owszem, czuję, że
mocniej opina się na bicepsie, ale pozostaje na
miejscu. Już po kilku dniach koniec paska się rozkleił i to aż do szwu, a nie zdążyłem jej nawet raz
zamoczyć – nie wróży to dobrze na przyszłość.
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Nietypowa lokalizacja Apple Watcha okazała się jednak wygodna, choć obsługa była odrobinę trudniejsza. Opaska odsłania koronkę, używa się jej więc dokładnie tak samo, jak z zegarkiem na nadgarstku, ale już przycisk pod nią jest zakryty całkiem sztywną gumą. Można go
wcisnąć, choć bardzo słabo to czuć. Ekran podświetla się automatycznie po podniesieniu
ramienia, a na tym najbardziej mi zależy – podczas treningu najczęściej rzucam okiem na
wyniki, rzadziej pauzuję lub wybieram nowy trening (a to też jest całkiem wygodne).
Różnica w położeniu zegarka jest w praktyce niezauważalna. Przeniesienie go na ramię
ma dwie zalety i jedną wadę. Pierwszy plus jest taki, że można trenować wygodnie w rękawicach, stabilizator nadgarstka regularnie wciskał mi koronkę Apple Watcha, teraz już nie
przeszkadza. Ponadto czujnik tętna przylega do skóry w ten sam sposób, puls jest więc
mierzony nieprzerwanie. Na trening zapinam zegarek ciaśniej, by uniknąć takiej sytuacji, opaska na ramieniu jest jednak wygodniejsza, bo nie trzeba jej aż tak zaciskać, by

Różnica w położeniu zegarka jest w praktyce niezauważalna.
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dobrze się trzymała. ActionSleeve utrudniał mi natomiast bieganie w koszulce z rękawem
dłuższym niż do połowy ramienia, zasłaniał bowiem wtedy zegarek, a zapięcie opaski
na nim uniemożliwiłoby odczyt tętna. W kolejnej wersji chętnie zobaczyłbym elementy
odblaskowe.
ActionSleeve z pewnością nie jest najbardziej pomysłowym produktem Twelve South,
ale po przetestowaniu nie uważam go już za całkowicie bezsensowny sprzęt. Niszowy,
owszem, ale na pewno nie głupi. Zawiodła mnie rozklejona końcówka paska, szkoda też,
że do opaski spokojnie można było dodać małą kieszonkę lub odblask. Na siłowni się jednak sprawdza, podobnie zresztą, jak podczas biegania, choć zdecydowanie wygodniej
ubierać wtedy koszulkę bez rękawów. Liczę na to, że Twelve South nie zrezygnuje z rozwoju tego produktu, zwłaszcza że kilka rzeczy po prostu trzeba w nim poprawić.

pawelhac

Twelve South 			
ActionSleeve
• Design: 3,5/6
• Jakość wykonania: 3/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• umożliwia trening w rękawicach
i z Apple Watchem jednocześnie
• wygodna
Minusy:
• kiepskie wykonanie
• słabo wyczuwalny skok przycisku
Cena: 29,99 USD
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DOBRY PRZYJACIEL
MACA – QNAP NAS

MACIEJ SKRZYPCZAK

NAS-y firmy QNAP to urządzenia dla szerokiej gamy konsumentów. Są jednak
szczególnie przyjazne macuserom.
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Wynika to przede wszystkim z faktu, że praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka i włączeniu, są one gotowe do współpracy z urządzeniami firmy z Cupertino. Wszystkie kluczowe do ich funkcjonowania i korzystania ze wszystkich funkcji narzędzia i aplikacje
klienckie są dostępne w wersjach dla OS X oraz iOS, co sprawia, że użytkownik Maca czy
iPada nie ma najmniejszych problemów z pełnym wykorzystaniem NAS-a.
Ciekawe jest to, że firma QNAP szczyci się podobną filozofią jak Apple. NAS-y stanowią
doskonałą podstawę do budowy systemu, który można dostosować pod indywidualne
potrzeby. Przy czym na start otrzymujemy bardzo przydatne narzędzia.
Część z modeli NAS-ów firmy QNAP jest szczególnie ukierunkowana na użytkownika
sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Można tak z pewnością napisać o modelach z serii
TVS-x82T, które zostały wyposażone w złącze Thunderbolt 2 oraz wiele innych funkcji
przydatnych w nowoczesnych firmach. Są to między innymi autotiering, automatyczna
dystrybucja ruchu sieciowego czy partycjonowanie pod kątem aplikacji.
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Inną ciekawą serią są NAS-y TS-x51A, które są wyposażone w czytnik kart pamięci SD oraz
specjalne łącze USB QuickAccess. Umożliwia ono bezpośrednie podłączenie MacBooka
(i nie tylko) do NAS-a i jeszcze szybsze zgranie dużych ilości danych.
Jeśli ktoś się zastanawia nad sensem posiadania
NAS-a w domu, to zapraszam do zapoznania się
z moimi wcześniejszymi tekstami na ten temat.
Poniżej jednak zawrę esencję.
Podstawową funkcją NAS-a jest umożliwienie
wykonywania kopii zapasowych systemu czy
innego obszaru danych. Obsługa RAID zapewnia
ich bezpieczeństwo, gdyż kopie są przechowywane na więcej niż jednym dysku. Jak wiadomo
macOS ma systemowe narzędzie do wykonywania „migawek” kopii zapasowych – Time Machine.
NAS-y firmy QNAP w pełni współpracują z tym
rozwiązaniem, a przy tym pozwalają na wybór
alternatyw.

Podstawową funkcją
NAS-a jest umożliwienie
wykonywania kopii
zapasowych systemu czy
innego obszaru danych.
Obsługa RAID zapewnia
ich bezpieczeństwo, gdyż
kopie są przechowywane
na więcej niż jednym dysku.
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Coraz częściej jednak NAS-y stają się centrami danych multimedialnych w naszych
domach. Sporo z modeli QNAP-ów jest wyposażonych w złącze HDMI, co umożliwia ich
bezpośrednie podłączenie do telewizorów i korzystanie z zasobów. NAS-y mogą pełnić
funkcję serwera iTunes lub też strumieniować multimedia przez standard Apple – Air Play.
NAS-y firmy QNAP doskonale nadają się również jako osobista chmura, do której możemy
mieć dostęp z każdego miejsca. Wszystko działa na podobnej zasadzie i w podobnie prosty sposób, co najbardziej znani gracze na tym polu, jak Dropbox, Google Drive i inni.

NAS-y firmy QNAP doskonale nadają się również jako osobista chmura, do
której możemy mieć dostęp z każdego miejsca.
Wymienione wyżej funkcje to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. NAS-y firmy QNAP
można wykorzystać również do wirtualizacji systemów, do monitoringu, organizowania
kontaktów oraz do wielu innych celów.

mcskrzypczak
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NOTIONE

NORBERT CAŁA

Podobnych produktów znacie pewnie dziesiątki. notiOne to lokalizator zagubionych rzeczy
komunikujący się z telefonem poprzez Bluetooth. Totalnie nic innowacyjnego i ciekawego.
W sumie takie lokalizatory są do niczego, bo co nam po nim, skoro zasięg Bluetooth to
maksymalnie 100 m i to w laboratoryjnych warunkach. Gdy zostawimy gdzieś w knajpie
portfel z takim lokalizatorem, to nic nam po nim, jeśli oddalimy się zbytnio.
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Na tym etapie mógłbym zakończyć recenzję notiOne i to nawet bez wyjmowania go
z pudełka. Ten produkt jednak niesie ze sobą coś
więcej. Producent opisuje to w ten sposób:
„Korzystając z notiOne, nie jesteś sam. Szukając
tego, co zgubiłeś, możesz liczyć na wsparcie
członków największej społeczności – użytkowników aplikacji współpracujących z systemem
notiOne. Jest nas już ponad 1 000 000 i liczba ta
rośnie z każdą chwilą!”
Szybko wyjaśnię, o co chodzi. notiOne to lokalizator działający za pomocą Bluetooth w standardzie 4.0. Oznacza to, że z odpowiednio napisaną
aplikacją potrafi się komunikować bez proszenia
nas o jakąkolwiek autoryzację lub parowanie.
Czyli jeśli mamy nadajnik notiOne, a w pobliżu
pojawi się telefon z aplikacją wspierającą ten
nadajnik, to automatycznie nastąpi połączenie.
Zostanie wtedy wysłana na serwer lokalizacja
konkretnego nadajnika notiOne wraz z lokalizacją GPS pobraną z telefonu, który się z nim połączył. To pozwoli właścicielowi tego konkretnego
notiOne, który przypiął go do swojego konta,

notiOne to lokalizator działający za
pomocą Bluetooth w standardzie 4.0.
Oznacza to, że z odpowiednio napisaną
aplikacją potrafi się komunikować bez
proszenia nas o jakąkolwiek autoryzację
lub parowanie.
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zobaczyć w swojej aplikacji na telefonie informację, gdzie jest nadajnik. Proste, proste. Tyle
że musi się zdarzyć taka sytuacja, że w pobliżu nadajnika znajdzie się telefon z odpowiednią aplikacją. Czyli potrzebujemy efektu skali, o który ciężko produktowi wchodzącemu na
rynek w kraju, gdzie nikt (prawie) nie instaluje aplikacji.
Skąd więc informacja o MILIONIE użytkowników aplikacji współpracujących z systemem
notiOne??? Zabawiłem się detektywa. Spółka Notinote Sp. z o.o. należy do grupy Primesoft
Polska, do której oprócz niej należy spółka Neptis S.A. czyli właściciel marki Yanosik. Chyba
już wszystko jasne prawda? Czy muszę tłumaczyć, co to Yanosik?

Przypis redakcji: Najpopularniejszy w Polsce program, za którego pośrednictwem kierowcy informują się wzajemnie o sytuacji na drodze.
Jednocześnie mamy tu gdzieś przekłamanie. Yanosika pobrało podobno już trzy miliony
użytkowników, skąd więc info o jednym milionie w notiOne? Powody są pewnie dwa.
Pierwszy to maskowanie współpracy z Yanosikiem, a drugie to urealnienie zasięgu. Pewnie
nie wszyscy, którzy mają Yanosika, mają też telefon z modułem Bluetooth 4.
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Wrzuciłem notiOne do torby,
która jeździła samochodem po
Warszawie, a sam siedziałem w biurze
i sprawdzałem pozycję na telefonie. Co
chwila dostawałem nowe notyfikacje
z informacją, gdzie jest moja torba i to
mimo że osoba kierująca pojazdem nie
miała przy sobie żadnego smartfona.

No dobra, wiemy kto za tym stoi. Mamy więc teraz dwa
pytania. Czy to coś złego, że to tak działa? I drugie – czy
to działa?
Odpowiadam na pierwsze: w sumie to nic złego, ale
jednocześnie tak. Nic złego, bo przecież wszystko jest
anonimowe i bezpieczne, ale też złego, bo przecież
użytkownicy Yanosika nie wiedzą, że wysyłają takie
dane. To znaczy, gdyby przeczytali regulamin korzystania z tej usługi, zobaczyliby, że ich telefony mogą wysyłać różne informacje do sieci. Ale kto czyta regulaminy?
Odpowiedź na drugie pytanie jest twierdząca, to działa.
Wrzuciłem notiOne do torby, która jeździła samochodem po Warszawie, a sam siedziałem w biurze i sprawdzałem pozycję na telefonie. Co chwila dostawałem
nowe notyfikacje z informacją, gdzie jest moja torba
i to mimo tego, że osoba kierująca pojazdem nie miała
przy sobie żadnego smartfona. Jako że znałem trasę,
po której porusza się samochód, mogłem ją porównać
z punktami, jakie podawała mi aplikacja od notiOne.
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Dokładność lokalizacji była różna, ale zazwyczaj było
to około 20–30 m, częstotliwość zmian w centrum miasta była zaś naprawdę duża. Bez problemu umożliwia
to w miarę dokładną lokalizację naszego plecaka. Takie
dane pomogą też policji w namierzaniu naszej zguby.
Powiedzmy też coś więcej o samym notiOne. Jego
wymiary to 27 x 27 x 8,5 mm, a waga – 6 g. Jest zbudowany z odpornego na warunki atmosferyczne plastiku
w kilku kolorach. Wraz z nim dostajemy przywieszkę
do breloka do kluczy, a możemy też nabyć opaskę na
przegub ręki, a w przyszłości uchwyt magnetyczny.
Bateria w notiOne starcza na około rok, a po tym czasie
możemy ją wymienić na nową. Kosztuje zaś 99 złotych.
Po pobraniu aplikacji notiOne, dodajemy w niej nasz
zakupiony nadajnik poprzez jego potrząsanie, nic prostszego. Nadajmy mu nazwę i od tej pory możemy śledzić jego pozycję na mapie. Możemy też przestawić go
w tryb alarmu – gdy straci kontakt z naszym telefonem,
aplikacja uruchomi alarm. Świetne, gdy nie chcemy, aby
nasze dziecko na placu zabaw zbyt daleko uciekło. W aplikacji możemy też zobaczyć na wykresie, jak blisko jesteśmy od nadajnika, gdy już telefon ma z nim kontakt. To się przyda, gdy już
namierzymy zdalnie nadajnik i pojawimy się w przypuszczalnej jego lokalizacji. Niestety aplikacja na iSO nie zachowuje się całkiem stabilnie, ta dla Androida jest zdecydowanie lepsza.
Producent obiecuje jednak, że lada chwila to się zmieni. Możliwe, że gdy będziecie czytać ten
tekst, te słowa już staną się nieaktualne, a w AppStore jest nowa wersja.
Zastosowań notiOne jest cała masa. Możemy go włożyć do wspomnianego portfela, wrzucić do plecaka dziecka, do schowka w samochodzie, do torby i w sumie przyczepić do każdego przedmiotu, jaki chcemy chronić przed zgubieniem lub kradzieżą. Jest tak mały, że
prawdopodobnie nie zwróci niczyjej uwagi, a to pozwoli nam na namierzenie naszej zguby
i w rezultacie na jej odzyskanie. To chyba najfajniejszy gadżet, jaki ostatnio widziałem,
mający jeszcze dwie idealne cechy, działa i jest dość tani.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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EVOBOX

– NAJNOWOCZEŚNIEJSZY DEKODER OD CYFROWEGO POLSATU

PAWEŁ OKOPIEŃ

Sprzęty, którymi zostajemy obdarowani przez operatorów, nie należą do najlepszych. Tak było
z wieloma telefonami za złotówkę, routerami i wreszcie dekoderami. Evobox od Cyfrowego
Polsatu to zmienia. Wreszcie możemy mówić o nowoczesnym sprzęcie przeznaczonym dla
ponad 4 milionów abonentów, co może przekładać się nawet na 12 milionów użytkowników.
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Lekko przaśny, pełen reklam i z obowiązkowym Kevinem w święta – taki jest Polsat i cała jego
grupa. To przyciąga użytkowników. Do Cyfrowego Polsatu przyciągały też wielkie imprezy
sportowe, często w sposób kontrowersyjny – piłkarski mundial w Korei i Japonii w 2002 roku,
Mistrzostwa Świata w Siatkówce w Polsce w 2014 czy wreszcie Euro 2016. Cyfrowy Polsat idealnie
wpasowuje się w gusta i potrzeby przeciętnego Polaka, o czym świadczy 4 679 114 abonentów
płatnej telewizji. Przyjmując, że średnio w gospodarstwie domowym mamy 2,7 osób, to z usług
platformy korzysta 12 milionów 600 tysięcy użytkowników. To 1/3 całego społeczeństwa! To
olbrzymi sukces Cyfrowego Polsatu.
Wielka baza użytkowników to sukces, ale też wyzwanie. Tym wszystkim osobom trzeba zapewnić odpowiedni poziom świadczenia usług. Mamy rok 2017, a nie 2002, wymagania widzów się
zmieniły, zmienia się ich świadomość, pewne rzeczy stały się po prostu standardem, pojawiła
się olbrzymia konkurencja. Kilka lat temu wystarczył dekoder z fatalnym pilotem, wolnym oprogramowaniem i niski abonament. Dziś potrzebny jest sprzęt z świetnym designem, funkcjami
multimedialnymi, bogatą ofertą usług dodatkowych i wreszcie z intuicyjną obsługą. Wiosną
2016 do oferty Cyfrowego Polsatu wprowadzono Evoboxa. Sprzęt, który właśnie taki ma być.
Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziłem.

170

/ SPRZĘT / Evobox – najnowocześniejszy dekoder od Cyfrowego Polsatu

Dobre wnętrze w zgrabnej obudowie
Na szczęście coraz więcej osób zwraca uwagę na wzornictwo, sami producenci o tym myślą,
choćby dbają o ergonomię pilotów. Evobox nie jest wielkim czarnym pudłem. To niewielkie
urządzenie, dużo mniejsze od turboboxa, którego przez dłuższy czas używałem w telewizji
n, a później nc+. Biało-szara obudowa jest plastikowa, ale nie tandetna. Dekoder Cyfrowego
Polsatu jest kompromisem pozwalającym utrzymać pewną estetykę, a jednocześnie zachować
możliwość taniej i masowej produkcji. Ważne jest, że we wnętrzu kryje się moduł Wi-Fi, dysk
twardy o pojemności 500 GB oraz tuner radzący sobie nawet z czterema sygnałami telewizyjnymi jednocześnie. Niezbędny jest wtedy konwerter unicable, dzięki niemu zamiast czterech
przewodów do dekodera, wystarczy nam jeden. Jeśli chodzi o wejścia, to na froncie nie zabrakło USB, złącza LAN oraz S/PDIF. Obraz wyprowadzimy „jedynym słusznym” złączem HDMI.
Za produkcję urządzenia odpowiada fabryka Cyfrowego Polsatu w Mielcu, soft powstał przy
współpracy z ADB światowym potentatem w tej dziedzinie.

Pilot dla malucha i seniora
Wraz z Evobox’em dostarczany jest pilot, który nie należy do najładniejszych, ale też trudno
go krytykować. Korzystam także z pilota od pierwszej generacji Netia Playera, przy nim pilot
evoboxa to mistrzostwo świata. Jest po prostu funkcjonalny i czytelny. Duże czytelne przyciski
sprawią, że bez problemu poradzą sobie z nim osoby starsze. Także najmłodsi nie będą mieć
problemu. Konstrukcja jest tak stworzona, że powinien posłużyć przez długi czas bez większych uszczerbków. Lokalizacja przycisków również jest dość logiczna.

Interfejs nowoczesny, ale lekko przekombinowany
Szybka konfiguracja po błyskawicznym uruchomieniu robi świetne pierwsze wrażenie. Fonty są
naprawdę duże i czytelne, widać, że twórcy myśleli o każdym użytkowniku domowym. Mamy
powiew nowoczesności, zwłaszcza gdy porównamy go z echostramai oferowanymi wcześniej
przez CP, czy Mini HD 2000. Jest to skok w nadświetlną. Jednocześnie jednak evobox wypada
blado przy Apple TV, Tizenie, webOS, a nawet Android TV. Interfejs evoboxa nie ma lekkości,
czerń i żółć lekko przytłaczają. Najgorsze jest jednak, że trzeba sporo się naklikać, aby dostać
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się do dodatkowych opcji. Włączenie konkretnego radia internetowego wymaga cierpliwości.
Mam też wątpliwości co do czytelności programu telewizyjnego (EPG). Przydałoby się tu parę
usprawnień i wierzę, że takie się jeszcze pojawią.

Potęga możliwości dostępna dla każdego
Dekoder to oczywiście dostęp do kanałów telewizyjnych, ale na początku 2017 roku oznacza to
też znacznie więcej. Przede wszystkim możemy jeden kanał oglądać, a trzy inne nagrywać. To
świetna opcja, zwłaszcza gdy mamy dzieci czy po prostu żyjemy w wielopokoleniowej rodzinie. PVR to jedna z tych funkcji w telewizji, bez której można żyć, ale tylko do momentu, gdy
jej nie spróbowaliśmy. Poza tym mamy dostęp do VOD zarówno w wersji satelitarnej, jak i po
podłączeniu dekodera do sieci. Czeka na nas kolekcja treści w ramach Cyfrowy Polsat GO, opcja
zakupu dodatkowych filmów i materiałów PPV, a także dostęp do HBO GO. Poza tym możemy
cieszyć się rozgłośniami radiowymi, zarówno tymi z satelity, jak i internetu. Wreszcie mamy też dostęp do odtwarzacza multimedialnego radzącego sobie z filmami,
muzyką i zdjęciami zarówno przez USB, jak i protokół
DLNA. Przetestowałem parę plików i rzeczywiście działa,
konkretnych formatów Wam jednak nie podam. Dla części
użytkowników, zwłaszcza posiadaczy starszych telewizorów obecność takiej funkcji będzie bardzo dużym plusem.

Najgorsze jest jednak,
że trzeba sporo się
naklikać, aby dostać się
do dodatkowych opcji.
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W dekoderze jest kilka takich drobnych funkcji, które cieszą jak nagrywanie całych sezonów,
opcja odtwarzania radia przy wyłączonym telewizorze czy nawet PiP. To, czego mi brakuje, to
systemu rekomendacji rodem z Netflixa, przecież to jest do zrealizowania, a połączenie treści
linearnych z VOD mogłoby przynieść niesamowite efekty. Brakuje mi trochę dodatkowych aplikacji firm trzecich, czyli serwisów VOD od kolejnych partnerów.

Evobox sprzęt dla ludu, którego geek się nie powstydzi
Dekoder Cyfrowego Polsatu ma jeszcze spory potencjał, kwestia rozbudowy i poprawy oprogramowania. Nie jest gotowy na 4K, ale Cyfrowy Polsat też jeszcze nie jest i zapewne długo
nie będzie. Plus jest taki, że przeciętny Kowalski ma dostęp do sprzętu o przyzwoitych parametrach, zgrabnej konstrukcji i fajnych dodatkowych możliwości. To ta podstawowa nowoczesność w domu i zagrodzie. Evobox nie jest wymyśleniem koła na nowo jest to po prostu sprzęt,
za który wstydzić się nie trzeba. Cyfrowy Polsat nie jest obciachem; dziś śmiało ofertą programową i technologiczną może konkurować z UPC, nc+ oraz pozostałymi operatorami. Platforma
wciąż popełnia błędy, ale wyciąga wnioski. Co dla mnie ważne, nie jest zacofana technologicznie, a tym samym jej widzowie nie są, mają możliwości. Dlatego, jeśli jesteście abonentami
Cyfrowego Polsatu i zadzwoni do was Pani z Infolinii, poproście o wymianę dekodera. Warto za
niego płacić nawet te dodatkowe 5 złotych miesięcznie. W świecie dekoderów na naszym rynku
jest jeszcze wiele do zrobienia, na szczęście nie wszystkie już są spadami po francuskich czy
niemieckich platformach. Cyfrowy Polsat jest na dobrym kursie.

paweloko
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Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.
Nozbe

-
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Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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5-DRZWIOWY MINI COOPER
– TROCHĘ WIĘKSZY, CHOĆ NIE „MAXI”.

JAN URBANOWICZ

MINI to marka kultowa, a jej Cooper to auto, które zna każdy, nawet nieinteresujący się
motoryzacją. Od wielu lat mamy MINI w nowej odsłonie, marka produkuje również inne
modele i… wciąż przybywa fanów tych aut.
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Od 1994 roku, właścicielem marki MINI jest BMW,
a w 2001 roku premierę miał kultowy już model
w nowej odsłonie. Szybko zyskał on szerokie
grono zwolenników, jak i przeciwników, którzy
akceptowali tylko starsze auta. W tym momencie mamy już trzecią generację (od 2013 roku)
nowego MINI, a także kilka innych modeli
w gamie producenta – od tradycyjnego 3-drzwiowego hatchbacka, przez kombi, cabrio, na crossoverze kończąc. Jakiś czas temu do oferty wszedł
również model 5-drzwiowy i to właśnie takim
miałem okazję jeździć przez kilka dni.

Wygląd zewnętrzny
Ogólna koncepcja wyglądu się nie zmieniła.
Oczywiście dodano dodatkowe drzwi z tyłu,
auto nieco wydłużono i poszerzono rozstaw
osi, ale wciąż łatwo rozpoznać, że jest to MINI.
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Mówiąc krótko, z przodu i z tyłu auto wygląda wciąż tak samo, jak wersja 3-drzwiowa.
Jedynie patrząc na samochód z profilu, widzimy, że coś się zmieniło i może niekoniecznie
wyszła ta zmiana na dobre. Dlaczego? Z jednej strony to, co projektanci zrobili, bardzo mi się
podoba, nie mam większych zastrzeżeń, widać jednak, że ta dodatkowa para drzwi została
tu trochę upchnięta i bez niej całość wyglądała po prostu zgrabniej. Ale czy jest brzydko?
Konserwatyści powiedzą, że tak, ja – że jest po prostu inaczej.
Wszystko inne właściwie pozostało bez zmian, jeśli więc już widzieliście wcześniejsze MINI, to
niewiele Was tu zaskoczy. Inaczej jednak w stosunku do poprzedniej generacji jest w środku.

Wnętrze
Tak, względem poprzedniej generacji, bo w porównaniu do wersji 3-drzwiowej, to tu również niewiele się zmieniło. Jeśli jednak spojrzymy na ten samochód z perspektywy starszych
generacji, to zauważmy przede wszystkim, że zniknął prędkościomierz ze środka deski rozdzielczej. Teraz znajduje się on za kierownicą, razem z obrotomierzem i wskaźnikiem paliwa.
Na środku natomiast znalazł się ekran systemu nawigacji, multirozrywki i komputera pokła-
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dowego, który jest dodatkowo otoczony świecącym się pierścieniem, a jego światło możemy
dowolnie dopasować. Może na przykład imitować
ono obrotomierz i zmieniać kolor w miarę rosnących obrotów silnika.
Charakterystyczne są wszelakie przełączniki, które
wyglądają jak wyjęte z kokpitu samolotu. Moim
ulubionym był oczywiście czerwony przełącznik
Start/Stop – obcowanie z nim za każdym razem
sprawiało mi ogromną frajdę. To chyba takie detale
sprawiają, że jakieś auto podoba nam się bardziej
albo mniej. W moim przypadku było tak, że właśnie
ten czerwony element był jedną z fajniejszych rzeczy w MINI (ale na pewno nie jedyną).

Charakterystyczne są
wszelakie przełączniki,
które wyglądają jak wyjęte
z kokpitu samolotu. Moim
ulubionym był oczywiście
czerwony przełącznik Start/
Stop – obcowanie z nim za
każdym razem sprawiało mi
ogromną frajdę.
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Cały system sterowania komputerem pokładowym, nawigacja i interfejs jest dobrze znany
z BMW i jeśli dobrze się z nim czujecie, to tu poczujecie się jak w domu. Osobiście uważam,
że zwłaszcza pod kątem sterowania jest to jeden z najlepszych i najbardziej intuicyjnych
fabrycznych interfejsów na runku – o wiele lepszy niż na przykład w Audi.
Czy fakt, że wersja 5-drzwiowa jest nieco większa od tej z trzema drzwiami, sprawia, że
mamy w środku więcej miejsca? Niekoniecznie. Oczywiście są pewne różnice, jak choćby to,
że mając dodatkowe drzwi z tyłu, pasażerowie mogą wygod-

Dlatego MINI to dla mnie
w dalszym ciągu auto
dwuosobowe, z kanapą
z tyłu służącą głównie
do tego, by rzucić na nią
kurtkę.

niej wsiadać na tylną kanapę, niestety wciąż nie jest to wielki
komfort. Drzwi są bowiem krótkie, otwór dość mały, a miejsca
na nogi również nie ma za wiele. Dlatego MINI to dla mnie
w dalszym ciągu auto dwuosobowe, z kanapą z tyłu służącą
głównie do tego, by rzucić na nią kurtkę. Od czasu do czasu
ktoś może zasiąść w tylnym rzędzie, zakładając jednak, że
nie jest wysoki, kierowca i pasażer z przodu również nie zaliczają się do olbrzymów i że jazda ta będzie dość krótka. Tylna
kanapa przyda się również do tego, by ją złożyć i powiększyć
przestrzeń bagażnika.
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Bagażnik i ładowność
Nie łudźmy się, że dostaniemy tu wielki bagażnik. To w dalszym ciągu auto gabarytowo bliskie segmentowi B, także nie oczekujmy cudów. Co prawda wraz z dodatkową parą drzwi
i nieco większymi wymiarami bagażnik w tym aucie zwiększył się z 211 litrów do „zawrotnych” 278 litrów, ale to nadal nie jest wiele. Starczy na małe zakupy, dwie nieduże walizki,
by wyjechać na weekend za miasto. Jeśli będziemy chcieli przewieźć więcej rzeczy, wtedy
musimy położyć oparcia tylnej kanapy i przestrzeń ładunkowa zwiększy się do 941 litrów
– już lepiej. Mnie spodobał się jeden zabieg, który można spotkać w coraz większej liczbie aut. Otóż w kilka sekund tylne oparcia można złożyć tak, by znajdowały się pod kątem
90°. Nie byłoby to wygodne dla pasażerów, ale jeśli ich nie ma, to możemy nieco zwiększyć
pojemność bagażnika, bez potrzeby składania oparć. Przydatne.

Jazda
To jest chyba coś, co każdego interesuje. Choć auto się stara, to przecież MINI nigdy nie
miało być samochodem rodzinnym, bardzo komfortowym, nadającym się na najdłuższe trasy. To ma być przede wszystkim pojazd miejski, którym przemieścimy się w sposób wygodny (również poza miasto), ale głównie dający nam niebywałą frajdę z jazdy.
W testowanym modelu pod maską pracował 3-cylindrowy motor benzynowy o pojemności
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1499 cm3 i mocy 136 KM. To niby niewiele, ale w zupełności wystarczało do zwrotnej i dynamicznej jazdy po mieście, a także do szybszej jazdy na autostradzie. Automatyczna skrzynia
biegów również doskonale dawała sobie radę, szybko i pewnie zmieniając biegi – nie było
tu mowy o spowolnieniach. W samochodzie mamy dostępne trzy tryby jazdy: ECO, zwykły/
komfort oraz sport. Nie trzeba chyba poszczególnie ich opisywać. Jak nietrudno się jednak
domyślić, to w tym ostatnim mamy największą frajdę. Silnik pracuje na wyższych obrotach,
zawieszenie robi się twardsze, układ kierowniczy jest bardziej precyzyjny (naprawdę precyzyjny!). W momencie włączenia tego trybu na ekranie pojawia się informacja o „gokartowej frajdzie z jazdy” i – choć wiem, że jest to hasło PR-owe – doskonale oddaje to, jak tym
autem się jeździ. Aż prosi się o to, by ścinać zakręty, dodawać więcej gazu i chodzić bokiem.
Na szczęście w czasie testu było dużo śniegu i można było wyjechać pod miasto i sprawdzić
tego małego diabła. Tak, to, że mamy tu nieco większy samochód i pięcioro drzwi, nie sprawia, że nie mamy już do czynienia z MINI. To w dalszym ciągu samochód, który daje przyjemność z prowadzenia, a na dodatek zachowuje komfort i nawet trochę elegancji – tanie to
auto nie jest, więc nie może być tu mowy o tandecie.

Czy jest idealnie?
Nie. To chyba wszystko przez cenę. Na pierwszą myśl MINI jest samochodem skierowanym
głównie w stronę młodych. Wątpię jednak, by młodego człowieka, który jeszcze nie ma
rodziny i stabilnej sytuacji finansowej, stać było na samochód, który w podstawie zaczyna
się od około 90 000 złotych. Mowa tu oczywiście o niemal całkowitym „golasie”. Za egzemplarz, jaki mieliśmy w teście, z dość bogatym wyposażeniem, trzeba zapłacić nieco ponad
150 000 złotych. To już naprawdę sporo i to nie
tylko dla młodego człowieka, a mówimy tu cały
czas o samym samochodziku, który pomimo
dobrego prowadzenia i frajdy, jaką daje, jest w dalszym ciągu jedynie samochodem na miasto.
A propos miasta, pewnie jesteście ciekawi, ile to
maleństwo spala. Producent podaje, że będzie to
6,1 l/100 km w cyklu miejskim, 4,2 l/100 km w trasie
oraz 4,9 l/100 km w cyklu mieszanym. Nie mogę
potwierdzić ani również zaprzeczyć tym liczbom,
gdyż mój egzemplarz, niezależnie od tego, gdzie
jeździłem, palił jakieś 10–10,5 l/100 km. Miałem
swoje przypuszczenia, dlaczego tak jest i po rozmowie z MINI wszystko stało się jasne. Otóż ten

W momencie włączenia
tego trybu na ekranie
pojawia się informacja
o „gokartowej frajdzie
z jazdy” i – choć wiem,
że jest to hasło PR-owe
– doskonale oddaje to, jak
tym autem się jeździ.
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samochód miał na liczniku niewiele ponad tysiąc kilometrów przebiegu. Producent powiedział, że po przejechaniu jakichś trzech, pięciu tysięcy spokojnie można uzyskać wynik
7 litrów w mieście. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to jeszcze sprawdzić i potwierdzić.

MINI jest niestety samochodem dość głośnym. O ile w mieście nie jest to problem, to na
trasie, gdzie rozwijamy większe prędkości, jest już nieco gorzej. Przednia szyba jest niemal
pionowa i trochę to wpływa na aerodynamikę, a co za tym idzie na poziom hałasu. Przy okazji szyby, to jest w jej okolicy jeden problem. Odległość o kierowcy do szyby jest dość duża,
przez co dach często nam ogranicza widoczność i na przykład stojąc na światłach, musimy
się wychylać do przodu, by spojrzeć w górę na sygnalizator. Lekkie nieudogodnienie, ale na
pewno nieprzekreślające całości.
Jeśli jednak nas na taki samochód stać, zwłaszcza z bogatszym wyposażeniem, to uważam,
że jest to naprawdę dobra propozycja. Otrzymujemy niemalże kultowy o charakterystycznym wyglądzie samochód, a na dodatek możemy wybrać sobie kolor dachu, czy ma mieć
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poprzeczne pasy (w jakim kolorze), kolor lakieru (my mieliśmy obłędny niebieski „Electric
Blue”) i te rewelacyjne, 17-calowe felgi. W wyposażeniu znalazły się również: kamera cofania, automatycznie ściemniane lusterka, czujniki parkowania, adaptacyjny tempomat i wiele
innych. Widać, że pieczę nad parką sprawuje BMW, bo sporo rzeczy jest to rodem z ich aut.
Niestety widać to również po wspomnianej cenie i tym, że niemal wszystko jest tu w wyposażeniu dodatkowym, za które nie płaci się mało.
Na koniec jeszcze ciekawostka związana z czujnikami parkowania. Przed zdjęciami pojechaliśmy na myjnię. W tym dniu świeciło piękne słońce, ale panowała również temperatura –14℃.
Po dojechaniu na miejsce, gdzie chcieliśmy fotografować, nagle deska rozdzielcza się zaświeciła, czujniki zaczęły hałasować i nie dało się nic wyłączyć. Szybko okazało się, że problemem
była woda z myjni, która zamarzła na czujnikach. Po zeskrobaniu warstwy lodu wszystko
wróciło do normy. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz się z czymś takim spotkałem.

yasiek_

MINI Cooper
Plusy:
• charakterystyczny wygląd
• oryginalna deska rozdzielcza
i przełączniki
• system komputerowy z BMW
• wrażenia z jazdy, precyzyjny
układ kierowniczy
• bogate wyposażenie dodatkowe
Minusy:
• cena
• mało miejsca na tylnej kanapie
• mały bagażnik
• wysokie spalanie – przynajmniej
w pierwszych kilku tysiącach
km od zakupu
Cena: od 90 000 PLN, testowany
egzemplarz 151 498 PLN
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE
Zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach to ostatnio temat
numer jeden. Wiele osób wreszcie usłyszało, jak kiepskiej jakości
powietrzem oddychamy i jak to szkodliwe. Aplikacji pokazujących stopień
zanieczyszczenia jest wiele, ale ja polecam „Jakość powietrza” przygotowaną
przez Inspektorat ochrony środowiska. Aplikacja nie zachwyca interfejsem,
ale podaje najwięcej danych. W zależności od stacji, z której pobieramy
dane, mamy dostęp do takich wskaźników, jak PM 10, PM 2,5 (pył zawieszony),
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen oraz ozon. Dla
wszystkich możemy zobaczyć aktualne wartości oraz dane archiwalne.
Możemy też na mapie obejrzeć stan powietrza w całej Polsce.

Cena: 0,00 EUR						

BATTERY LIFE
Ta aplikacja pojawiła się w AppStore, po czym znikła, aby pojawić się
ponownie. Battery Life pomoże nam się zorientować, w jakiej kondycji
jest bateria w naszym telefonie. Po jej uruchomieniu zacznie ona
monitorować baterię i zapisywać jej dane. Dowiemy się też dokładnie,
jaką pojemność ma bateria w telefonie i przede wszystkim, czy nie
straciła swoich bazowych parametrów. Dane te mogą być pokazane
w postaci prostej informacji o tym, czy jest dobrze, czy źle, a osoby
ciekawsze mogą sprawdzić, ile mAh już nam przepadło bezpowrotnie.
Może być to przydatne podczas zakupu telefonu z drugiej ręki.

Cena: 0,00 EUR							 Pobierz

Pobierz
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AUTO STRÓŻ
Współczesne samochody naszpikowane są różnymi systemami
elektronicznymi i czujnikami. Wyświetlają przy tym na desce
rozdzielczej całe mnóstwo różnych kontrolek, które zazwyczaj nie są
dla nas zrozumiałe na pierwszy rzut oka. Auto Stróż to taka instrukcja
obsługi w aplikacji. Po uruchomieniu mamy podział na pięć sekcji.
Kontrolki czerwone, żółte, zielone, niebieskie i białe. W każdej z sekcji
mamy pokazane różne kontrolki, a po kliknięciu każdej pojawi się
przyjazny opis. Autor programu informuje, że oczywiście nie ma tu
wszystkich kontrolek ze wszystkich samochodów na świecie, ale
większość jest opisana. Program przyda się każdemu kierowcy, nie
tylko „blondynce”.

Cena: 0,99 EUR						

Pobierz

MINI METRO
Takie gry najbardziej lubię:
proste, wciągające i strategiczne.
W Mini Metro zamieniamy się
w projektanta metra w kilkunastu
największych aglomeracjach
na świecie – Warszawy
nie ma. Możemy więc od
zera zaprojektować metro
w Londynie, Nowym Jorku czy Osace. Gra jest bardzo prosta lub taka się wydaje. Przeciągając palcem po ekranie
telefonu, projektujemy linie metra tak, aby system był jak najbardziej wydajny, a metro się nie korkowało. Co
„tydzień” dostajemy nową lokomotywę oraz jakiś bonus, na przykład tunel, stację przesiadkową lub dodatkowy
wagon metra. Naszym zadaniem, jak wspomniałem, jest utrzymać metro w najlepszym stanie i nie dopuścić do
przepełnienia stacji. Uwaga – gra bardzo wciąga.

Cena: 4,99 EUR							 						
norbertcala

Pobierz
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CARMAGEDDON

KRZYSZTOF MORAWSKI

Masz dość bliźniaczo podobnych do siebie wyścigów samochodowych? Już cię nie bawi
śrubowanie rekordów na torach wyścigowych? Cóż, być może mam coś w sam raz dla Ciebie.

/ GRY / Carmageddon

Chyba wszyscy mamy czasami takie dni, kiedy jedyne, co chcemy
zrobić, to coś rozwalić... Jeśli nie masz nic bezwartościowego pod
ręką i szukasz najlepszego sposobu do „wyładowania się”, wówczas
polecam Carmageddon.
Zazwyczaj pierwsze założenie, gdy masz samochody, checkpointy
i tor wyścigowy, jest takie, że grasz w wyścigówkę. Carmageddon
nie jest jednak typowym przedstawicielem swojego gatunku.
Ta wydana oryginalnie w 1997 roku gra z miejsca stała się hitem,
wciągając tysiące graczy w swój mocno pokręcony świat, w którym,
aby wygrać wyścig, wcale nie trzeba dojechać pierwszym do mety.
Wystarczy jedynie... zniszczyć doszczętnie wszystkich przeciwników.
Nic nadzwyczajnego? To co powiesz na czasowe bonusy za rozjeżdżanie przechodniów, krów czy całych zespołów rugby? Cóż, jak
już wspomniałem, to nie jest typowa wyścigówka.
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W grze do naszej dyspozycji zostaje oddanych 28 zabójczo niebezpiecznych aut i ponad 36
tras, na których przyjdzie nam rywalizować. Oczywiście za zdobyte punkty możemy odpicować
nasze bryki, na przykład wzmacniając ich pancerz czy wyposażając w śmiercionośne kolce.
Sama rozgrywka nie uległa zmianie i jest dostępna na trzech poziomach trudności. Jak dawniej, tak i w wersji na iOS mamy trzy sposoby na wygranie wyścigu:
• przejechać jako pierwszy wszystkie checkpointy (legenda głosi, że ktoś kiedyś tak zrobił),
• wspomniany już model „rozwal swoich konkurentów”, który jest chyba najbardziej popularnym rozwiązaniem,
• oraz opcja numer 3 dla najwytrwalszych, czyli... przejedź wszystkich pieszych na mapie.

W świecie, w którym zawodnicy zazwyczaj są bardziej zainteresowani zniszczeniem Ciebie
niż samym wyścigiem, już sama chęć normalnego ścigania się jest dość „ciekawa”. Prawdziwa
frajda jednak rozpoczyna się, gdy za cel obierzemy sobie unicestwienie naszych rywali.
Fanów gry na pewno ucieszy fakt, że Carmagenddon na iOS oferuje wszystko to, co sprawiło, że jego oryginał był tak wielkim sukcesem. Może z małym wyjątkiem braku trybu
multiplayer.
Sterowanie samochodem odbywa się za pomocą dwóch przycisków do skrętu w prawo i lewo
oraz pedałów gazu i hamulca. Przytrzymanie dłużej tego drugiego sprawi, że po pewnym cza-
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sie aktywuje się wsteczny bieg. Samo sterowanie

Carmageddon
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• Carmageddon dokładnie taki,
jakim go zapamiętałeś.
• Masa niczym nieskrępowanej
dobrej zabawy
• Duża liczba aut i tras do zabawy

jest relatywnie proste i zdaje egzamin, choć kamera
miewa lekkie opóźnienia, co może nieco dezorientować. Na szczęście, jeśli zdarzy nam się wypaść z trasy,
zawsze możemy włączyć mapę (przesuwając palcem
od lewej do prawej strony ekranu) lub skorzystać
z opcji do ponownego ustawienia auta na torze. Co
ciekawe, do naszej dyspozycji został oddany również system powtórek, które możemy nagrywać, aby
móc uwiecznić nasze „najlepsze” momenty.
Aby go aktywować, wystarczy przesunąć palcem
po ekranie od prawej do lewej strony.

Minusy:
• Sterowanie mogłoby być
precyzyjniejsze

Gra na iOS powstała w 2012 roku, nie należy więc

• Kamera miewa lekkie opóźnienia

tylko lekko poprawione w stosunku do oryginału,

• Brak multiplayera

ale dzięki temu grę na pewno docenią jej fani, jest

Cena: 0 PLN

bowiem ona dokładnie taka, jaką ją zapamiętaliśmy.

Link do sklepu

oczekiwać od niej powalającej grafiki. Wszystko jest

Podsumowując. Jeśli lubisz wyścigi i nie masz nic
przeciwko bezcelowej przemocy to Carmageddon
jest tytułem z serii „must have”. Zwłaszcza że gra
jest dostępna za darmo. Jeśli jednak uważasz, że
tylko szaleniec mógłby grać w taki „idiotyczny”
tytuł... cóż, na pewno nie będziesz odosobniony
w swojej opinii i zawsze możesz wybrać coś bardziej cywilizowanego.

wyimek
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EURO TRUCK SIMULATOR 2:
VIVE LA FRANCE!

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli miałbym wymienić gry, do których chętnie wracam, to z pewnością znalazłby się wśród
nich najbardziej znany symulator ciągnika siodłowego, czyli Euro Truck Simulator 2.

/ GRY / Euro Truck Simulator 2: Vive La France!

W ETS2 spędziłem już ponad 150 godzin,
najwięcej spośród wszystkich gier, jakie
posiadam na koncie Steam.

Tak po prawdzie, to według statystyk Steam w ETS2 spędziłem już ponad 150 godzin, najwięcej spośród wszystkich gier, jakie posiadam w tej usłudze. Przy czym nie jest tak, że ciągle
tylko wcielam się w kierowcę ciężarówki. Czasami zdarzają mi się nawet dłuższe przerwy od
tego tytułu. Ostatnio jednak znowu do niego wróciłem.
Wszystko za sprawą najnowszego DLC, które swoją premierę miało w grudniu ubiegłego
roku. Chodzi o dodatek Vive La France!, który, jak nietrudno się domyślić, skupia się na kraju
leżącym w Europie Zachodniej. Słowo dodatek może jest tu trochę nad wyrost, gdyż jest to
bardziej rozszerzenie mapy dostępnej w grze. Co prawda dotychczas w podstawowej wersji
ETS2 mieliśmy dostęp do Francji, ale nie całej, a tylko jej wschodniego kawałka.
Co więc znajdziemy we wspomnianym rozszerzeniu? Suche dane przedstawiają się
następująco:
• niemal 20 000 kilometrów nowych dróg i autostrad,
• 20 nowych miast,
• nowe towary i firmy,
• francuski system opłat za przejazdy,
• masa rond,
• i wiele innych zmian.
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A jak to się przedstawia w praktyce? Jednym słowem:

Nie da się ukryć, że ETS2:
Vive La France! to pozycja,
która ma trafić przede
wszystkim do fanów serii.

PRZEPIĘKNIE. Vive La France wprowadziło nowe modele roślinności, co szczególnie rzuca się w oczy, gdy zjedziemy z autostrad w boczne drogi. Można się wtedy naprawdę napawać
jazdą. Oprócz tego francuskie miasteczka są bardzo klimatyczne. Aż chce się jeździć. Na terenie Francji znalazło się również kilka rozpoznawalnych miejsc, jak choćby Carcassonne,
czy zamki Château d'Ussé i Château de Ventadour.

Co do wspomnianego francuskiego systemu opłat za przejazdy, to na autostradach, podobnie jak w pozostałych miejscach na kontynencie, znajdują się bramki, w których należy uiścić
opłatę. Normalnie aby to zrobić, należy zatrzymać się na wskazanym miejscu i poczekać,
aż otworzy się szlaban. We Francji jest inaczej. Owszem,
są bramki tego typu, ale dodatkowo ustawione są
bramki „półlotne”, zamknięte szlabanem, ale gdy
się do nich zbliżamy i zwolnimy do 30 km/h,
opłata zostanie naliczona automatycznie,
a szlaban otworzy się na tyle wcześnie, że
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nie będziemy musieli się zatrzymywać, a co za

Euro Truck Simulator 2: 		
Vive La France!

tym idzie – tracić cennych sekund na ponowne
rozpędzenie się całego składu. Lepiej jest tylko
w Skandynawii, gdzie są całkowicie lotne bramki.

Plusy:
• 20 000 kilometrów nowych dróg,

To, co rzuca się również w oczy, gdy przemie-

• przepiękne tereny,

rza się tereny Francji, to wszechobecne ronda.

• nowe firmy i ładunki.
Minusy:
• wszystko działa na tym samym,
czteroletnim silniku graficznym,
• to tylko rozszerzenie mapy, nie
wprowadza niczego innowacyjnego.
Producent: SCS Software
Dystrybutor: IMGN.PRO
Cena: 17,99 EUR (ok. 80 PLN)
– cyfrowa wersja Steam

Niemal każde skrzyżowania to te o ruchu okrężnym. Trzeba na nich uważać, bo nietrudno tam
o stłuczkę nie tylko ze względu na niewielką ilość
miejsca, ale również ruch drogowy.
Nie da się ukryć, że ETS2: Vive La France! to pozycja, która ma trafić przede wszystkim do fanów
serii. Ale tych jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego
cena na poziomie około 80 złotych raczej ich nie
odstraszy. Jeśli więc uwielbiasz relaksować się
w trakcie jazdy osiemnastokołowcami, Vive La
France! będzie zdecydowanie dla Ciebie!

mcskrzypczak
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TIPS&TRICKS

LISTOWANIE URZĄDZEŃ W DANEJ SIECI
MACIEJ SKRZYPCZAK

OS X bogate jest w wiele pożytecznych narzędzi. Sporo z nich dostępnych jest z poziomu
Terminala. Tak jest i tym razem. Wiedzieliście na przykład, że z poziomu Terminala można
uzyskać listę urządzeń podłączonych do tej samej sieci LAN, w której znajduje się nasz Mac?
Między innymi służy do tego narzędzie arp. Wykonując polecenie:

arp -a

wyświetlimy adresy IP oraz MAC urządzeń podłączonych do naszej sieci LAN. Żeby mieć jednak
pewność, że wyświetlone zostaną wszystkie urządzenia wystarczy, że chwilę wcześniej „pingniemy”
adres rozgłaszający IP, który zazwyczaj kończy się .255, na przykład:

ping -c 1 192.168.0.255
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Gdzie -c 1 wymusza tylko jednokrotne przesłanie pakietu. Po tej czynności wywołanie pole-

cenia arp -a powinno wylistować urządzenia podłączone do naszej sieci LAN. Co warte uwagi,

narzędzie to poda informacje dla obecnego standardu adresów IP – IPv4. Jeśli chcecie indeks urzą-

dzeń w standardzie IPv6 należy posłużyć się innym narzędziem – ndp -a. Jego zaletą jest między innymi możliwość wyświetlania niektórych nazw (w zasadzie dotyczy to urządzeń Apple), co
ułatwia odnalezienie właściwego.

Do czego taka lista może się nam przydać? Oprócz oczywistego rozpoznawania, ile urządzeń jest
podłączonych do sieci, można też w łatwy sposób znaleźć IP urządzenia, które zostało właśnie do
niej przyłączone. W ten sposób znajdziemy też urządzenia, z którymi możemy się połączyć przez
na przykład SMB, a które nie pokazują się w Finderze. Tyczy się to starszych Maców lub niektórych
komputerów działających pod kontrolą Windowsa.
Źródło: OS X Daily

mcskrzypczak
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BACKUP

JAK NIE ZWARIOWAĆ.
NAPOLEON BRYL

Przynajmniej raz każdy z nas stracił jakiś plik czy zdjęcie na skutek uszkodzenia sprzętu, nośnika
danych, błędu oprogramowania czy błędu użytkownika – naszego błędu. Administratorzy
mówią, że użytkownicy dzielą się na tych, co robią kopię bezpieczeństwa i na tych, co będą
robić. Niestety pojęcie kopii bezpieczeństwa często jest źle rozumiane i mylone na przykład
z archiwizacją danych. Zacznijmy więc od definicji.

Kopia bezpieczeństwa, czyli backup copy – dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Dalej możemy kategoryzować
według sposobu wykonywania i dostępu offline, online, z różnym czasem dostępu i odtwarzania danych etc.
Często błędnie uważa się systemy RAID za kopię bezpieczeństwa. RAID w zależności od konfiguracji zabezpiecza nas przed utratą danych na skutek awarii sprzętowej, ale sam z siebie
nie jest kopią bezpieczeństwa, na przykład nie chroni danych przed błędem oprogramowania lub użytkownika. Backup również nie jest archiwum. Archiwizacja kategoryzuje dane na
aktywne, pasywne i referencyjne, dalej określając procedury postępowania w zależności od
kategorii. Archiwum też powinno mieć kopię bezpieczeństwa.
Kopia bezpieczeństwa służy tylko jednemu: przywróceniu danych. Każdy ma dokumenty
zdjęcia, filmy czy inne pliki, na których mu bardzo zależy. Jak je chronić?
Apple daje nam wbudowane w system operacyjny narzędzie – Time Machine, a dodatkowo
od systemu 10.12 pojawiła się możliwość przechowywania synchronizowanej zawartości
teczek Biurko i Dokumenty w iCloud. TM jest systemem służącym do tworzenia kopii bezpieczeństwa, a iCloud i synchronizacja dokumentów nie. Jedynie ułatwia nam dostęp z innych
urządzeń, ale nie chroni danych przed choćby przypadkowym skasowaniem.
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Time Machine wymaga dysku zewnętrznego lub odpowiedniego zasobu sieciowego.
Dysk możemy wybrać dowolny, musi być tylko formatowany na system HFS+. Zasoby sieciowe muszą wspierać Time Machine – wielu producentów NAS oferuje taką funkcjonalność. Ostatnio Apple wycofało się z rozwoju urządzeń sieciowych, nie ma więc co liczyć na
następne wersje Time Capsule, urządzenia przeznaczonego do Time Machine dla użytkowników domowych. Obecna generacja będzie pewnie jeszcze jakiś czas w sprzedaży, ale jak
długo, tego nie wiadomo.
Time Machine jest idealnym rozwiązaniem dla niewymagającego użytkownika domowego,
działa na zasadzie: podłącz dysk i włącz. Reszta dzieje się w tle. Świetnie, prawda? Tylko nie
ma rozwiązań idealnych. W przypadku dysku zewnętrznego musimy pamiętać, żeby był
podłączony na czas wykonywania kopii. Jeżeli długo nie będzie podłączony, TM będzie nam
o tym przypominać. W przypadku zasobów sieciowych, jeżeli tylko są dostępne, kopia jest
wykonywana według harmonogramu. Kopia jest wykonywana przyrostowo, to znaczy są
zapisywane tylko zmiany w plikach, a nie kopiuje się za każdym razem do początku całości danych. Umożliwia to w razie awarii, błędu, przypadkowego skasowania czy nadpisania
danych powrót do wcześniejszej wersji pliku.
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TM przetrzymuje:
• godzinową kopię z ostatnich 24 godzin,
• dzienną kopię z ostatniego miesiąca,
• tygodniową kopię z poprzednich miesięcy.
Wszystko to aż do zapełnienia dysku. Mamy kopię? Super. Im dłuższy czas przechowywania kopii, tym łatwiej o błędy. TM ma niestety tendencje do problemów ze strukturą przy
kopiach starszych niż sześć miesięcy. Dostajemy komunikat o uszkodzonej kopii i że musi
być ona wykonana od nowa. To jest najłagodniejsza wersja błędu. Gorzej, kiedy błąd występuje podczas przywracania danych. Wtedy najczęściej jest już za późno. Mechanizm TM ma
wbudowaną autoweryfikację kopii, ale nie zawsze działa ona prawidłowo. Żeby zmniejszyć
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, kopię należy weryfikować ręcznie. TM ma jednak
jedną poważną wadę: przywracanie danych jest czasochłonne. Czas przywracania danych
z kopii TM jest uzależniony od ich ilości i sposobu – najszybciej będzie z dysku zewnętrznego, najwolniej zaś bezprzewodowo po Wi-Fi. To ostanie może zająć nawet kilkanaście
godzin, przy niewielkiej ilości danych.
Ze względu na awaryjność TM, nie zalecałbym stosowania tego rozwiązania jako jedynego,
a na pewno nie dla zaawansowanych użytkowników, czy tych, dla których kilkunastogodzinny proces przywracania będzie za długi.
Nic nam po kopii, z której nie da się przywrócić danych. Procedury w dużych firmach, czy
datacenter, gdzie bezpieczeństwo danych jest kluczowe, przewidują kontrolne odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa w celu weryfikacji jej poprawności i są bardziej skomplikowane niż polecenie kopiuj tam i z powrotem. Najczęściej stosuje się dywersyfikację kopii
bezpieczeństwa wykonywaną na kilka sposobów i najlepiej do kilku rożnych lokalizacji.
Oczywiście w domu nie potrzebujemy* bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń.
Często jednak rozwiązania najprostsze są zbyt ubogie i trzeba stworzyć wersję dopasowaną
do naszych potrzeb.
Zajmuję się zawodowo fotografią i filmem – w tych profesjach miejsca na dane nigdy nie jest
za mało: matryce coraz większe, filmy w rozdzielczości 4K lub więcej. Trzeba się zmieścić na
dyskach i mieć kopię bezpieczeństwa lub dwie...
Sercem całego mojego systemu jest rMBP. To mój podstawowy komputer o dość skomplikowanej konfiguracji programowej, której odtwarzanie byłoby dla mnie kłopotliwe i cza-

201

/ PORADY / Backup - jak nie zwariować.

202

sochłonne. Jest on pierwszym
elementem, który musi być zabezpieczony kopią zapasową.
Pierwszą kopią, ale nie podstawową, jest TM na NAS, wykonywane po Wi-Fi. Służy okazjonalnie
do przywracania starszych wersji plików, które nadpisałem. TM
wykonuje się według fabrycznego
harmonogramu. Następną kopią
jest kopia całego dysku do chmury
- za pomocą oprogramowania
Acronis True Image. To kopia przyrostowa, szyfrowana, wykonywana
codziennie w nocy. Trzecią kopią
jest kopia Carbon Copy Cloner
na dysk zewnętrzny USB, wykonywana trzy razy w tygodniu.
Kopia CCC jest bootowalna, czyli
podłączając dysk do dowolnego
komputera** mogę uruchomić
z niego swój system lub szybko
go przywrócić. Czwartą kopią jest
TM w pracy – mam ten luksus,
że pracuję w środowisku Apple
i mamy możliwość robienia kopii
na macierz dyskową.
Często podróżuję, co automatycznie opóźnia kopie TM, utrudnia wykonywanie kopii do
chmury Acronis i zależy od prędkości dostępnego internetu. Odcina to także od kopii CCC,
bo tego dysku ze sobą nie wożę. Tak... Dobrze myślicie. Robię piątą kopię zapasową, również
za pomocą CCC. Na przenośny dysk 2,5", który zawiera bootowalną kopię dysku z MBP na
jednej partycji, a na drugiej – narzędzia diagnostyczne z dodatkami, utworzone za pomocą
oprogramowania TechTool Pro. Ten dysk mam przy sobie na wyjazdach trwających dłużej niż
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jeden dzień i w zależności od intensywności pracy staram się wieczorem robić kopię. Jeżeli
nie wyjeżdżam, kopia na tym dysku jest wykonywana raz na tydzień.
Tak, to tylko sam MBP z dyskiem 512 GB, który jest moją prawą i lewą ręką. Co jednak
z danymi filmowo-fotograficznymi, bo one się na takim dysku (poza małymi bieżącymi projektami) nie mieszczą?
Dane bazowe są na macierzy Thunderbolt spiętej w RAID5, czyli z pięciu dysków ulec awarii może jeden, a zawartość nadal będzie bezpieczna. Jak pisałem wcześniej, RAID nie jest
kopią bezpieczeństwa, a jedynie chroni przed awarią sprzętu lub oprogramowania, oczywiście w ograniczonym zakresie. Dane na macierzy są posegregowane. Zawartość dwóch najważniejszych folderów Video i Foto jest kopiowana osobno, codziennie, przez CCC na dyski
w stacji dokującej. Dysków są dwie pary, A i B, zamieniane co drugi dzień. Na macierzy jest
też teczka Archiwum podręczne, również kopiowana na dysk w stacji dokującej, raz na miesiąc, czasem rzadziej.
Archiwum jest na dwóch dyskach zewnętrznych, niepodłączonych na stałe do komputera,
skopiowanych 1:1 na następne dwa dyski zamieniane w stacji dokującej. Dodatkowo od niedawna używam nielimitowanej chmury Amazon. Służy ona jako dodatkowy backup archiwum i zamkniętych projektów. Służbowo też korzystam z Office 365 z chmurą i część jej
zawartości jest szyfrowana i kopiowana do chmury Amazona. Operacje kopiowania wykonuję za pomocą CCC. OneDrive i Amazon są montowane w systemie jako dyski sieciowe za
pomocą programu ExpanDrive.
Urządzenia z iOS, iPad i iPhone, automatycznie kopiują się do iCloud, dodatkowo zdjęcia
i kontakty z nich kopiuje aplikacja Acronis True Image do swojej chmury. Używam w swoim
workflow Lightroom i chmury Adobe do synchronizowania poszczególnych katalogów ze
zdjęciami z iPadem, ale nie traktuję tego jako kopii bezpieczeństwa.
Mój system kopii bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na Carbon Copy Cloner,
który umożliwia zaplanowanie kopiowania określonych zasobów, dysków i teczek na zasoby
lokalne, sieciowe, zdalne komputery czy do obrazu dysku, w ustalonym harmonogramie,
z opóźnieniem kopii do czasu, kiedy zasób docelowy będzie dostępny w systemie. TM
i Acronis są dodatkowymi zabezpieczeniami. Acronis jest międzyplatformowy i zabezpiecza
również partycje bootcamp z Windows 10. Na Win nie trzymam cennych danych, ale konfiguracje z oprogramowaniem łatwiej zawsze z obrazu przywrócić, niż wykonywać ręcznie.
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Sposób tworzenia kopii zapasowych, ich ilość oraz częstotliwość wykonywania zależy od
naszego sposobu pracy i ważności danych. Nie każdy będzie potrzebował 1+N kopii całości
swoich danych. Pamiętać musimy, że dane cyfrowe są tak kruche, jak ich nośniki i dodatkowo narażone na błędy oprogramowania oraz złośliwe wirusy. Książkę czy album z odbitkami lub wydrukami zdjęć jest o wiele trudniej uszkodzić, a nawet stracić. Jeżeli zależy nam
na rodzinnych zdjęciach z urodzin dziecka, pamiętajmy o kopii zapasowej, żeby było co
pokazywać wnukom za kilkadziesiąt lat.

ACRONIS

BOMBICH

MICROMAT

EXPANDRIVE

napoleonbryl
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#LIFEHACKER

JAK ZAPLANOWAĆ PRZEPROWADZKĘ
KINGA OCHENDOWSKA

Jeśli myślicie, że znalezienie wymarzonego domu to wyzwanie – pomyślcie jeszcze raz.
Zaplanowanie przeprowadzki to prawdziwy survival!

Zazwyczaj nie używam programów do organizacji i planowania czasu. Ani
kalendarzy, ani list, ani nawet systemowej przypominaczki. Pamięć mam raczej
dobrą i na co dzień daję sobie radę za pomocą komputera biologicznego.
Czasem jednak przychodzi taka chwila, że ilość czynności, które należy wykonać, przekracza możliwości obliczeniowe ludzkiego mózgu. Wtedy trzeba sięgnąć po narzędzia pomocnicze.
Nie lubię skomplikowanych programów, najchętniej używam aplikacji systemowych, do zaplanowania przeprowadzki postanowiłam więc zaangażować wbudowane w MacOS Reminders. Pewnie większość redakcyjnych kolegów zacznie
przewracać oczami, ale dla mnie sprawa jest prosta – im mniej skomplikowany
system, tym sprawniej działa. A Przypomnienia to najprostsza aplikacja, jaką
można do tego celu zaprząc.

Jak się do tego zabrać?
Reminders umożliwia utworzenie list czynności w różnych kategoriach.
Osobiście preferuję osobne listy, chociaż można się zmieścić na jednej. Wadą
rozwiązania z jedną listą jest mniejsza przejrzystość, dlatego postanowiłam
podzielić wszystkie czynności na docelowe kategorie. W moim przypadku są to:
• Przygotowania
• Urzędy i instytucje
• Przeprowadzka
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Nie jest to wyjątkowo rozbudowany system, ale jak napisałam wcześniej, im
prościej, tym lepiej. Oczywiście można spakować się w ciągu jednego dnia,
powrzucać wszystko do worków i kartonów z założeniem, że martwić się
będziemy potem. Ja wolę martwić się wcześniej, a potem mieć święty spokój.
Pierwsza lista zawiera więc czynności, które zamierzam wykonać, zanim nadejdzie czas przeprowadzki właściwej.

Przygotowania
Przygotowania to wszystkie zadania polegające na przebieraniu, pozbywaniu się niepotrzebnych rzeczy, sortowaniu, praniu i porządkowaniu. Mamy
zazwyczaj zbyt wiele przedmiotów, które przechowujemy, bo mogą się kiedyś
przydać. Przeprowadzka to świetny moment na pozbycie się niepotrzebnego
balastu. Minimalizm jest dobry – koniecznie przeczytajcie felieton Adalberta
w bieżącym numerze. Zgadzam się z nim w 100 procentach. Najszczęśliwsza
byłam 10 lat temu, kiedy z dwiema walizkami przyjechałam do Anglii. Mniej, ale
dobrej jakości – tego powinniśmy się trzymać. W ramach przygotowań wypisałam w dowolnej kolejności wszystkie sprawy, którymi będę musiała się zająć,
zanim przystąpię do pakowania. Co oddaję, co wyrzucam, co wystawiam na
sprzedaż, pranie, sortowanie dokumentów i niezbędne zakupy.

Urzędy i instytucje
Przeprowadzka przeprowadzką, ale zmiana adresu pociąga za sobą konieczność poinformowania o niej instytucji, urzędów, banków czy dostawców usług.
Lista jest długa i bardzo łatwo przeoczyć to i owo. Odpowiednio wcześnie
więc zaczęłam spisywać wszystkie instytucje i sprawdzać, kiedy i w jaki sposób
mogę je poinformować o zmianie adresu. Całe szczęście, że coraz więcej rzeczy
możemy zrobić za pomocą internetu albo telefonicznie. Przy nazwie urzędu
wpisałam więc sposób poinformowania – osobiście/telefon/www oraz adres,
stronę internetową albo numer telefonu.

Przeprowadzka
To najprostsza lista – pakowanie podzieliłam na obszary. Założyłam, ile czasu
zajmie mi spakowanie konkretnych pomieszczeń i wartości wpisałam na listę.
Pomogło mi to ocenić, ile tak naprawdę zajmie mi główna część przeprowadzki. Założyłam więcej czasu niż potrzeba, żeby potem nie biegać, nie śpieszyć się i nie stresować. Spokój, tylko spokój nas może uratować.
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Z tak przygotowanymi listami mogłam przejść do kolejnego kroku, którym jest
oznaczanie czasoprzestrzeni. Lista listą – spisywałam czynności w dowolnej
kolejności, tak jak przychodziły mi do głowy. Czasem coś przypominało mi się
na parkingu, kiedy zamykałam drzwi od samochodu, czasem w łóżku, kiedy już
zasypiałam. Teraz trzeba by to było jakoś uporządkować!
Wielką zaletą Reminders jest to, że poza utworzeniem prostej listy, każdemu
jej elementowi można przypisać konkretną akcję oraz priorytety. Po kolei więc,
pomagając sobie kalendarzem, ustaliłam, kiedy zamierzam wykonać konkretne czynności i jakiego rodzaju przypomnienia o nich potrzebuję – czas czy
lokalizacja. Na przykład, jeśli na liście znalazł się punkt „pudełka do przeprowadzki” – ustawiłam przypomnienie wtedy, kiedy będę znajdować się w okolicy supermarketu, zaś „rezygnacja z linii telefonicznej” otrzymała konkretną
datę i godzinę. Ustawiłam też priorytety, czyli stopień ważności określonej
czynności. I voilà – w ciągu niespełna godziny cała logistyka została wstępnie
ogarnięta.
Korzystanie z systemowych rozwiązań ma tę zaletę, że doskonale integruje się
z ekosystemem, kalendarzem i książką telefoniczną. Zaplanowane zdarzenia
można w każdej chwili podejrzeć na dowolnym urządzeniu, bez zaglądania do
osobnych aplikacji. Można oczywiście planować takie zadania bezpośrednio
w kalendarzu, ale dużo prościej jest najpierw stworzyć listę i mieć pewność,
że znajdą się na niej wszystkie rzeczy, które się nam przypomną w nieoczekiwanych okolicznościach, niż starać się je zapamiętać i wpisać do kalendarza
wtedy, kiedy będziemy mieli czas na to, żeby zastanowić się nad tym… kiedy
mamy czas. Najpierw więc lista, potem ustalanie czasu. A potem magia – wchodząc w Scheduled zobaczymy ładnie, chronologicznie uporządkowane zadania
na najbliższy czas. Prosto, szybko i przyjemnie. Potem wystarczy już trzymać się
planu i odznaczać na liście wykonane zadania.
Spokojnych przeprowadzek!

santee76
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ŻEGNAJ, APPLE!

T

KINGA OCHENDOWSKA

Technologia potrzebuje duszy.

Ten tekst chodził za mną od dłuższego czasu, ale przekładałam go z miesiąca na
miesiąc. Może jeszcze nie teraz, nie dziś, to przecież Apple. Może przemyślę to
sobie jeszcze raz, poukładam w głowie. Może mi przejdzie. Z przykrością muszę
jednak powiedzieć, że nie przeszło. I obawiam się, że nie przejdzie.
Od kilku lat zastanawialiśmy się wszyscy razem i każdy z osobna, co stanie się
z Apple po śmierci Steve’a Jobsa. Jedni twierdzili, że nic się nie zmieni, inni zwiastowali błyskawiczny upadek firmy. Dziś wiemy już, że ani jedna, ani druga wersja
przyszłości się nie sprawdziła. Stało się coś mniej spektakularnego – coś, co dzieje
się zazwyczaj wtedy, kiedy obiekt traci wartość dodaną.
Każda firma potrzebuje kogoś, kto nią trzęsie. Trzyma wszystkich w garści.
Zmusza do przekraczania granic. Spojrzy złym wzrokiem, że aż ciarki przejdą po
plecach. Będzie prosił, groził, płakał, rzucał się na ziemię jak dziecko, zagrozi zwolnieniem, zwolni, przyjmie, obrzuci błotem i przeprosi. Szefowie firm nie są po to,
żeby ich lubić. Nie za to im płacą, nie tego się od nich oczekuje. Rada nadzorcza
oczekuje kasy, szmalcu, mamony, pieniąchów, zysków. A klienci oczekują produktów, które zwalą ich z nóg. Nie tylko w tym spektakularnym sensie, kiedy ilość
nowych ficzerów sprawia, że oczy zasnuwają się mgłą, a na usta wypełza błogi
uśmiech zadowolenia. Również takich, które działają. Takich, na których można
polegać jak na Zawiszy. Nie muszą być wysadzane diamentami i nie muszą mieć
wszystkich dostępnych na rynku wodotrysków. Za to te funkcje, które mają zaimplementowane, muszą działać bez zarzutu. Klient ma wyjąć, użyć, schować, wyjąć
i… wiedzieć, za co zapłacił.
Tym, co mnie urzekło w Apple kilkanaście lat temu, kiedy przesiadłam się z systemu Microsoftu, było to, że Maki po prostu działają. Nie mówię, że nie było pro-
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blemów. Były i to spore. Skonfigurowanie Maca pod swoje potrzeby, dobranie
akcesoriów, które zupełnym przypadkiem z nim współpracowały, znalezienie
oprogramowania, rozwiązanie problemów ze sterownikami, polskimi znakami
diakrytycznymi i całą resztą – to było wyzwanie. Ale kiedy skończył się etap konfiguracji – wszystko po prostu działało. Zawsze. Zdarzały się problemy sprzętowe, były programy wymiany, Maki miały wady konstrukcyjne, ale żadna z tych
wad nie była na tyle krytyczna, żeby w skuteczny sposób uniemożliwiała pracę
z urządzeniem.
Tak samo było z iPhone’ami. Pewnie, że żaden iPhone nie miał nigdy baterii, która
trzymałaby trzy dni. To kompromis, na który się zgadzamy, przesiadając się na
telefon, który jest niewielkim przenośnym komputerem. Oczywiście, że jeden czy
drugi update chwilowo zamienił niewielkiej części użytkowników telefon w cegłę.
Ale problemów na taką skalę, jaką obserwujemy dzisiaj, nie było nigdy. System
iOS 10 to najbardziej niestabilny, nieprzewidywalny i zabugowany iOS, jaki Apple
udało się wypuścić na rynek. Kolejne aktualizacje nie rozwiązują problemów
z baterią, która okresowo (u mnie w każdą niedzielę) postanawia przestać trzymać poziom naładowania i energia wypływa z niej wartkim strumieniem. Jedną
z ciekawszych rzeczy jest to, że początkowo, po wystąpieniu problemu u użytkowników, Apple wydało update, który bez problemu przywrócił baterię w rocznych i starszych telefonach do stanu „nówkasztukanieśmigana”. Oznacza to po
prostu, że czas życia baterii nie zależy od czasu życia baterii, ale od bezczelnego
i powszechnie stosowanego przez wiele firm softwarowego postarzania baterii.
Do tego statystyki, które Apple tak gloryfikuje w czasie swoich prezentacji, polegające na porównaniu procentowego udziału w rynku najnowszych systemów
w porównaniu z Androidem, wynikają głównie z tego, że Apple uniemożliwia
powrót do starszego systemu, nawet wkurzonym i niezadowolonym klientom.
Bez przeproszenia, drogie Apple, ale jeśli mój telefon ma być wszystkim – portfelem, kontem bankowym, urządzeniem fitnessowym i terminalem internetowym
– to powinien działać, tak? Bo wyładowany do zera telefon nie płaci za zakupy
oraz, jeśli jeszcze tego nie wiecie, nie wykonuje połączeń telefonicznych. Może za
to służyć jako kiepskiej klasy lusterko.
To samo dzieje się z komputerami. Obserwując dyskusje redakcyjnych kolegów
odnośnie do problemów z najnowszym MacBookiem z Touch Barem, zaczynam
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się cieszyć, że nie mam najnowszego komputera. Co gorsze, zaczynam się też
zastanawiać, czy, gdy przyjdzie czas wymiany, Apple będzie posiadało w swojej ofercie sprzęt, któremu będę mogła zaufać. Bo radzie nadzorczej i zarządowi
firmy już ufać przestałam. Zdecydowanie widać tendencję, której Steve Jobs
nigdy nie ulegał – zaspokajanie fantazji rynku i upychanie w systemie nie do
końca przetestowanych, za to obecnych w telefonach konkurencji wodotrysków.
Bo ludzie chcą, bo inni mają. Apple z chwili na chwilę traci pozycję trendsettera,
a staje się owcą, która potulnie podąża za stadem. Przez jakiś czas można się ślizgać na opinii, na renomie, na przywiązaniu i zaufaniu użytkowników. Wszystko
się jednak kiedyś kończy, również wyrobiony wcześniej zapas plusów dodatnich.
I użytkownicy zaczynają zauważać, że kupują już tylko drogi produkt, a nie drogi
produkt najwyższej klasy.
Z moimi potrzebami mogę używać dowolnego komputera i dowolnego telefonu.
Podstawowe funkcje związane z pracą w chmurze, używaniem aplikacji, kont bankowych czy płatności bezkontaktowych mają już zaimplementowane wszystkie
flagowe modele innych producentów. A przy Apple trzyma mnie już tylko mgliste
wspomnienie filozofii produktu i wartości dodanych. I uwierzcie mi, nie jestem
jedyną osobą, która dostrzega powolne staczanie się w dół Infinite Loop. Więc
lepiej dla Apple, żeby przynajmniej spróbowało mnie przekonać, że nie zamierza
do końca rezygnować z Think Different. Że znajdzie lidera, który nie będzie chylił
głowy przed inwestorami i zarządem, tylko każe im wszystkim usiąść na tyłkach
i grzecznie patrzeć, jak dokonuje się cudów w dziedzinie technologii. Kogoś, kto
ma wizję, będzie umiał straszyć, błagać, żebrać, płakać, rozkazywać, zmuszać,
przekraczać granice. Życia potrzeba w Apple. Życia i pirackiej bandery. Pasji i wizji.
Mięcha. Mocy.
Zegar tyka i powoli odmierza czas. Kiedy zatrzymają się wskazówki, przyjdzie
czas, aby dokonać wyboru. Zostać albo się pożegnać. I obecnie nie mogę zagwarantować, że zostanę.
Bo to zależy od Apple.
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EDUKACJA:
LICZ NA SIEBIE!

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Tyle się dzieje ostatnio w kraju, że powoli człowiek zaczyna się gubić. Dziś o jednym
z elementów, które na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ta czy inna „zmiana” postanowiła
powywracać do góry nogami.

L
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Logika, historia i takie tam bzdety
Mam szczęście. A właściwie to trzeźwo myślących rodziców, którzy lata temu wysłali
mnie do technikum zamiast do liceum ogólnokształcącego, czyli niekształcącego.
Nie, nie chcę teraz powiedzieć, że wszyscy ci, którzy kończyli licea, nic nie potrafią,
ale jest czymś znamiennym, że moje technikum skończyło eksperyment z liceami
w dwa lata po tym, jak je ukończyłem. Wracając do dawnej renomy szkoły stricte
technicznej. Swoją drogą do dziś najlepszej w Polsce.
Mój rocznik był ostatnim, który miał w podstawie programowej logikę, pochodne,
trygonometrię zaawansowaną, całki czy rachunek różniczkowy. Na matematyce
uczyliśmy się o zbiorach logicznych w sposób, który zapamiętam do końca życia.
Było nim życie. Miałem ten dodatkowy bonus od losu, że nauczyciel był prawdziwym
pasjonatem liczb, do tego genialny dowcip i przerabiał z nami znaczną część kwestii
spoza programu nauczania. Pamiętam kilka lekcji, na których poznawaliśmy modelo-

wanie 3D, próbowaliśmy zrozumieć kosmos czy zastanawialiśmy się, jak udowodnić
to, czy tamto. Było bosko.
Mój rocznik był ostatnim, który na historii uczył się czegoś o starożytności. Dziś jest
ona całkowicie pomijana, „bo nie ma czasu na wszystko”, przez co historia zaczyna się
od II wojny światowej. Ot, wcześniej nie było nic. Zapytajcie o stolicę Meksyku osoby,
które kończą dziś licea. Nie, nie z profilu geograficznego (w ogóle, jak to brzmi...?).
Zapadnie cisza. W przerażającej większości przypadków. Nie chodzi mi o ustawione,
śmieszne filmiki na YouTube. Nie. Chodzi mi o codzienność. O dyskusję w pracy, na
ulicy, w kawiarniach. Rozmawiamy o tym, czy Facebook nadal jest na topie, a jeśli
ktokolwiek poruszy poważniejszy wątek, może usłyszeć „weź, wyluzuj!”. I tak luzujemy naszym szarym komórkom. Z czytaniem, pisaniem (kto jeszcze pisze ręcznie?),
dyskutowaniem o przeszłości i wyciąganiem z niej wniosków w kierunku przyszłości.
Uwaga – dyskutowaniem, a nie narzekaniem na kraj, brak pracy etc.
Jak słyszę od znajomych, że rozmowa kwalifikacyjna była „taka trudna, bo zadawali
jakieś dziwne pytania i kazali liczyć”, to się zastanawiam, czy nie śpię. Serio. Zadanie
problemowe, ukierunkowane na sprawdzenie logicznego myślenia, ubiegającego się
o pracę, delikwenta jest Rocket Science. Oczekiwania też są. Spotkałem wiele osób,
które bez jakiegokolwiek doświadczenia żądały wynagrodzeń seniorskich i tyle samo
osób, które na rozmowach o pracę nie były w stanie powiedzieć, ile chcą zarabiać.
Te skrajności są złe. Bardzo złe. Senior z dwuletnim doświadczeniem to żaden senior,
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a osoba, która nie wie, ile kosztuje jej praca, raczej nie rokuje dobrze. Nie, nie chodzi
o skromność. Skromność wmawia się w Polsce już w liceach, podszywając ją nutką
religii i ideologii. W życiu nie ma miejsca na bycie skromnym non stop. I błagam, nie
mówcie mi tutaj o charakterach. Owszem, trudno je zmienić, ale umiejętność oceny
własnych możliwości i oczekiwań jest do wyuczenia. Niestety, nie jest nauczana.
System woli, aby nie była.

Technologia informacyjna. Przedsiębiorczość. Co?!
Zaraz po okrojeniu podstawy programowej z matematyki denerwuje mnie podejście do nauczania o nowych technologiach, które ktoś nazwał sobie Technologią
informacyjną, a uczniowie po prostu Informatyką. Te lekcje w 90% szkół podstawowych i średnich wyglądają zawsze tak samo. Przychodzi pozbawiony pasji nauczyciel
albo nauczyciel z przypadku, siada, pije kawę i poleca zrobić prezentację w Power
Point. Nikt nie ma jej potem zaprezentować. Po co? Kończy się ostrym testowaniu
Facebooka. Inny przykład – arkusz kalkulacyjny. O przepraszam, Excel, bo w Polsce
uczy się tak: piszemy w Wordzie, tabelki to w Excelu, a prezentacje w Power Point.
Kaleczymy własne społeczeństwo. Uczymy nawyków, które są warte tyle, co nic.
Jeśli absolwent liceum nie potrafi policzyć podstawowych rzeczy w Excelu, to jakim
cudem może – na tym samym świadectwie – uzyskać ocenę bardzo dobrą z tak
zwanych Podstaw przedsiębiorczości? To kolejny przedmiot widmo. Jest, ale lepiej,
aby go nie było w tej formie. Co to jest inflacja? Definicja. Co to jest podatek Belki?
Definicja. Co to jest budżet domowy? – Tego nie ma w programie. Jak uzbierać na
drogi komputer i dlaczego warto kupić drogi, a nie najtańszy? – Tego nie ma w programie. Co to są kredyty? – To takie pieniążki. Dodatkowe. Jak nie mamy swoich.
Mniej więcej tak to wygląda. Michał Szafrański może okazać się rozwiązaniem, ale
o Michale słyszymy od dwóch lat. I to nie każdy da się przekonać, że bloger może
realnie podnieść stopę życiową lub pomóc uzyskać niezależność finansową. O przepraszam, niezależność finansowa? – Tego nie ma w programie.
W technikum, o dziwo, mieliśmy poziom rozszerzony z języka polskiego. Mimo że
kończyłem elektronikę. Nauczycielem był pan Jerzy, grubo po sześćdziesiątce, ale
z wiedzą, dzięki której poszedłem na dziennikarstwo, nie dałem sobie wmówić, że
łatka „Technik elektronik” determinuje moje życie i w konsekwencji nauczyłem się
pisać i przemawiać. Nie sięgałem po streszczenia lektur. Czytałem lektury. Czytam do
dziś. Kilkadziesiąt książek rocznie. Przychodzi mi to naturalnie. Gdy tylko mam dłuż-
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szą przerwę, wręcz czuję, że zaczyna brakować mi słownictwa. Dziś rząd bardziej skupia się na tym, jakie lektury mamy czytać – mamy „prawo” czytać – niż zachęca do
czytania i wyrażania myśli słowem w ogóle. To przykre i prowadzi donikąd.

Jutro zaczyna się dziś
Mamy tyle do zarzucenia narodowi amerykańskiemu. Że nie znają się na tym, czy na
tamtym. Że potrzebują adnotacji na sosie pomidorowym, aby nie jeść jego opakowania. Owszem, można śmieszkować, ale fakty są takie, że Amerykanie są specjalistami
w swoich dziedzinach. Nie są omnibusami. Nigdy nie chcieli być. Uczą się świata,
a nie próbują spisać w zeszytach i podręcznikach nowej Wikipedii. Mówią, a nie recytują definicji. – No ale przecież tej stolicy, o którą krzyczałeś na początku tekstu, ci nie
podadzą!
Zapytam: no i co z tego, skoro będą w stanie porozmawiać ze mną o rzeczywistości
równoległej lub podywagować na temat znaczenia snów. Oczywiście to skrajności.
Dobrze jest mieć wiedzę ogólną, ale źle, gdy zaczyna się ślepo podążać za nierealnym celem, jakim jest posiadanie wiedzy na każdy temat. Założyciel zakonu jezuitów, św. Ignacy Loyola, mawiał: ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz. Tego
obecny system nie uczy. Dlatego, gdy rozpoczynamy szukanie pracy, nie zadajemy
sobie podstawowych pytań dotyczących tego co, po co, dlaczego, w jakim terminie,
chcemy robić. Mamy problem z finansami, ponieważ nie uczy się nas poświęcenia
kilkudziesięciu godzin na logiczną analizę sytuacji zastanej, planowanie strategiczne
czy ułożenie własnej hierarchii potrzeb. Nie. Definicja, klasówka, sprawdzian, egzamin, sesja, koniec. Zakuj, zalicz, zapomnij.
To nie gimnazja, takie czy inne profile są problemem polskiego systemu edukacji. Problem zaczyna się i kończy w momencie, gdy ktoś zaczyna zakuwać, zamiast
odkrywać. Zapamiętywać, zamiast doświadczać. Szukać przyczyny, zamiast natychmiastowego rozwiązania. Poprawny wynik zawsze wychodzi, gdy jesteś świadomy
drogi, jaką do niego doszedłeś. Warunek jest jeden: musisz chcieć szukać tych
wszystkich odpowiedzi, a nie liczyć na to, że jakikolwiek system ci je poda na tacy.
Oczywiście – słownictwa uczymy się na pamięć. Nauczyciele za mało zarabiają. Nie
każdy ma pasję. Nie każdy ma takie wymagania. I tak dalej. Tak, nie każdy. Nie każdy
musi też przeżyć swoje życie. Czasem to ono jego przeżuwa.

kolaczkrzysztof
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PIERWSZE PRAWO
ROBOTYKI

GRACJAN PIETRAS

Parlament Europejski zamierza wezwać Komisję Europejską do zmierzenia się z problemem
autonomicznych maszyn. Powstaje raport, w którym europejski prawodawca zastanawia się
nad statusem tak zwanych osób elektronicznych. Robotów, które mogą zostać wyposażone
w prawa i obowiązki.

I

Istota problemu. Rodząca się autonomia maszyn
Sztuczna inteligencja jest już rzeczywistością, a za moment będzie częścią zwykłej codzienności. Ludzkość bez wątpienia nabiera wprawy w tworzeniu maszyn
wyposażonych w umiejętność uczenia się i podejmowania autonomicznych decyzji. Maszyny już dziś mogą być kierowcami, doradcami, opiekunami czy nawet
kompanami w dyskusji. To jednak raczej nie koniec.
Autonomię maszyn rozumie się jako ich zdolność do podejmowania decyzji oraz
działań w sposób wolny od ludzkiej kontroli. Ludzki konstruktor wyposaża urządzenie w umiejętność odbierania i analizowania rzeczywistości, a także wbudowuje w nie zasady rządzące procesem podejmowania decyzji. Złożoność maszyn
i rzeczywistości, w której funkcjonują, powoduje, że decyzje podejmowane przez
maszynę są trudne do przewidzenia. Rozluźnia się związek pomiędzy konstruktorem a maszyną, której działania są niezależne i mają wpływ na inne osoby.
Ośrodek decyzji znajduje się bowiem poza człowiekiem, a zatem poza podmiotem, któremu można przypisać odpowiedzialność.
To rodzi zupełnie nową dla prawników sytuację i otwiera pole do dyskusji o skutkach prawnych decyzji i działań podjętych przez maszynę. Kto powinien odpowiadać za skutki wypadku drogowego spowodowanego „błędną decyzją”
autonomicznego pojazdu drogowego? Trzeba podkreślić, że mówimy o błęd-
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nej decyzji, która nie jest skutkiem awarii, ale właśnie prawidłowego działania
maszyny. Przykład autonomicznego pojazdu jest zresztą wdzięczny z powodu
nieprzewidywalności ruchu drogowego. Pojazd może znaleźć się bowiem bez
swej „winy” w sytuacji, w której będzie musiał dokonać wyboru decydującego
o skutkach kolizji. Czy w sytuacji zagrożenia zderzeniem czołowym samochód
powinien skręcić na chodnik i stworzyć zagrożenie dla znajdujących się na nim
pieszych, czy nie wykonać takiego manewru, narażając swoich pasażerów na zderzenie? A co jeśli piesi to duża grupa dzieci, a w samochodzie znajduje się tylko
jeden pasażer? Rodzą się trudne do rozwiązania problemy moralne. Czyje życie
i zdrowie powinna narazić lub poświęcić maszyna? Prawnik zapyta też, kto ponosi
odpowiedzialność za tak podjętą decyzję? Producent maszyny? Jej właściciel?
A może sama maszyna?
To ostatnie pytanie może wydawać się śmieszne, ale warto zdać sobie sprawę,
że jest już dzisiaj rozważane zupełnie serio. Dalsze rozluźnianie związku pomiędzy konstruktorem a maszyną jest bardzo prawdopodobne, a to zrodzi prędzej
czy później pytanie, czy nie powinny być one – podobnie jak człowiek – podmiotem praw, specjalną „osobą elektroniczną” o własnych uprawnieniach i obowiązkach. Zwróćmy uwagę, że już dzisiaj maszyny mogą być zdolne do działań
mających cechy twórczości. Potrafią tworzyć oryginalne utwory literackie, algorytmy i kod komputerowy. Bez wysiłku można wyobrazić sobie robota, który
na podstawie autonomicznych decyzji tworzy utwór muzyczny czy plastyczny.
I znowu można spytać, do kogo należeć mają prawa autorskie do tak wytworzonych utworów. Do konstruktora maszyny? Do jej aktualnego właściciela?
A może właśnie do maszyny?
Prawo nie dysponuje dzisiaj odpowiedziami na takie pytania. Znane zasady odpowiedzialności cywilnej – czy to oparte o zasadę winy, czy nawet o zasadę ryzyka
– nie są ani wystarczające, ani adekwatne. W sposób oczywisty nie wystarczają
również istniejące zasady odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy czy za tak
zwany produkt niebezpieczny. Przepisy nie odpowiadają na wspomniane pytanie o to, do kogo należą prawa autorskie do utworu stworzonego przez maszynę.
Jasne jest jednak, że nie do niej samej. Maszyna nie może być też właścicielem
rzeczy ani stroną umowy. Nie można jej przypisać winy za popełnienie przestępstwa i trudno w ogóle wyobrazić sobie, że możemy ją ukarać, w takim znaczeniu,
w jakim za przestępstwa karzemy ludzi. Przynajmniej na razie.
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Temat podmiotowości prawnej maszyn wydaje się czystą fantastyką, ale takim
właśnie przestaje być i na tym właśnie zasadza się doniosłość pytań formułowanych przez Parlament Europejski.

Jakie prawo powstanie
Tak więc nadeszły czasy, w których prawa robotyki Asimova przestają przynależeć
do kategorii science fiction, a stają się częścią istniejącego porządku prawnego.
Jednym z postulatów powstającego w Parlamencie Europejskim raportu jest
stworzenie Europejskiej Agencji Robotyki i Sztucznej Inteligencji. Jej podstawowa
rola miałaby mieć charakter ekspercki, choć nie tylko. Agencja miałaby również
prowadzić rejestr robotów, w którym odnotowywane byłyby wszystkie maszyny
o określonym zaawansowaniu funkcji autonomicznych.
Raport proponuje stworzenie systemu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez autonomiczne roboty. Udział w takim systemie
miałby być obowiązkowy dla producentów maszyn. Oprócz tego stworzony
miałby zostać dodatkowy fundusz odszkodowawczy, z którego pokrywane
byłyby wydatki związane z naprawieniem szkód niepokrytych ubezpieczeniem.
Każdy wprowadzony do obrotu robot przyporządkowany miałby zostać do konkretnego funduszu. Rozważane są również kwestie ograniczonej odpowiedzialności producentów, programistów oraz właścicieli urządzeń.
Najciekawsza jest natomiast skierowana do Komisji Europejskiej rekomendacja rozważenia możliwości stworzenia specjalnego statusu prawnego robotów.
Chodzi o najbardziej wyrafinowane roboty o zaawansowanej autonomii, które
mogłyby dzięki temu stać się uczestnikami obrotu prawnego. Według Parlamentu
należy już teraz zastanowić się nad skutkami stworzenia statusu osoby elektronicznej oraz rozważyć listę jej ewentualnych praw i obowiązków.
Wygląda więc na to, że jeśli świat się za szybko nie skończy, będziemy świadkami
nowej rewolucji. Rewolucja ta – jak każda – przyniesie zarówno szanse, jak i nowe
zagrożenia. Na czasy nieodróżnianych od ludzi androidów przyjdzie nam jeszcze
poczekać, ale warto odnotować, że tworzą się właśnie podwaliny porządku prawnego, w którym inteligentne maszyny odgrywać będą coraz większą rolę.

GracjanPietras
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2016 ROKIEM VR? TAK, ALE...
ŁUKASZ MIROCHA

2016 okrzyknięto początkiem ery wirtualnej rzeczywistości. Ciągle jednak na rynku brakuje
„killer feature” i „killer app”, cena najtańszych zestawów zaś nie ociera się nawet o pułap dwóch
tysięcy złotych. Trudno oczekiwać jednak, by w ciągu 12 miesięcy VR trafił pod strzechy.
Sprzedanie 100 milionów iPhone'ów zajęło Apple ponad trzy i pół roku.

W
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W ubiegłym roku byliśmy świadkami premier pierwszych konsumenckich rozwiązań VR nowej generacji (HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR, Gear VR 2).
Biblioteka dostępnych treści powiększyła się z kilkunastu do kilku tysięcy pozycji (licząc oferty wszystkich sklepów i dostawców multimediów). Znaczące innowacje w technologii wirtualnej rzeczywistości w ostatnich latach były wynikiem
rozwoju siostrzanej branży mobilnej. Efekt skali przy produkcji ekranów, układów
graficznych i czujników rejestracji ruchu pozwolił o kilkaset procent obniżyć koszt
komponentów. Za urządzenie klasy HTC Vive w 1993 roku zapłacilibyśmy ćwierć
miliona dolarów.

Rozwój technologiczny nie przełożył się jednak na radykalny wzrost zainteresowania urządzeniami. Jeszcze w listopadzie 2016 roku „Business Insider” opublikował prognozy Statista, z których wynikało, że w gorącym okresie świątecznym
największym zainteresowaniem cieszyć się będzie Gear VR, współpracujący
z topowymi modelami Samsunga (Galaxy i Tab). Do końca roku przewidywano
sprzedaż na poziomie 2,3 mln sztuk. Gogle PlayStation VR miałyby w tym czasie znaleźć 750 tys. nabywców. Liczba sprzedanych produktów HTC i Oculusa nie
miała przekroczyć 0,5 mln.
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Konsumenci ciągle ostrożnie podchodzą do VR, dlatego w najbliższych latach najwięcej nabywców znajdą te rozwiązania, która sprawiają, że urządzenia już przez
nich posiadane staną się „VR-ready” – mowa tu zwłaszcza o goglach współpracujących ze smartfonami i konsolami. Podobnie rzecz ma się z treściami i oprogramowaniem. Według firmy App Annie spośród stu najpopularniejszych aplikacji dla
iOS w okresie świątecznym aż 29 oferowało treści VR, z czego 65% to proste gry.
Zapytania o aplikacje VR pojawiły się wśród trzech najpopularniejszych haseł w App
Store. Warto przypomnieć, że ekosystem Apple nie doczekał się jeszcze prawdziwych gogli VR, użytkownicy mogą wybrać między Google Cardboard, a nieco bardziej skomplikowanymi goglami, którym daleko nawet do możliwości Gear.
Eksperci od dekad zajmujący się technologiami VR wskazują, że obecny kierunek,
w którym zmierza technologia wirtualnej rzeczywistości, zaczyna przypominać
ten, który doprowadził do pęknięcia bańki VR na początku lat dziewięćdziesiątych. Mówiąc krótko: brak pomysłu na ciekawe treści – koncentracja na gamingu,
indywidualnym doświadczaniu świata, ekosystemy sprzętowo-programowe,
które ze sobą nie współpracują. Wiele zależy od tego, co producenci zaoferują
(i jak będą prowadzić marketing swoich produktów) na przestrzeni kilkunastu
najbliższych miesięcy, ponieważ konsumenci zniechęceni pierwszymi wrażeniami mogą odrzucić VR na długie lata, a branży nie uratują nawet najdoskonalsze
gogle o świetnych parametrach technicznych.
Problemem jest także postawa inwestorów oczekujących zbyt szybkiego zwrotu. Przyjęcie się VR
zajmie długie lata, jeśli nie dekady, dlatego jest to
branża, o której należy myśleć raczej w dłuższym
horyzoncie czasowym. Zarówno oddziaływanie
społeczne i kulturowe, które będzie można porównać do rewolucji, do jakiej doprowadziło wprowadzenie radia, telewizji czy komputerów osobistych,
jak i realne pieniądze, zobaczymy w tym obszarze

Najwięcej nabywców
znajdą te rozwiązania, która
sprawiają, że urządzenia już
przez nich posiadane staną
się „VR-ready”.

nie za kwartał czy dwa, a za kilka lat.
Dziś największym wyzwaniem stojącym przed branżą jest stworzenie treści
na tyle unikalnych, by konsumenci zechcieli doświadczać jej w rzeczywistości
wirtualnej. Segment gier świetnie oddaje impas na całym rynku VR. W relacji
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z European VR Congress (iMagazine 12/2016) pisałem, że nie możemy na razie spodziewać się wielu interesujących i dojrzałych gier, ponieważ duże studia obrały
postawę wyczekującą – podpatrują, co dzieje się u niezależnych deweloperów,
śledząc jednocześnie sprzedaż kluczowych urządzeń. Nie ujrzymy „Call of Duty”
czy „Wiedźmina” od podstaw napisanych dla VR, dopóki producenci nie zyskają
pewności, że gra sprzeda się przynajmniej w kilku milionach egzemplarzy, co
warunkowane jest z kolei odpowiednią liczbą użytkowników Vive czy PlayStation
VR. Problem polega jednak na tym, że obecnie mało kto wyda kilka tysięcy złotych, by pograć przez kilkanaście minut w strzelankę, a takie produkcje dominują
dziś w sklepach z treścią. I błędne koło się zamyka.
Gaming nie jest jednym obszarem, w którym VR ma

Gaming nie jest jednym
obszarem, w którym
VR ma szansę rozwinąć
skrzydła.

szansę rozwinąć skrzydła. Jestem nawet przekonany,
że równie, jeśli nie bardziej istotnym, będzie komunikacja i oprogramowania kreatywne. Facebook nie
przez przypadek przejął Oculusa, a „Tilt Brush”, prosty
program do rysowania w VR, jest jedną z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych aplikacji dla HTC Vive.
Więcej na ten temat w kolejnych tekstach.

LukaszMirocha
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MINIMALIZM JAKO DROGA

ADALBERT FREEMAN

Gdy pierwszy raz wyjechałem z Europy i trafiłem do miejsc z pozoru biedniejszych, to, tym, co cały
czas mi rzucało się w oczy, był uśmiech ludzi. Szczery błysk w oczach. Trafiałem do różnych miejsc
i zaczynałem się zastanawiać. Dlaczego tak bogata Europa nie uśmiecha się? Co powoduje, że
rodzina mieszkająca na ulicy w Azji jest szczęśliwsza niż bogata rodzina z Warszawy czy Londynu?
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Odpowiedź przyszła dosyć szybko i była bardzo dla mnie bolesna. Przemierzając
moje życiowe zakręty, wylądowałem nagle na ławce, mając jedynie kilkaset zło-

tych i cały dobytek w jednej torbie i dwóch kartonach. Od kilku dni byłem bezdomny. Czekałem na właściciela mieszkania, które chciałem wynająć, bo inaczej
nie miałbym gdzie spać. Udało się przekonać właściciela, by kaucja wynosiła
troszkę mniej, niż miałem. W mieszkaniu była szafa, telewizor, łóżko i podstawowe
wyposażenie kuchni z jedną szklanką i łyżeczką. Czułem się jednak szczęśliwy.
Uśmiechałem się. Mając 37 lat, byłem szczęśliwy, bo miałem gdzie spać. Do niedawna mieszkałem w nowym domu, w centrum miasta. Zamknięta dzielnica dla
bogatej klasy średniej. Nowoczesny, dobry samochód z górnej półki. Wakacje all
inclusive. Teraz byłem szczęśliwy, bo miałem dach nad głową i było ciepło.
Pojechałem znowu w świat. Wydawałem wszystkie oszczędności, by być w Afryce.
Zaczynałem się przyglądać ludziom. Nikt w pobliżu bogatych turystów w turystycznych miejscowościach nie miał tej radości w oczach. „One dolar” zamiast
uśmiechu. Rosjanie, Niemcy czy Anglicy z lekką odrazą uciekali przed nimi.
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Pojechałem dalej i opuściłem touristic zone. Gdzieś na bezludziu szukałem
przystanków busików, którymi się przemieszałem. Zgubiłem się. Z bocznych
ulic wyszli ludzie. Uśmiechnięci. Nie prosili mnie o nic. To oni chcieli mi pomóc.
Wsadzili na mały motorek i zawieźli na miejsce.

Zaczynałem rozumieć. Dla każdego niby oczywista prawda. Każdy z nas to
wie – nie dopuszczamy jednak do siebie oczywistych faktów. Bogactwo samo
w sobie nie jest złe. Pozwala nam realizować pasje. Spełniać marzenia. Jest jednak ciężarem. Jak wykorzystać to, co mam, w taki sposób, abym był szczęśliwy?
Pomyślałem, że przecież jak nic nie miałem, byłem szczęśliwy. Gdyby tak samo
teraz zrobić, ale już w kontrolowany sposób i osiągnąć ten sam stan? Poszukałem
trochę i odnalazłem drogę.
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Minimalizm. Nie oznacza to, że muszę pozbyć się wszystkiego. Jest to jedynie ścieżka,
którą się wędruje, wybierając to, co ważne. Porównuję wszystko do mojej wyprawy
na Saharę i do mojego plecaka. Zabrałem do niego rzeczy, bez których nie przeżyłbym w ekstremalnych warunkach. Nie mogłem zabrać wszystkiego. Zabrałem niezbędny ekwipunek. Za to dbałem, by był najlepszy, jaki udało mi się zdobyć.
Istnieje kilka fundamentalnych zasad minimalistycznego podejścia do życia:
1. Pozbądź się zbędnych rzeczy. Nie wszystkich, ale usuń ze swego życia rzeczy,
z których nie korzystasz i bez których możesz się obejść.
2. Określ, co daje Ci szczęście. Co czyni Cię szczęśliwym. Co ma i będzie miało
największy wpływ na Twoje życie, na karierę.
3. Wszystko musi być istotne. Cokolwiek robisz, niech będzie to istotne. Nie trać
czasu i energii na rzeczy zbędne i niepotrzebne.
4. Wypełnij życie radością i szczęściem. Nie tylko pozbywaj się wszystkiego, ale to
miejsce wypełnij czymś wspaniałym.
5. Obserwuj i poprawiaj. Droga dążenia do minimalizmu nigdy się nie kończy.
Zawsze można coś ulepszyć. My się zmieniamy, więc i nasze życiowe decyzje
zmieniają się.
Przy podejmowaniu decyzji warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są zgodne
z zasadami minimalizmu. Na początku będzie trudno, ale jeśli zależy nam na
szczęściu, to jest to wykonalne. Od czego powinniśmy zacząć?
1. Musimy sobie uzmysłowić, że posiadamy dużo. Nawet bardzo dużo, więc
zacznijmy być zadowoleni z tego, co mamy. Cieszmy się nawet z tego starego iPhone'a czy MacBooka bez Touch Bara. Przecież mamy MacBooka, który
działa. Pomyślmy lepiej, jakie mamy rzeczywiste potrzeby. Zróbmy prawdziwą
inwentaryzację swoich potrzeb. Bez naciągania samego siebie. Nie zawsze
potrzebujesz Ferrari.
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2. Uprość to, co robisz. Pracujesz, uczysz się. To to samo. Zredukuj ilość swoich
obowiązków do tych istotnych. Jeśli zajęcia z ceramiki Cię nudzą, nie chodź
tam. Oczyść plan dnia – nie zajmuj się rzeczami zbędnymi. Zyskasz czas na to,
by wypełnić go czymś ważnym.
3. Posprzątaj. Posprzątaj swój dom, garaż piwnicę. Nie chomikuj. Nie przyda ci
się zapasowy kompltet kół zimowych z poprzedniego samochodu. Posprzątaj
swoje miejsce pracy, oczyść biurko, ale i swój komputer. Pulpit komputera to to
samo, co podłoga twojego domu i pulpit twojego biurka.
4. Zaaranżuj miejsce, w którym mieszkasz w sposób minimalistyczny. Nie zagracaj. Nie przynoś wszystkiego, co ci się podoba lub nie przyjmuj rzeczy, które
innym są zbędne. Oszczędnie zaplanuj zużycie mediów.
5. Podróżuj w sposób przemyślany. Nie tylko w czasie wakacji. Ja staram się to
robić każdego dnia, jadąc 130 km do pracy. Podczas wypraw tym bardziej
warto brać to pod uwagę.
6. Zadbaj o siebie i swoją szafę. Tu ciągle szukam swojej drogi, ale istotne jest, by
nie zagracać szafy jednorazowymi rzeczami. Nie kupuj pod wpływem chwili.
Warto zastanawiać się i kupić rzecz lepszą, która wystarczy na dłużej. Jak garnitur, to jeden dobry od Armaniego, a nie dziesięć z Biedronki.
7. Zastosuj minimalizm w odżywianiu. W kupowaniu pożywienia. W zużywaniu
wody, a także w obróbce i przetwarzaniu produktów.
8. Uprawiaj sport, ale w przemyślany sposób. Zastanów się, czy ubrania i sprzęt są
ważniejsze niż sam fitness?
9. Pieniądze. Zastanów się, jak bardzo reklamy na Ciebie wpływają i czy nie warto
z tym skończyć? Obraź się na konsumpcjonizm. Spłać wszystkie długi, zrezygnuj na tyle, jak dalece się da z kart kredytowych lub zacznij z nich wyciągać
więcej. Odkładaj pieniądze na „fundusz awaryjny”.
10. Wytłumacz bliskim Twoje podejście do życia. Poproś, by Cię wspierali i sami się
zaangażowali. Zupełnie inną sprawą są dzieci. Tu mam mniej doświadczenia,
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ale wiem, że można z nimi zrobić wszystko. Od rzeczy najprostszych, jak sprzedaż starych zabawek, po dbanie o środowisko.

Zaczynamy
Wszystkie powyższe punkty są proste do wdrożenia. Wszystko możemy zrealizować, jeśli tego chcemy. Podejście, jakie tu prezentuję, nie jest też wyrzeczeniem
się wszystkiego, ma na celu pomoc w uzyskaniu zadowolenia z siebie i z tego, co
posiadamy. To jest jedna z dróg do szczęśliwego dobrego życia. Nie każdy musi
się w tym odnaleźć, ale postaram się w ciągu następnych tygodni przybliżyć wam
tę filozofię. Może wykorzystacie wszystkie rady, a może choć część z nich.
Jeśli kupujesz coś, czego nie potrzebujesz, to zapewne dlatego, że w jakimś stopniu jesteś z siebie niezadowolony. To rodzaj terapii, którą sobie fundujesz. Nie jest
to dobry pomysł, ponieważ zadowolenie jest chwilowe, a późniejsza frustracja
większa. Na końcu okazuje się, że bez względu na to, co sobie kupisz, nie potrafisz
cieszyć się tym, co już masz.
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W takim momencie musimy zdać sobie sprawę z tego, co już mamy i przemyśleć, czego rzeczywiście potrzebujemy do dobrego życia. Według wszystkich
mądrali, by dobrze żyć, potrzebujemy tylko kilku rzeczy: wody, jedzenia, wygodnych ubrań, schronienia oraz ukochanych osób. Każda inna rzecz to tylko dodatki.
Nawet komputer czy iPhone to zbytek.
Gdy już uświadomiliśmy sobie swoje potrzeby, możemy przystąpić do najtrudniejszego zadania, jakim jest ograniczenie zbędnych zakupów. Dla mnie jest to
trudne, ale jak już pisałem, miałem problemy finansowe. Zastosowałem wtedy
metodę, która zatrzymała moje pożądanie i chęć posiadania. Jest to sprawdzona
w dążeniu do minimalizmu metoda, która polega na uprawomocnieniu się decyzji w ciągu 30 dni. Podczas planowania zakupów robimy listę, na którą wpisujemy
to, co chcemy kupić oraz datę. Jeśli minie 30 dni i nadal potrzebujemy danej rzeczy, to realizujemy zakup. Jeśli się rozmyślimy, to jesteśmy na dobrej drodze do
minimalizmu. Pamiętajmy, że nie możemy zamieniać produktów na liście. Nie
możemy wykreślić nowego iPada i wpisać w to miejsce nowego Apple Watcha.
Jeśli chcemy ten zegarek, to wpisujemy go na koniec listy. Nie można oczywiście
tu przesadzać z kreatywnością w udowodnianiu sobie, jak bardzo potrzebujemy
danej rzeczy.
Naturalnie nagrodą może być cokolwiek, co lubimy – od gotowania, przez sport,
do śpiewania. Zaczniemy być bardziej uśmiechnięci niż po zakupie następnych
butów. „Mam już dość, wystarczy to, co mam!” – takie stwierdzenie przyjdzie
samo po jakimś czasie. Posiadanie napędza chęć posiadania jeszcze większej
liczby rzeczy. Należy przerwać to błędne koło. Nie musimy też się martwić tym,
że jesteśmy próżni – tak działa nasz mózg. Gdy jest nieszczęśliwy, potrzebuje się
pocieszyć, a zakupy są najprostszą formą zaspokojenia własnych potrzeb.
OK, super, ale niektóre rzeczy są mi potrzebne, na przykład samochód, komputer, dom. Nie starajmy się więc na siłę wpisywać ich na listę zakupów. Rozumiem
– jeśli jest to sprzęt do pracy lub gdy jesteś redaktorem „iMagazine”. W innym
przypadku – odpuść. Dom. Duży dom. Po co Ci duży dom, jeśli chcesz ograniczyć
liczbę posiadanych przedmiotów? Posiadaj mniej, a wystarczy mniejszy.
Teraz zajmijmy się czasem. Zawsze się dziwię, jak ludzie mówią mi, że na coś nie
mają czasu. Ja zawsze mam czas na to, co chcę. Jak to jest, że inni mają go mniej?
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Po pierwsze, trzeba spisać wszystkie swoje zobowiązania, które zabierają czas.
Wypisz wszystkie seriale, które oglądasz. Ja dopisuję mecze Ligi Mistrzów oraz
reprezentacji. Zapisz, kiedy odwozisz dzieci na zajęcia, gdy musisz robić coś
dodatkowego w firmie, kościele czy w partii, jeśli do niej należysz. Reguły minimalizmu redukują rzeczy, które Cię obciążają, by w to miejsce wkładać to, co daje
szczęście. Teraz zerknij na listę i odpowiedz na pytanie, które z tych rzeczy są dla
Ciebie najważniejsze. Chodzi o rzeczy, które oferują najcenniejsze doświadczenia. To one mają najwyższy priorytet. Resztę warto usunąć ze swojego życia. Nie
wiem, co zostało u Ciebie, ale u mnie tyle, że MAM czas na wszystko, co sprawia
mi przyjemność. Ważne jest, by teraz mówić „nie” wszystkim prośbom o podjęcie
się czegoś, na co nie mamy do końca ochoty. Mówmy „tak” tylko temu, co daje
nam zadowolenie. Gdy tylko pozbędziesz się mało istotnych zadań i obowiązków,
w Twoim życiu w magiczny sposób pojawi się czas na wszystko, co prawdziwie
kochasz.
Następnym krokiem w odzyskiwaniu czasu jest uproszczenie grafiku dnia.
Przejrzyj go i oczyść tak, by odzyskać jak najwięcej czasu wolnego i przeznacz go
na działania twórcze. Zawsze zostawiaj sobie trochę czasu pomiędzy zadaniami,
by na spokojnie przechodzić pomiędzy nimi. Zabezpieczasz się w ten sposób
przed spóźnieniem. Jeśli Twoja praca wymaga częstych spotkań, układaj sobie je
tak, by odbywały się w ciągu jednego lub dwóch dni w tygodniu. Pozwoli Ci to na
większą swobodę w organizacji zadań.
Bałagan jest trucizną. Gdy pozbyliśmy się bałaganu w kalendarzu i w obowiązkach, czas posprzątać wokół siebie. Obciąża nas nadmiar rzeczy. Tak jak już dawałem przykład, że zbyt dużo niepotrzebnych rzeczy w plecaku, który zabieramy na
wypad na weekend, obciąża nas, a nie dodaje energii, by osiągnąć cel. Nadmiar
rzeczy stresuje, ich kupowanie, przechowywanie oraz ich utrzymywanie – kosztuje. Dodatkowo wyszukiwanie rzeczy w bałaganie powoduje stres oraz stratę
czasu. Każdy bałagan jest odzwierciedleniem wnętrza człowieka. Nie poznałem
nikogo, kto miał porządek w domu i w pracy, a jako człowiek by sobie nie radził.
Często nasz grafik powoduje brak czasu na sprzątanie. To też jest bałagan. Czyli,
jak widzicie, wszystko jest połączone ze sobą.
Jak nie doprowadzić do bałaganu! To jest proste i już moja mama mi to powtarzała: „Odkładaj wszystko na swoje miejsce”. Im mniej rzeczy, tym prościej to
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robić. Ja miałem problem z naczyniami. Rozwiązałem go łatwo. Do użytku zostawiłem sobie trzy szklanki i trzy talerze. Musiałem je myć na czas. Udawało się.
Warto schować lub pozbyć się nadmiaru zastawy. Niedawno zaniosłem część
nadmiarową do firmy. Powiedziałem, że każdy może zabrać, co chce. W 5 minut
pozbyłem się kłopotu. Widzę teraz każdego ranka moje byłe kubki, jak pełne
kawy służą innym.
Gdy usuniemy to, co zbędne, odzyskamy czas i porządek. Wiem, że pozbywaniu
się przedmiotów towarzyszy obawa, że będą jeszcze potrzebne lub że były drogie
i teraz szkoda ich, lub zwykły sentyment czy emocje z nimi związane. Jak sobie
poradzić z emocjami? Wyznaczyć trzeba zasadę: – jeżeli nie użyłeś w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, to wyrzuć to lub oddaj, – jeżeli przedmioty są używane
sezonowo, to ten czas wydłuż do 12 miesięcy.
Marnotrawstwem jest gromadzenie rzeczy niepotrzebnych. Ich wyrzucanie także,
więc ogranicz ich liczbę, byś nie musiał nic wyrzucać. Jeśli do jakiegoś przedmiotu
czujesz sentyment, to zrób zdjęcie. Fotografia zajmuje mniej miejsca. Jeśli masz
rzeczy „a być może”, wsadź je do kartonu. Zaklej go. Napisz datę i jeśli przez pół
roku nie wyjmiesz z niego nic, to go wyrzuć.
Sprzątanie domu zaczynajmy od kuchni i zlewu. W zlewie nie może być nic brudnego. Przypilnuj tego, a potem dalej. Blat kuchenny, lodówka, szuflady kuchenne
i szafki. Sprawdzajmy daty przydatności do spożycia. Jeśli coś jest tuż przed końcem, a my nie mamy szans na spożycie, to oddajmy innym. Po kuchni idź dalej, ale
pamiętaj, by to, co już posprzątane, takie pozostało.
Dom w stylu minimalistycznym ma zalety:
• mniej stresu, ponieważ bałagan rozprasza,
• jest ładny, mnie się podoba, ale i większość zdjęć w katalogach, prasie jest
w domach minimalistycznych,
• łatwiej utrzymać porządek i mniej czasu to zajmuje, a przecież o to chodzi, by
mieć czas dla siebie,
• tańszy w projektowaniu i urządzaniu, mimo stosowania zasady jakość ponad
ilość,
• zdrowszy, ponieważ mniej zakurzony, mniej w nim roztoczy, nie mówiąc
o owadach czy gryzoniach.
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Mieszkanie warto urządzić – jeśli sami mamy z tym kłopot – z osobą, która to czuje.
W IKEA mamy przykłady mieszkań po 30–50 metrów kwadratowych, a jest w nich
wszystko. Nie dlatego, by nam się żyło lepiej, ale byśmy więcej kupili ich mebli czy
dodatków. Nasze miejsce pracy musi być podobne do naszego mieszkania.
Pulpit Twojego komputera to też biurko. Posprzątaj je tak samo. Ja mam ikony
dysku oraz iCloud, katalog z eksportem zdjęć do wykorzystania w bieżącej pracy
oraz katalog z dokumentami z pracy, którą w danym momencie wykonuję. Po
jej wykonaniu trafia do katalogu Dokumenty i jednego z ogólnych folderów tam
przygotowanych. Obecnie staram się nie trzymać dokumentów w swoim komputerze czy na nośnikach fizycznych, ale mam wszystko w chmurze (w dwóch, dla
bezpieczeństwa). Wiele osób ma problem ze skrzynką pocztową. Liczba maili jest
w tej chwili ogromna. Ja mam foldery z podziałem na firmy, z którymi współpracuję oraz foldery związane z działaniami. Maile przychodzące odbieram w inteligentnym folderze, w którym są wiadomość tylko z danego dnia. Wszystko na
bieżąco rozkładam do folderów. Mam jeszcze jeden folder na rzeczy do przemyślenia czy wykonania. Ważne, by nie bać się kasować starych wiadomości.

FreemanAdalbert
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MANCHESTER
BY THE SEA
JAN URBANOWICZ

W drugiej połowie minionego roku obejrzałem więcej filmów niż w jego pierwszej
części. Chyba zawsze tak u mnie jest, bo powoli zaczyna się sezon nagród – zwłaszcza
w końcowej części roku – i pojawia się więcej pozycji, które chcę, a nawet muszę
zobaczyć. W październiku zobaczyłem tytuł, który stał się dla mnie najlepszym filmem
2016 roku. Niedawno wszedł oficjalnie do polskich kin, obejrzałem go po raz drugi i moje
zdanie na jego temat podtrzymuję.

„Manchester by the Sea” to najnowszy tytuł w reżyserii Kennetha Lonergana, w którym
główne role zagrali Casey Affleck oraz Lucas Hedges, chociaż tego drugiego możecie jeszcze
z nazwiska nie kojarzyć.
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Od trzech miesięcy myślę o tym filmie prawie codziennie. Na przełomie roku
myślałem zdecydowanie najwięcej, gdyż pojawiało się mnóstwo zestawień i rankingów najlepszych filmów 2016. Zazwyczaj film ten nie pojawiał się na tych
listach – czasami dlatego, że nie miał on jeszcze wtedy polskiej oficjalnej premiery, a wiele osób nie zawiera wtedy pewnych tytułów w swoich zestawieniach.
Innym przypadkiem było to, że najzwyczajniej ludzie, w tym krytycy i osoby zajmujące się kinem, jeszcze go nie widziały. Zawsze wtedy, gdy czytałem, co było
ich zdaniem najlepszym filmem, myślałem sobie „najlepszy to wy macie jeszcze
przed sobą”. Ja sam nie mogłem się doczekać momentu, gdy zasiądę w kinowym
fotelu i będę czekał na mój drugi już seans.
W historii kina jest mnóstwo filmów, które

Od trzech miesięcy myślę o tym
filmie prawie codziennie.

otrzymują „dychę” (10/10) i stają się kultowe.
W przypadku „Manchester by the Sea”
sądzę, że raczej nie stanie się on kultowym
tytułem, ale „dychą” jest on zdecydowanie.
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Co prawda wiem, że nie dla każdego, ale dla mnie to istne arcydzieło. Dlaczego?
Mam wrażenie, że jest to film kompletny, zawierający w swojej strukturze oraz
wykonaniu absolutnie wszystko, czego w kinie szukam. Zaczyna się dość niewinnie, zwyczajnie wręcz, nawet tak, jak to bywało już nieraz.
Główny bohater jest prostym człowiekiem, dozorcą na zwykłym bostońskim osiedlu. Jest „złotą rączką”: naprawia lokatorom awarie w ich lokalach czy też przepycha im toalety. Pewnego dnia dostaje telefon, iż jego brat jest w szpitalu. Jak
się okazuje na miejscu, brat zmarł, a on ma się zaopiekować jego nastoletnim
synem. Oczywiście Lee – nasz główny bohater – jest osobą, która nie wzbudza
zbytnio naszej sympatii. Wdaje się w bójki w barach, a właściwie sam je wszczyna
bez większych powodów, pije, nie jest zbyt rozmowny, a także nie radzi sobie
w nawiązywaniu relacji społecznych. Można sobie wyobrazić, co się będzie działo,
kiedy taki człowiek będzie miał się zaopiekować nastolatkiem.

Najnowszy film Kennetha Lonergana to dzieło spokojne.
Z biegiem historii dowiadujemy się, że Lee z jakiegoś powodu opuścił niegdyś
rodzinne miasto, rozstał się z żoną, a starzy znajomi niechętnie się z nim widzą.
Dochodzi ostatecznie do momentu, w którym jego przeszłość staje się jasna. Nie,
nie jest to koniec filmu, historia toczy się dalej.
„Manchester by the Sea” zawiera w sobie wszystko. Film idealnie wpisuje się
w koncepcję komedio-dramatu. Mamy tu naprawdę sporą dawkę humoru, iskrzącego przede wszystkim między Lee a jego bratankiem, ale idealnie balansuje to
z ładunkiem dramatycznym. Film jest przekrojem przez niemal wszystkie podstawowe stany emocjonalne, które trafiają nas dokładnie w tym momencie, gdy
powinny. Przypomina mi się słynne „przypierdolić i odpuścić”, bo właśnie to
z nami robi ten film. Jest spokojnie, nagle dostajemy strzał w twarz silnym ładunkiem wzruszenia lub smutku, a za chwilę humor daje nam nieco odetchnąć i przyswoić to, co zobaczyliśmy kilka minut wcześniej.
Film jest historią człowieka złamanego, który na swój sposób radzi sobie z tym,
co go spotkało. Całość opiera się również na tym, że życie toczy się dalej i trzeba
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znaleźć sposób, by wszystko jakoś kontynuować. Wszystko jest idealnie napisane,
ale przede wszystkim zagrane. Na pierwszy rzut oka, nie ma tu wielkich nazwisk.
Właściwie wyróżniają się tylko dwa: Michelle Williams i Casey Affleck. Ta pierwsza
znana publiczności, ale część skojarzy ją dopiero po zobaczeniu na ekranie, a nie
po nazwisku. Affleck, cały czas żyje trochę w cieniu swojego, chyba popularniejszego, brata – choć cenię i szanuję obu, to Casey jest naprawdę wielkim aktorem,
który przez lata zagrał wiele fenomenalnych ról, a tym razem trafiła mu się ta,
która powinna być oscarową. Affleck oraz Williams nie pojawiają się w na ekranie
często, jest jednak w filmie jedna scena, która już dwukrotnie przemieliła mnie
emocjonalnie.
Najnowszy film Kennetha Lonergana to dzieło spokojnie. Tu nic nie dzieje się
szybko, momentami może być nawet trochę za wolno, ale cały czas trudno oderwać oczy od ekranu. Z każdą sceną układanka staje się coraz bardziej kompletna
i nie możemy się doczekać, aż poznamy wszystkie tajemnice. Na koniec zdajemy
sobie sprawę, że nic nie jest tu zbędne, a każda nasza emocja, została tu odpowiednio poruszona.

yasiek_
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DOBRZE SIĘ KŁAMIE
W MIŁYM TOWARZYSTWIE
JAN URBANOWICZ

Filmy, których akcja dzieje się tylko w jednym pomieszczeniu, zawsze zwiastują jedno:
będą opierać przede wszystkim na dialogach. Jeśli mamy szczęście, to przez kilkadziesiąt
minut będziemy mogli rozkoszować się grą słów i potyczkami między bohaterami.

Najnowszy film włoskiego reżysera, Paolo Genovese, to naprawdę wyborne półtorej godziny,
które smakuje się z każdą minutą. Znacie grę w szczerość? Na pewno tak, zróbmy więc jej
małą wariację. Wyobraźcie sobie spotkanie z przyjaciółmi. Wasze grono spotyka się u jednej
z par na kolacji. W pewnym momencie gospodyni wpada na lekko szalony pomysł – wszyscy
muszą położyć swoje telefony na stole, a w momencie, gdy do kogoś przyjdzie wiadomość
lub ktoś zadzwoni, zostanie ona na głos przeczytana, a rozmowa telefoniczna włączona na
głośnik, tak, aby każdy mógł ją usłyszeć. Jak może zdradzić polskie tłumaczenie tytułu, całość
będzie się kręcić wokół kłamstw, jakie wyjdą na jaw. Mimo wszystko film jest komedią. Bardzo
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często jest tak, że moment, w którym nasze kłamstewka wychodzą na światło
dzienne, obraca się w dość zabawne sytuacje. Właśnie taki jest ten film.
Nie jest on jednak tak prostą historią, jak się na pozór wydaje. Początkowo jest
dość stereotypowo, bo któryś mąż zdradza którąś żonę. Szybko zostajemy wyprowadzeni z błędu – to nie będzie film przepełniony takimi banałami. Z każdą
chwilą, z nową odkrytą tajemnicą, atmosfera się zagęszcza i nikt tu nie jest taki,
jaki nam się wydawał na początku. Okazuje się, że kłamstwo jest u każdego na
porządku dziennym, bez znaczenia czy oszukujemy naszych przyjaciół, partnerów czy nawet dzieci.
Choć całość, jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo zabawna (naprawdę można się kilkukrotnie
popłakać ze śmiechu podczas seansu), to niestety
niesie ze sobą również gorzki komentarz do naszego
życia. Po pierwsze, przypomina nam, że nigdy nie
możemy być wszystkiego w 100% pewni co do drugiej osoby. Nieważne, czy jest to nasz przyjaciel, czy
partner. „Człowiek człowiekowi wilkiem” i taka nasza
natura, że coś możemy ukrywać przed kimś. Czy

Najnowszy film włoskiego
reżysera, Paolo Genovese,
to naprawdę wyborne
półtorej godziny, które
smakuje się z każdą minutą.
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zawsze jest to złe i groźne? Niekoniecznie, ale musimy pamiętać o tym, że każdy
ma coś do ukrycia. Po drugie, film idealnie pokazuje, że w naszych telefonach, tych
„małych czarnych skrzyneczkach”, ukryte jest całe nasze życie. Są one praktycznie
skarbnicą wiedzy o danej osobach, o ich właścicielach. Niestety, mając dostęp do
telefonów, mamy dostęp również do wszystkich, nawet najczarniejszych sekretów innych ludzi. Oczywiście nie ma tu mowy o tym, że to technologia i jej postęp
są przyczynami coraz częstszego kłamania. Po prostu dzięki niej dużo łatwiej jest
pewne rzeczy odkryć, przez co dowiadujemy się o nich coraz częściej.
„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” to naprawdę zabawny, ale też i mądry
i dość aktualny film. Pod powłoką śmiechu (dużej jego ilości) kryje się spojrzenie
na nasze społeczeństwo, na relacje międzyludzkie i rolę najbliższej nam technologii w tym wszystkim. Gdy film miał premierę, nawet nie zwróciłem na niego
uwagi. Dopiero później o nim usłyszałem, kiedy to moja druga połowa powiedziała, że bardzo chce go zobaczyć i żebyśmy poszli na seans. Przypomniała mi
tym samym, że muszę większą uwagę zwracać na premiery filmów spoza tak
zwanego mainstreamu, bo może mi uciec naprawdę lśniąca perełka, jaką ten
film niewątpliwie jest. Na koniec dodam, że jedną z głównych ról (gospodyni) gra
nasza rodaczka, piękna Kasia Smutniak i wypada tu rewelacyjnie.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

LUTY 2017

JAN URBANOWICZ

OSTATNIA RODZINA
Nagradzany film Jana P. Matuszyńskiego o rodzinie
Beksińskich z Andrzejem Sewerynem, Dawidem
Ogrodnikiem i Aleksandrą Konieczną w rolach
głównych. Obraz idealnie pokazujący, że w polskim
kinie wcale się źle nie dzieje, a nawet jest z roku
na rok coraz lepiej. Poza wybitnym aktorstwem
i świetnym scenariuszem odznacza się on również znakomitymi efektami wizualnymi, których na
pierwszy rzut oka możemy nie dostrzec, czyli są na
naprawdę znakomitym poziomie.

JACK REACHER:
NIGDY NIE WRACAJ
Kolejna część serii na podstawie książek o przygodach byłego żołnierza, Jacka Reachera. W roli tytułowej Tom Cruise. Seans tego filmu mam jeszcze
przed sobą, ale poprzedni podobał mi się na tyle,
że na pewno obejrzę w końcu drugą część. Cruise
to niemal gwarancja udanego filmu, przynajmniej
pod kątem akcji. Myślę, że będzie to dobra pozycja
na wieczór.
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DZIEWCZYNA Z POCIĄGU
Ekranizacja powieści o tym samym tytule. W roli głównej wspaniała Emily Blunt. Choć film zyskał wiele kiepskich recenzji, uważam, że warto go zobaczyć przede
wszystkim dla roli Blunt, która z każdym swoim projektem wychodzi ze strefy komfortu i tworzy nową,
wręcz niezapomnianą kreację. Choć film jest thrillerem,
to dość szybko można przewidzieć, jak się dalej potoczy historia (nawet nie czytając książki), ale i tak warto.
Momentami bardzo przypomina „Zaginioną dziewczynę” Finchera i to nie tylko z tytułu.

KSIĘGOWY
Matematyczny geniusz (w tej roli Ben Affleck) prowadzi „kreatywną księgowość” najniebezpieczniejszych organizacji przestępczych na świecie. Szybko
jednak system się o niego upomina i postanawia
coś z tym zrobić. Choć nie widziałem jeszcze filmu,
mam go na swojej liście, bo wiem, że Ben Affleck
jest momentami znacznie lepszym reżyserem (jego
nowy film lada moment w kinach) niż aktorem, to
z wiekiem staje się coraz lepszy. Każda jego rola to
dla mnie przyjemność do oglądania.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

BONOBO

MIGRATION

Simon Green, szerzej znany jako Bonobo, jest na tyle
sprawdzonym producentem, że absolutnie wszystko, co
wyjdzie spod jego rąk, trafia na moje słuchawki. Mało kto
potrafi przenieść tyle dźwięków natury i życia codziennego do muzyki elektronicznej. Naciskając przycisk „play”
na nowym albumie „Migration”, czułem się, jakbym otworzył drzwi do własnego domu. Dokładnie wiedziałem, co
mnie za nimi spotka i na nic innego nie liczyłem. W przypadku tego artysty nie miałem ochoty na niespodzianki
typu grupa znajomych krzycząca „Surprise!”. Po pierwszym odsłuchu uśmiechałem się
pod nosem, myśląc o tym, jak to wszystko przewidziałem godzinę wcześniej. Bonobo
przenosi nas w swój świat, świat miliona dźwięków z każdego gatunku muzyki, jaki
znacie. Jakimś cudem udaje mu się to wszystko złożyć w całość, która działa niezwykle odprężająco. Choć „Migration” jest jedną z najbardziej melancholijnych płyt artysty, to ilość muzycznych smaczków dosłownie wbija w sofę i otula ciepłym kocem.
Strasznie chciałbym oprócz klasycznej tracklisty, zobaczyć listę instrumentów i sampli,
jakie Simon Green wykorzystał przy tworzeniu tego dzieła. Obawiam się, że takowa
lista porównywalna by była do książki telefonicznej Tokio.
Tego niestety Bonobo nie zdradza, ale na odwrocie okładki mamy wypisanych gości,
a towarzystwo jest naprawdę zacne. Oprócz ogromu instrumentów „Migration”
skrywa niezwykle piękne wokale, które odpowiednio dawkuje nam Bonobo. Oprócz
tych bardziej znanych, jak Nick Murphy (w dalszym ciągu bardziej znany jako Chet
Faker), na wielką uwagę zasługuje marokański zespół Innov Gnawa. Ich śpiew
w numerze „Bambro Koyo Ganda” jest jak spotkanie z dzikim plemieniem w środku
dżungli. Z tego właśnie powodu wybieram ten numer na singiel promujący dla Was
ten album. Jeśli szukacie muzyki do czytania w zimowe wieczory najgrubszych książek świata, to właśnie ją znaleźliście. Polecam się na przyszłość.
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Chłopaki z Flirtini swój najnowszy krążek niemal włożyli
nam pod choinkę, wydając go 21 grudnia. Trzeba przyznać, że to piękny świąteczny prezent. Jan (Jedynak)
Porębski oraz Kamil (Ment) Kraszewski stworzyli markę,
która szybko stała się swoistą wyrocznią polskiej elektroniki. Pierwsza odsłona Heartbreaks & Promises była
zbieraniną wyróżniających się producentów, którzy
w wielu przypadkach dopiero zaczynali na poważnie
zabawę z elektroniką. Już druga część stała się takim
„must have” dla każdego, kto w naszym kraju chce się liczyć na alternatywno-elektronicznej scenie. Krótko mówiąc, zaproszenie przez Flirtini do współpracy było
sporym wyróżnieniem. Dlatego apetyt przed kolejnym wydawnictwem był porównywalny do czekania w kolejce o 4 rano na kebab po niezłej imprezie. Koniec roku
wydaje się idealnym wyczuciem czasu. Z jednej strony Heartbreaks & Promises vol.
3 można traktować jako świetne podsumowanie cudownego elektronicznego roku,
a z drugiej strony Flirtini pokazują, jak może wyglądać kolejny rok. Teraz Jedynak
i Ment atakują czerwone dywany polskiego świata muzyki. Czuje, że w tym roku
Flirtini usłyszycie w popularnych stacjach radiowych, a wizualną, równie dobrą
stronę będzie można obejrzeć w telewizji. Można się przestraszyć mojej wizji, bo jak
wiadomo z większą popularnością i szerszą publiką często wiąże się spadek jakości. Jednak w tym przypadku możecie być spokojni i jeśli moja teza się sprawdzi, to
tylko dobrze dla polskiego słuchacza. Flirtini nie dość, że na swój album ściągnęło
jak zwykle wyśmienitych producentów, to tym razem skupiło się na stronie wokalnej. Zdecydowana większość tekstów jest zaśpiewana bądź zarapowana w naszym
języku, a ich wykonawcami są zarówno nowe, jak i bardzo dobrze znane twarze.
Wystarczy zerknąć na imponującą tracklistę, która po raz kolejny w mistrzowski
sposób została wyselekcjonowana przez Flirtini. Udało im się nadać wydawnictwu
mainstreamowy sznyt, a zarazem pozostawić ten alternatywny, trzymający poziom
styl. Już czekam na więcej.
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