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Idealny dźwięk. Bez przewodów
50 lat doświadczenia oraz ekspercka wiedza konstruktorów pozwoliły na stworzenie wyjątkowych bezprzewodowych słuchawek Bowers & Wilkins. Najwyższa jakość materiałów, niezwykła lekkość i znakomity
komfort sprawiają, że zanurzając się w czystym, naturalnym dźwięku łatwo zapomnisz, że w ogóle masz je
na głowie. Wbudowane mikrofony oraz obsługa połączeń telefonicznych pozwolą ci cieszyć się ich dźwiękiem nawet podczas rozmów z przyjaciółmi.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH
Z WBUDOWANYM ODTWARZACZEM MP3
Creative Muvo 2c to miniaturowy głośnik nowej generacji o wyjątkowych cechach:
Zadziwiająco głęboki bas | Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia bezprzewodowo
2 głośników | Wbudowany odtwarzacz FLAC and WAV, WMA i MP3 | Wodoodporność (IP 66) sprawdzi się nawet na szalonej imprezie nad basenem | Odbieranie połączeń za pomocą zestawu
głośnomówiącego | Dostępne w czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Majówka właśnie się zaczyna, dlatego trochę wcześniej niż zwykle
chcieliśmy przekazać na Wasze
ekrany najnowsze wydanie iMagazine. W numerze przeczytacie
o nowym, bardzo ciekawym soundbarze BlueSound, nowym systemie inteligentnego oświetlenia
od… IKEA, inteligentnym portfelu,
nowym LG G6 i Samsungu Tab S3,
a także niesamowitym Mercedesie
GLC 43 AMG. W numerze kontynuujemy popularne, jak się dowiedzieliśmy od Was, cykle o backupie,
kobiecie w delegacji i minimalizmie.
Na deser tym razem Seszele, ale to
oczywiście nie wszystko.
Tym razem, z racji dłuższego niż
zwykle weekendu, prócz tego
numeru, zapraszamy Was też do
przeczytania numeru specjalnego
o fitnessie, który znajdziecie na
naszej stronie oraz na Waszej półce
w aplikacji.

twitter.com/imagazinepl

Zapraszamy do lektury i życzymy
udanej majówki!

facebook.com/iMagazinePL

Dominik Łada

BEOPLAY H4

CHASE ROBBINS. UNFILTERED.
Czysty dźwięk. Czyste materiały. Czysta ekspresja.
#h4unfiltered – beoplay.com/h4

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl
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DZIEŃ BETA 4 – MACOS, IOS,
WATCHOS I TVOS

Wszystkie aktualizacje nie wnoszą żadnych widocznych
zmian. Koncentrują się natomiast na zwiększeniu stabilności, kompatybilności i bezpieczeństwa urządzeń.
Czytaj dalej...

O TYM JAK UBER
ZADARŁ Z APPLE
I NIE WYLECIAŁ Z APP
STORE

Mike Isaac na łamach „New York Times”

napisał kilka szokujących słów na temat
relacji między Uberem a Apple, relacjonując wizytę CEO Travisa Kalanicka w siedzibie firmy zarządzanej przez Tima Cooka
Czytaj dalej...

STARCRAFT
Z DODATKIEM
BROOD WAR ZA
DARMO

Jeden z najlepszych na świecie RTS-ów
ze świetną fabułą – StarCraft – już od
kilku dni jest darmowy dla wszystkich.
Czytaj dalej...
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KAMPANIA APPLE NA
DZIEŃ ZIEMI

Na YouTube’owym kanale Apple pojawiły się cztery materiały wideo, które pokazują, jak ekologiczną jest firmą.
Forma tej kampanii jest dość niezwykła jak na Apple.
Przyzwyczajeni jesteśmy do pięknych zdjęć, które razem z opowiadaną historią od razu wzbudzają w nas pozytywne emocje.
Tym razem jednak mamy do czynienia z wersją rysowaną.
Czytaj dalej...

SŁUCHAWKI BOSE RZEKOMO ŚLEDZĄ
UŻYTKOWNIKÓW; SPRAWA TRAFIŁA
DO SĄDU

Jonathan Stempel na łamach Reuters opublikował informacje na
temat rzekomego śledzenia tego, co słuchają klienci Bose. Firma

ponoć rejestruje słuchaną muzykę, podcasty i inne rodzaje audio,
a potem te dane odsprzedaje innym firmom bez zgody śledzonych.
Czytaj dalej...

OVERCAST 3.1.X ZE WSPARCIEM
DLA APPLE WATCHA

Kilka dni temu pojawiło się uaktualnienie dla Overcast, najlepszego naszym zdaniem podcast playera obecnie dostępnego
dla iOS. Overcast 3.1 wprowadza jedną ważną nowość: wspiera
odtwarzanie podcastów prosto z Apple Watcha, dzięki czemu
nie potrzebujemy mieć ze sobą iPhone’a do ich słuchania.
Ciekawe jest też to, jak ta funkcja działa.
Czytaj dalej...
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HEOS BAR I HEOS SUB
Denon® podnosi poprzeczkę wysoko, dzięki swoim nowym urządzeniom
bezprzewodowym: soundbarowi HEOS Bar oraz subwooferowi HEOS Sub.
HEOS Bar dostarcza niesamowite brzmienie i bez najmniejszego wysiłku zwiększa możliwości dźwięku pochodzącego z telewizora, a dodatkowo przenosi również odsłuch muzyki
na wyższy poziom. Dzięki wbudowanej technologii HEOS, ten model nie tylko odtwarza
muzykę z Twojej własnej biblioteki, ale też bezpośrednio z telefonu, dzięki wbudowanemu
modułowi Bluetooth, oraz z serwisów streamingowych takich jak Spotify czy Tidal i wreszcie
z dowolnego radia internetowego.
HEOS Bar to nie tylko potężny soundbar do telewizora, w którym technologia przetwarzania sygnału, wzmacniacz i przetworniki to istne dzieła sztuki - to również kompletne rozwiązanie pozwalające na strumieniowanie muzyki, które można zintegrować z pozostałymi
urządzeniami systemu HEOS multiroom. Został on zaprojektowany jako idealny towarzysz

14
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dla telewizorów mających powyżej 50 cali
i pozwalający zarówno na postawienie go
na stoliku RTV jak i na powieszenie na ścianie. Korzysta z dziewięciu przetworników
ustawionych pod kątem 45 stopni, aby
w perfekcyjny sposób rozprowadzić dźwięk
w pomieszczeniu, w którym się znajduje.
Ta sama technologia DSP, która jest stosowana w nagradzanych amplitunerach AV
firmy Denon, znajduje się w bezprzewodowym soundbarze HEOS, co pozwala mu
stworzyć imponujące wrażenie wirtualnego dźwięku przestrzennego. Dzięki unikatowemu przetwarzaniu dekodującemu
i zaawansowanym algorytmom dźwięk
surround zamieniany jest w ścieżkę 5.1
kanałową, bez konieczności instalowania
dodatkowych głośników efektowych.
HEOS Bar można również bez problemu
zintegrować z parą głośników bezprzewodowych HEOS, jak i z również bezprzewodowym Subwooferem HEOS.
Cztery kompatybilne z formatem 4K wejścia HDMI 2.0a pozwalają na odtwarzanie
z wielu źródeł obrazu w ultra high definition (na przykład z odtwarzacza Blueray, komputera czy dekodera), podczas
gdy przetwarzanie DTS-HD Master Audio
czy Dolby True HD zapewniają, że dźwięk
będzie tak samo dobry i przejrzysty, jak
obraz w 4K.

/ AKTUALNOŚCI /

Funkcjonalność strumieniowania muzyki HEOS jest również wbudowana, co
pozwala na swobodne odtwarzanie własnej biblioteki muzycznej w jakości wyższej od jakości zapisanego na CD czyli w formacie DSD, a także z popularnych
serwisów takich jak Spotify czy Tidal. Także bezpośrednio z telefonu czy tabletu,
dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, czy też z radia internetowego. HEOS
Bar można dodatkowo połączyć z bezprzewodowymi głośnikami HEOS w celu
uzyskania pełnego efektu multiroom.
Wszystko to udało się osiągnąć, utrzymując prostotę konfiguracji i użytkowania,
dzięki funkcjonalności, która pozwala soundbarowi nauczenie się komend pilota
naszego telewizora oraz dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji HEOS. Aplikacja ta
pozwala na pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu urządzenia mobilnego.

Drugie z nowych urządzeń, HEOS Subwoofer także został zaprojektowany, aby
pracować w pełnej harmonii z innymi komponentami HEOS, od głośników bezprzewodowych, aż do najnowszych produktów AV takich jak HEOS Amp czy
HEOS Link. Niezależnie od konfiguracji, dodaje on głębokich basów i oczywiście,
jako iż jest to kolejny HEOS – działa całkowicie bezprzewodowo. Ten bezprzewodowy subwoofer został wykonany w piękny sposób, bazując na eleganckim,
matowo czarnym wykończeniu smukłej obudowy, którą można umieścić zarówno
w pionie jak i w poziomie, dzięki czemu idealnie dopasuje się do każdego
pomieszczenia.

16
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Dwa, produkowane na zamówienie przetworniki 5-1/4 calowe (13,5 cm) połączone z wyrafinowanym wzmacniaczem klasy D dostarczają czysty bas, wprawiający ściany w drżenie.
Równocześnie smukły design sprawia, że urządzenie można umieścić w każdej pozycji
w swoim mieszkaniu, nawet wciskając je za sofę! Zaawansowane przetwarzanie sygnału
cyfrowego optymalizuje dźwięk dla każdej konfiguracji HEOS, ale dla bardziej wymagających
użytkowników została również przewidziana funkcja samodzielnej konfiguracji ustawień
dźwięku, dostępna z poziomu aplikacji mobilnej HEOS. Elementy umieszczonej w aplikacji
funkcjonalności integracji systemu udostępniają zoptymalizowane przez producenta opcje
ustawień dla każdej konfiguracji, ale również na zaawansowane ustawienia dla tych, którzy
chcą samodzielnie kontrolować swoje urządzenia w celu dostosowania do własnych potrzeb
odsłuchowych.
Wznieś swoją muzykę i swoje filmy na kolejny poziom dzięki HEOS Bar oraz HEOS Sub – idealnej parze, która pozwoli Ci na nowo rozkoszować się jeszcze wyraźniejszym dźwiękiem.

17
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OD 11 MAJA PILOTAŻ
MDOKUMENTÓW – DOWÓD
OSOBISTY W TELEFONIE

Już za niecały miesiąc ruszą testy mID, czyli mobilnego
dowodu osobistego. W ramach programu mDokumenty pozbędziemy się z portfeli dowodu osobistego,
a wkrótce także dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy

APPLE MOŻE PRZEJĄĆ
DISNEYA

i wielu innych dokumentów. Niestety nie będzie to
wyglądało tak, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać.
Czytaj dalej...

Pojawiła się bardzo ciekawa plotka, zresztą
podobne przewidywania już parę razy
pojawiły się wcześniej. Według nich Apple
miałoby nabyć Disneya. W ten sposób
firma zapewniłaby sobie treści wideo,
a także bardzo potężną markę. Na razie
wygląda to jednak na giełdową spekulację.
Czytaj dalej...

SONY ZAPREZENTOWAŁO
NOWEGO A9 – ZABÓJCA
DSLR – ORAZ OBIEKTYW
FE 100–400 MM Z SERII G
MASTER

Dzisiaj podczas prezentacji w Nowym Yorku Sony zapowiedziało nowy bezlusterkowiec z serii Alpha – A9.
Czytaj dalej...
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BEATS 1 MOŻE BYĆ
NADAWANE Z APPLE
STORE PRZY PIĄTEJ
ALEI

Niedawno usłyszeliśmy, że Beats 1

jest najpopularniejszą rozgłośnią na
świecie. Teraz okazuje się, że może
mieć studio w jednym z najbardziej
rozpoznawalnych miejsc na świecie.
Rozgłośnia dostępna w ramach Apple
Music ma mieć jedną z siedzib na Piątej
Alei w Nowym Jorku. W nowym, wyremontowanym Apple Store.
Czytaj dalej...

MAC PRO ŻYJE (!!!) – APPLE ZDRADZA SZCZEGÓŁY NA
TEMAT PRZYSZŁOŚCI ICH FLAGOWEGO MACA (!!!)

Nigdy nie spodziewałem się, że Mac Pro jeszcze kiedykolwiek otrzyma jakiekolwiek uaktualnienie. Do dzisiaj byłem przekonany, że ten komputer umarł śmiercią naturalną, tylko Cupertino jeszcze go nie pochowało. Na wieść o jego przyszłości zareagowałem więc tak, jak żaden Polak by się nie powstydził, czyli
z odpowiednią gracją i delikatnością…
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

20

NEFFOS X1 – TRZECIA SERIA
SMARTFONÓW DEBIUTUJE
NA POLSKIM RYNKU
Pierwszy z zaprezentowanych na
ubiegłorocznych targach IFA w Berlinie
smartfonów z nowej serii marki Neffos trafił do
sprzedaży. Neffos X1 to doskonałe połączenie
stylowego designu, dobrego wykonania,
wydajności i bezpieczeństwa.

Smartfon został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Metalowa obudowa sprawia, że telefon jest
przyjemny w dotyku i dobrze się prezentuje. Jej wyróżniającym elementem jest podwójnie zakrzywiony tył,
zapewniający wygodę i pewny chwyt. Zaokrąglone
krawędzie poprawiają ergonomię urządzenia. Dzięki
temu obsługa Neffosów X1 przy użyciu jednej ręki nie
sprawia żadnych problemów, w przeciwieństwie do
innych telefonów o podobnych rozmiarach.
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Neffos X1 może pochwalić
się jednymi z najwęższych
krawędzi na rynku, zaledwie
2,95 mm. Znalazł się na niej
między innymi przełącznik wyciszania urządzenia. Jest to cecha,
która wyróżnia Neffosa na tle konkurencji. Nowe modele mają także bardzo
wąską ramkę wokół ekranu o szerokości
jedynie 0,6 mm. Pod nią zostały umieszczone fizyczne przyciski. Oznacza to, że aż
76% panelu telefonu zajmuje wyświetlacz.
Neffos rozumie, jak ważna jest wygoda i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń mobilnych, dlatego
seria X posiada czytnik linii papilarnych. Dzięki niemu
możesz odblokować telefon w zaledwie 0,2 sekundy,
przykładając palec do sensora w tylnej części telefonu. Za
jego pomocą możesz również zabezpieczać poszczególne
aplikacje np. bankowe czy social media, dostęp do zdjęć itp.
Kolejnym praktycznym i super wygodnym zastosowaniem czytnika jest używanie go do robienia selfie.
5’ wyświetlacz jest lżejszy i cieńszy od tradycyjnych paneli w smartfonach. Zapewnia precyzję potrzebną przy grach oraz oszczędza
baterię. Doskonała jakość obrazu to efekt wysokiego kontrastu kolorów wyświetlacza oraz dużych kątów widzenia. Dzięki nim smartfony
Neffos X1 świetnie sprawdzą się podczas grania, oglądania filmów czy
robienia zdjęć.
Smartfony mają tylny aparat 13MP z sensorem Sony, matrycą BSI (backside illumination),
soczewką 5P i funkcją PDAF (phase-detection auto-focus) o szybkości 0,2 s. Przesłona f/2.0
umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. Neffos X1 posiada tryb wspomagający robienie zdjęć w nocy, a także HDR, samowyzwalacz i zdjęcia panoramiczne. Telefony
są także wyposażone w aparat selfie 5MP oraz tryb upiększania działający już w trakcie
robienia zdjęć. Dzięki temu selfie są jeszcze ładniejsze.
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Za szybką pracę i wydajność smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P10, wspomagany 2 GB pamięci RAM oraz 16GB
wewnętrznej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą kart
microSD do 128GB.
Telefony Neffos X1 działają w oparciu o zmodyfikowany system
Android 6.0 Marshmallow. Zapewnia on maksymalną wygodę,
dłuższą pracę na baterii oraz płynne działanie nawet przy
wielu uruchomionych aplikacjach i grach. W najbliższym
czasie planowana jest aktualizacja do Androida 7.0.
Specyfikacja techniczna Neffos X1 dostępna jest na
stronie Neffos.pl.
Smartfony Neffos X1 są już dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych szarej
oraz złotej. Smartfony można kupić w sieci
sklepów Media Expert oraz X-Kom w cenie
699 zł brutto.
Każdy smartfon Neffos objęty jest
24-miesięczną gwarancją door-to-door
producenta.
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IMOVIE, GARAGEBAND ORAZ
PAKIET IWORK ZA DARMO
DLA WSZYSTKICH

RECENZJA SAMSUNG
GALAXY S8+
– PRAWDOPODOBNIE
NAJLEPSZY SMARTFON
NA ŚWIECIE

kacje, jeśli chcieli z nich korzystać. Tymczasem od dziś

Gdyby Samsung robił takie telefony od

programy te stały się całkowicie darmowe dla wszyst-

początku, to iPhone prawdopodob-

kich, bez wyjątku.

nie nigdy nie stałby się tak popularny.

Czytaj dalej...

Apple postanowiło sprawić niespodziankę. Do tej pory
iMovie, GarageBand oraz pakiet iWork dla iOS i macOS
były darmowe dla nabywców nowych komputerów
i urządzeń zakupionych po drugiej połowie 2013 roku.
Starsi użytkownicy byli niestety zmuszeni kupić te apli-

Niestety nie było jeszcze na rynku ani jednego telefonu Samsunga, który zrobiłby
na mnie wrażenie, a na pewno nie takie.
Czytaj dalej...

DELL Z MONITOREM
OLED

Technologia OLED doczekała się

właśnie kolejnego przełomowego
momentu w swojej historii. Dell wprowadza na rynek 30-calowy monitor
OLED. Będzie to pierwszy seryjnie
sprzedawany monitor w technologii
organicznej. Towarzyszą mu zabójcza
cena i duże wątpliwości.
Czytaj dalej...
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JBL PLAYLIST
JBL Playlist to wyjątkowy głośnik bezprzewodowy z wbudowaną technologią
Chromecast i Spotify ConnectTM. To bezstratne udostępnianie najwyższej jakości
muzyki za pośrednictwem Wi-Fi bez żadnych zakłóceń.

JBL Playlist to głośnik typu smart z wbudowaną funkcjonalnością Chromecast i Spotify
Connect, które są jego kluczową przewagą konkurencyjną. JBL Playlist zapewnia doznania
muzyczne high-res i przenosi ulubioną muzykę na zupełnie nowy poziom. To głośnik, który
umożliwia łatwe transmitowanie milionów utworów bezpośrednio z chmury za pomocą ulubionej aplikacji muzycznej, radia lub podcastu. Głośnikiem można sterować z dowolnego
miejsca w domu - wystarczy stuknąć przycisk Cast w ulubionej aplikacji muzycznej, aby
natychmiast rozpocząć odtwarzanie muzyki, a następnie kontrolować głośniki za pomocą
smartfona – wyszukiwać, odtwarzać i wstrzymywać utwory oraz regulować ich głośność.

24
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Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi użytkownicy mogą cieszyć się lepszą
jakością audio niż za pośrednictwem
Bluetooth. W ten sposób wyeliminowany zostaje również problem niewielkiej odległości głośnika od źródła.
W przypadku głośnika JBL Playlist
muzyka przesyłana jest bezpośrednio
z chmury, czego konsekwencją jest
lepsze brzmienie. Głośnik zapewnia
wsparcie dla najnowszej technologii
802.11AC na potrzeby bezprzewodowych sieci domowych i dwupasmowego połączenia Wi-Fi (2,4 GHz i 5
GHz), czego efektem jest szybsze i stabilniejsze połączenie bezprzewodowe.
Dodatkowo daje możliwość odtwarzania muzyki z użyciem technologii
Bluetooth lub złącza 3,5 mm. To krystalicznie czysty dźwięk, zgodnie z zamysłem twórców.
Ulubionych hitów słuchać można
w dowolnym momencie wybierając je
spośród milionów utworów z popularnych serwisów streamingowych takich
jak Spotify, Tidal, Deezer, Google Play
Music, podcastów, stacji radia internetowego oraz wielu innych. Google
stale dodaje nowe aplikacje, więc nie
ma końca ulubiona muzyka, podcasty
czy radio internetowe. Więcej informacji znaleźć można na stronie.
Spotify Connect to lepszy sposób
słuchania muzyki w domu – muzyka
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odtwarzana jest bezpośrednio z chmury, a aplikacja Spotify służy jako pilot. Na głośniku JBL
Playlist dostępna jest funkcja odtwarzania One Touch, aby natychmiast odtwarzać ulubione
utwory. Dotykając przycisk PLAY na głośniku JBL Playlist, w dowolnym momencie w prosty
sposób wznawiasz odtwarzanie swojej aktualnej playlisty Spotify Connect. Funkcjonalność
ta wymaga posiadanie konta Spotify Premium.
Usłucha Chromecast to przesyłanie muzyki bezpośrednio z chmury. W związku z tym uzyskany dźwięk jest wysokiej jakości (24-bity/96 kHz). Istotne jest również, że w obu przypadkach (Chromecast i Spotify Connect) użytkownik może korzystać z telefonu podczas
odtwarzania muzyki – odbierać połączenia telefoniczne, grać w gry, wysyłać smsy czy wyjść
z pokoju bez wyłączania muzyki i nie wyczerpując baterii telefonu. Konfiguracja Chromecast
jest bardzo prosta i szybka. Wystarczy pobrać aplikację Google Home używając kodu QR
zeskanowanego z dołączonej do głośnika JBL Playlist instrukcji lub wchodząc na link. Po
włączeniu głośnika należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk Odtwarzaj, aby włączyć
tryb konfiguracji Wi-Fi. W aplikacji należy wyszukać i wybrać głośnik JBL Playlist, a następnie postępować zgodnie z poleceniami. Po wybraniu sieci i wprowadzeniu hasła należy
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chwilę odczekać na pojawienie
się połączenia z siecią Wi-Fi,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa modelu: JBL Playlist
Głośniki: Woofery 2 x 57 mm (2,25 cala)
Moc znamionowa: 2 x 15 W
Pasmo przenoszenia: 60 Hz ~ 20 kHz (-6db)
Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
Złącza wejściowe: WiFi, Bluetooth®, Aux-in
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 					
316 mm (12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 					
350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")
Masa: 1120 g
Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 30 W
Zużycie energii w trybie uśpienia: <2,0 W
Wersja Bluetooth®: 4.2
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2402~2480 MHz
Moc nadajnika Bluetooth®: <4 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 5 GHz: 5,15~5,35 GHz,
5,470~5,725 GHz, 5,725~5,825 GHz
Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: <20 dBm (EIRP)
Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 5 GHz: OFDM, BPSK, QPSK,
16QAM, 64QAM, 256QAM
Zgodność ze standardem Wi-Fi dla 5 GHz: IEEE 802.11 n/ac
Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz
Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz (2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA,
13 kanałów w Europie i innych)
Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz: OFDM, DSSS, DBPSK,
DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Zgodność ze standardem Wi-Fi 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
Cena: 799 zł

a następnie otworzyć aplikację Google Home i odtwarzać
muzykę poprzez wybranie ikony Cast i głośnika JBL
Playlist.
JBL Playlist został zaprojektowany do pracy w dużych
pomieszczeniach domowych,
gdzie uzyskuje bezkonkurencyjną jakość brzmienia.
Dodatkowo wyposażono go
w radiator pasywny dla uzyskania mocnego basu. Jego
charakterystyczne, matowe
wykończenie oraz grillowana maskownica gwarantują świetny wygląd, który
doskonale wpisze się w każde
pomieszczenie. Głośnik
dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej,
niebieskiej i białej.

/ AKTUALNOŚCI /

28

APPLE OTRZYMAŁO
W KALIFORNII
POZWOLENIE
NA TESTOWANIE
SAMOCHODÓW
AUTONOMICZNYCH

W ostatnich latach pojawiały się doniesienia
o samochodzie, nad którym pracuje Apple.
Różne źródła podawały informacje o projekcie
Titan. Nigdy jednak nie zostało to potwierdzone.
Ostatnie doniesienia sugerowały, że projekt nie
zakłada budowy własnego autonomicznego
samochodu, gdyż nie ma sensu konkurować z firmami motoryzacyjnymi. Apple podobno skupia
się bardziej na opracowaniu oprogramowania do
autopilota, które mogłoby wdrażać we współpracy z istniejącymi producentami samochodów.

UAKTUALNIONE
MAC PRO (EARLY
2017) JUŻ W APPLE
STORE

Apple zapowiedziało, że w przyszłym
roku pojawi się zupełnie nowy Mac
Pro. Wspomnieli również, że uaktualnią
obecne modele o nowe konfiguracje,
przesuwając model średni na miejsce
najtańszego, a lepszy na miejsce średniego. Nowe pozycje już się pojawiły
w Apple Store.
Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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YAMAHA PRZEDSTAWIA BEZPRZEWODOWY
ADAPTER STRUMIENIOWY MUSICCAST WXAD-10
Już wkrótce na polskim rynku zadebiutuje nowe urządzenie Yamahy z rodziny MusicCast. Model
MusicCast WXAD-10 jest bezprzewodowym adapterem strumieniowym. Podłączając go do
dowolnego systemu stereo lub kina domowego użytkownik zyskuje pełen dostęp do funkcji
sieciowych gwarantowanych przez MusicCast, np. obsługę internetowych serwisów muzycznych
i radia internetowego, a także możliwość podłączenia urządzenia do systemu multiroom.

W dobie łatwego i szerokiego dostępu do cyfrowych plików muzycznych wielu użytkowników starszych urządzeń audio staje przed dylematem – wymienić swój ulubiony sprzęt na
nowy, czy po prostu zrezygnować z zalet jakie niosą ze sobą funkcje sieciowe. Dzięki projektantom Yamahy ten problem staje się przeszłością. Już wkrótce na rynku zadebiutuje niewielkie, ale za to bardzo wszechstronne urządzenie – MusicCast WXAD-10. Podłączając ten
bezprzewodowy adapter strumieniowy, użytkownik może wzbogacić dowolny system stereo hi-fi lub zestaw kina domowego o pełną funkcjonalność sieciową.

Łączność bezprzewodowa, multiroom, kompatybilność z high-res
MusicCast WXAD-10 jest prawdziwym wilkiem w owczej skórze. Nowoczesna, a przy tym
prosta stylistycznie obudowa skrywa całe bogactwo cyfrowego świata. Po podłączeniu tej
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wszechstronnej konstrukcji domownicy zyskują dostęp do różnorodnych internetowych
serwisów muzycznych, np. Tidal, Spotify i Deezer, a także tysięcy internetowych stacji radiowych. Wszechstronność najnowszego adaptera, tak jak i wszystkich urządzeń z rodziny
MusicCast, zwiększa łączność bezprzewodowa Bluetooth, AirPlay oraz Wi-Fi. Dzięki obecności tych technologii użytkownicy mogą przesyłać do systemu audio nagrania wprost ze
smartfona, tabletu lub komputera, a także muzykę udostępnioną w domowej sieci. Ukłonem
w stronę najbardziej wymagających miłośników muzyki jest pełna obsługa plików high-res,
takich jak FLAC/WAV/AIFF 192 kHz/24 bity oraz ALAC 96 kHz/24 bity.

Łatwa obsługa za pomocą aplikacji
Proste wzornictwo, umożliwiające wkomponowanie MusicCast WXAD-10 w dowolny
wystrój wnętrza, idzie w parze z łatwą obsługą. Sterowanie adapterem oraz całym sprzętem
z rodziny MusicCast umożliwia polskojęzyczna, intuicyjna aplikacja MusicCast Controller.
Dzięki niej użytkownik może połączyć nawet kilkanaście urządzeń w jeden, wszechstronny
system multiroom, aby muzyka zabrzmiała w całym domu. System Yamaha MusicCast
pozwala przesyłać dźwięk do wszystkich konstrukcji MusicCast, także tych znajdujących się
w innych pomieszczeniach. Niezwykle praktycznym udogodnieniem MusicCast WXAD-10
jest funkcja, dzięki której poprzez aplikację MusicCast można regulować głośność całego systemu audio. Samo urządzenie jest bardzo łatwe w instalacji, a do podłączenia służą złącza
RCA, wyjście 3,5 mm mini-jack stereo oraz port LAN.
Najnowszy bezprzewodowy adapter strumieniowy Yamaha MusicCast WXAD-10 pojawi się
w sprzedaży w maju 2017 r. Cena urządzenia będzie znana w chwili wprowadzania produktu
na rynek.
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TRANSKRYPCJA ROZMOWY
PHILA SCHILLERA, CRAIGA
FEDERIGHI I JOHNA TERNUSA
NA TEMAT STANU MACA PRO

Matthew Panzarino na łamach TechCrunch opublikował pełną transkrypcję rozmowy, która odbyła się 4

IPHONE 6S DIY ZA
300 USD

kwietnia.

Niesamowita historia. Scott Allen podróżował po Chinach. Będąc w Shenzen,
zwiedzając targi z elektroniką, zorientował się, że może tam kupić wszystkie
części i samodzielnie zbudować z nich…
„nowego” iPhone’a.
Czytaj dalej...

SPRAWDŹ, KTÓRE
APLIKACJE MOGĄ
PRZESTAĆ DZIAŁAĆ
W IOS 11

Być może natrafiliście już na wiadomość, że
niektóre aplikacje przestaną działać w nadchodzącej dużej aktualizacji iOS, która ukaże
się najpewniej jesienią razem z nowymi
modelami iPhone’ów.
Czytaj dalej...
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AKTUALIZACJA
APLIKACJI PEBBLE JAKO
ZABEZPIECZENIE NA
PRZYSZŁOŚĆ

AMERYKAŃSKA
MŁODZIEŻ UWIELBIA
IPHONE’A

Pod koniec ubiegłego roku świat obiegła wiadomość,
że FitBit zakupuje Pebble. Dla jednych była to dobra
wiadomość, ale dla użytkowników „nosideł” tej drugiej
firmy – już niekoniecznie.
Czytaj dalej...

Amerykańscy nastolatkowie uwielbiają

iPhone’a. Odsetek młodzieży, która korzysta ze smartfona Apple cały czas rośnie.
Jeszcze większe grono pragnie, aby
iPhone stał się ich kolejnym telefonem.
Sytuacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku Apple Watch.
Czytaj dalej...

APPLE ZWRACA KOSZT
ZAKUPU WORKFLOW
OSOBOM, KTÓRE
NIEDAWNO GO KUPIŁY

O Workflow w ostatnim czasie było słychać dość
dużo. Wszystko za sprawą przejęcia zespołu
odpowiedzialnego za tę aplikację przez Apple.
Zaraz po tym aplikacja z płatnej stała się darmowa. Osoby, które nieco wcześniej zakupiły
Workflow, mogą się spodziewać maila od Apple.
Czytaj dalej...
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QNAP PREZENTUJE QTS 4.3.3
QNAP oficjalnie udostępnił QTS 4.3.3 – najnowsze wydanie swojego systemu
operacyjnego dla urządzeń NAS, pozwalające użytkownikom na pełniejsze
wykorzystanie ich możliwości, zarówno w pracy, jak i w domu. Najnowsza wersja
OS-u została wyposażona w udoskonalony interfejs użytkownika oraz cały zestaw
inteligentnych funkcji.

“Kluczową ideą twórców QTS 4.3.3 był koncept inteligentnego OS-u, dlatego w najnowszej
wersji naszego systemu pojawił się bogaty zestaw funkcji, których zadaniem jest zwiększenie inteligencji oprogramowania oraz produktywności. Od momentu udostępnienia
wersji QTS 4.3 beta nasz zespół programistów nieustannie pracował nad użytecznością
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i funkcjonalnością QTS – tak, by jak najlepiej dopasować go do potrzeb użytkowników” – wyjaśnia Dylan Lin, Product Manager QNAP.
Kluczowe nowe aplikacje i funkcje QTS 4.3.3:
• Wizualny, bardziej informacyjny Monitor Zasobów: Zmodernizowany Monitor Zasobów oferuje użytkownikom możliwość korzystania z przydatnych wykresów i dodatkowych narzędzi, pozwalających użytkownikom jeszcze wygodniej analizować i zarządzać wykorzystaniem zasobów oraz przestrzenią
dyskową.
• Inteligentny Qtier 2.0: Wyposażony w inteligentny mechanizm optymalizowania, nowy Qtier potrafi „uczyć się” w jaki sposób użytkownik korzysta z zasobów NAS-a, analizować wydajność systemu oraz godziny szczególnie wysokiego obciążenie – i na podstawie tych danych wytypować najlepszy
moment i optymalne prędkości przesyłu danych do auto tieringu.
• Zmaksymalizowana dostępność sieciowa dzięki Network & Virtual Switch:
Funkcja Network & Virtual Switch umożliwia NAS-owi, maszynom wirtualnym
oraz kontenerom na współdzielenie tego samego portu LAN. Obsługuje ona
również konwerter T2E (Thunderbolt to Ethernet) oraz usługę virtual switch
Thunderbolt NAT, która umożliwia urządzeniom Thunderbolt na dostęp do
zasobów sieciowych via QNAP Thunderbolt NAS.
• Time Machine backup via SMB: QTS 4.3.3 bez problem obsługuje nowe funkcje macOS Sierra, w tym również wykorzystanie protokołu SMB do zróżnicowanych scenariuszy wykonywania backupu.
• Kompatybilność z exFAT: użytkownicy mogą wykupić licencję, umożliwiającą
wprowadzenie pełnej kompatybilności z systemem exFAT. Pozwala to na bezpośrednią obsługę i edytowanie plików przechowywanych na nośnikach wykorzystujących exFAT, zapewniając tym samym idealne środowisko do pracy
użytkownikom zajmującym się edycją multimediów.
• Qfiling automatyczne organizowanie plików: Qfiling pozwala na w pełni automatyczne organizowanie plików – wystarczy zdefiniować parametry ich kategoryzowania i ustawić terminarz, a pliki będą automatycznie organizowane
i archiwizowane.
• File Station z obsługą zdalnych połączeń: Użytkownicy mogą wygodnie przeglądać i przesyłać pliki pomiędzy ich NAS-ami QNAP a publicznymi usługami
chmurowymi, a także montować udostępnione foldery ze zdalnych NAS-ów
do urządzeń lokalnych (z wykorzystaniem FTP oraz CIFS/SMB). QTS 4.3.3 ob-
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sługuje Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Box, Yandex Disk, Amazon Drive, Microsoft OneDrive for Business oraz HiDrive.
• Backup z napędów optycznych USB/SATA: Użytkownicy mogą podłączyć do
NAS-a kompatybilny napęd optyczny USB/SATA i bezpośrednio przeglądać/
kopiować dane z dysków do udostępnionego folderu NAS-a (via File Station).
• Dopracowane funkcje multimedialne: Wszystkie aplikacje multimedialne
QNAP zostały zmodernizowane – udoskonalono m.in. interfejs użytkownika. Music Station wyposażono w nowy tryb Spotlight oraz obsługę inteligentnych playlist; Video Station umożliwia tagowanie scen, zmianę ścieżek audio
oraz pobieranie dodatkowych danych z internetowych baz danych, takich jak
np. TMDb. QTS 4.3.3 oferuje również międzystrefowe funkcje obsługi multimediów, zaś aplikacja Download Station wyposażona została w zintegrowaną
wyszukiwarkę BT.
• Nowe aplikacje i narzędzia zwiększające produktywność: QmailAgent umożliwia centralne zarządzanie wieloma kontami e-mail i serwerami IMAP; Qcontactz ułatwia użytkownikom zarządzanie rosnącą liczbą kontaktów na różnych urządzeniach i platformach; Qsync obsługuje nową strukturę folderów
grupowych oraz nową funkcję automatycznego odtwarzania danych, która zwiększa stabilność i szybkość synchronizacji; IFTTT Agent jest narzędziem
do automatyzowania procesów z poziomu QNAP NAS; QTS Help Center oferuje teraz wsparcie klienta oraz możliwość skorzystania ze zdalnego połączenia z ekspertem QNAP i rozwiązaniem problemów z urządzeniem (połączenie
jest zabezpieczone 256-bitowym kluczem SSL). Dodatkowe przydatne narzędzia i aplikacje pobrać można z QTS App Center.
Więcej informacji o QTS 4.3.3 oraz nowych funkcjach znaleźć można na stronie.
Uwaga: Niektóre funkcje mogą się zmieniać lub nie być dostępne na wszystkich
modelach QNAP NAS.
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Jesteś kilka kliknięć od całego świata. Musisz się tylko z nim połączyć.

TP-Link łączy z pasją

w w w.tp -l i nk .com . pl

/ PODRÓŻE / Seszele (bez okradania banku)

SESZELE

(BEZ OKRADANIA BANKU)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Kiedyś, dawno temu, gdy lat miałem o więcej niż połowę mniej niż dzisiaj, zobaczyłem film
z Galapagos z ogromnymi żółwiami. Kilka lat później doczytałem, że można je spotkać również na Seszelach. Te dwa miejsca trafiły na moją wymarzoną listę miejsc, które chciałbym
w życiu odwiedzić i w zeszłym miesiącu w końcu się udało…

Granitowe, jedyne w swoim rodzaju
Seszele są jedynymi granitowymi wyspami na świecie leżącymi na oceanie – Indyjskim
w tym przypadku – i składają się ze 115 wysp, przy czym granitowych jest bodajże 45.
Uzyskały niepodległość w 1976 roku i dzisiaj są jednym z najbogatszych rejonów Afryki.
Pomimo to na wyspach występuje ogromna różnica w zarobkach, bieda jest więc nadal
powszechna.
Jako turystów najbardziej zainteresują Was trzy wyspy – Mahé, Praslin i La Digue. To na nich
bez większych przeszkód można zamieszkać i nie wymaga to napadu na bank lub wygranej
w totka przed wyjazdem. Ceny są „europejskie”, jeśli będziecie szukali „normalnych” kwater, hotelów lub willi, ale oczywiście jest opcja totalnego szaleństwa. Jest ośrodek, w którym
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prywatna willa dla pięciu osób, z basenem, kosztuje 640 tysięcy złotych. Za dobę. Przegląd
macie więc ogromny.

Waluta i język
Na Seszelach obowiązuje rupia seszelska. Jej kurs wynosi mniej więcej 1 do 3 względem złotego, czyli 100 rupii to równowartość około 30 złotych. Można je zamówić i kupić w kantorach
w Polsce – polecam – ale bez żadnych problemów wymienicie euro lub dolary na miejscu. Kantorów jest mnóstwo i jest to sektor regulowany, nie spotkacie się więc z oszustami.
Zaznaczę tylko, że wymiana wymaga posiadania i okazania paszportu lub prawa jazdy.
Jeśli chodzi o porozumiewanie się, to znając podstawy angielskiego lub francuskiego,
nie zgubicie się. Wszyscy są bardzo przyjaźni i można porozumiewać się również na migi.
Zresztą trudno się tutaj zgubić – każda wyspa ma zaledwie kilka dróg.

Przemieszczanie się pomiędzy wyspami
Pomiędzy wyspami można przemieszczać się samolotami lub promami. Te drugie są tańsze,
ale podróż trwa dłużej i podczas burz może być nieprzyjemna – to w końcu otwarty ocean.
Bilety na oba środki transportu warto kupować z dużym wyprzedzeniem – tygodni lub miesięcy na samoloty Air Seychelles czy przynajmniej kilku godzin na promy. W tym pierwszym
przypadku ma to ogromny wpływ na cenę, a w drugim… no cóż… musieliśmy raz czekać
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pięć godzin na następny, bo wszystkie bilety wyprzedano już rano dnia, w którym
mieliśmy płynąć.

Mahé
To na wyspie Mahé leży Wiktoria – stolica kraju – i to prawdopodobnie tutaj
wylądujecie na międzynarodowym lotnisku. Jeśli planujecie zatrzymać się na tej
wyspie, to bardzo gorąco polecam wynajęcie samochodu z odbiorem na lotnisku. Wszystko można załatwić przez internet albo od firmy, która zajmuje się tylko
tym, albo od właściciela domku lub kwatery, którą zarezerwowaliście z wyprzedzeniem – wielu z nich prowadzi najem aut jako dodatkową formę zarobku.
Po Mahé można się przemieszczać za pomocą lokalnych autobusów, ale dystanse
są tutaj znacznie dłuższe niż na innych wyspach, więc czas trwania podróży również. Koszt wynajęcia samochodu wynosi 30–40 euro (za dobę) za Kię Picanto,
Hyundaia i10 lub coś podobnego, do znacznie wyższych kwot, na przykład za
Porsche. Dla porównania bilety autobusowe kosztują około 3 złote za kurs dla
dwóch osób, niezależnie od długości trasy.
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Mahé jest podzielone na kilka lepszych lub gorszych lokalizacji, zależnie od
Waszych oczekiwań. Można zamieszkać w Wiktorii, ale to jak „każde inne miasto” i nie mogę tego polecić. Można też zdecydować się na „Łebę Seszeli”, czyli
zatłoczony Beau Vallon. Tutaj znajdziecie mnóstwo restauracji, hoteli, hotelików, pensjonatów, domków i kwater, za najprzeróżniejsze kwoty. Teoretycznie
nie potrzebujecie tutaj mieć samochodu – wystarczy około 30–50 euro na taksówkę w jedną stronę – ponieważ wszędzie dojdziecie pieszo. Poszukującym
więcej spokoju polecam rozejrzeć się w innych rejonach wyspy. My zatrzymaliśmy się w Au Cap, niedaleko destylarni rumu i wódki „Takamaka” (wszystko jasne,
prawda?), gdzie wynajęliśmy willę położoną w górach. Żałowalibyśmy decyzji,
gdyby nie samochód – powrót tych niby „jedynie” 500 metrów, po całym dniu
na plaży, w 30-stopniowym upale, pod stromą i prawie pionową górę, nie byłby
komfortowy.
Od siebie mogę polecić zaliczenie wszystkich przełęczy górskich (drogi prowadzące w poprzek wyspy; jest ich ze cztery lub pięć) oraz odwiedzenie wszystkich
plaż, wraz z objechaniem wyspy dookoła.
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Praslin
Ta znacznie mniejsza wyspa jest też bardziej urokliwa i spokojniejsza od Mahé.
Można obejść się bez samochodu i korzystać z autobusów, przy czym należy
pamiętać, że rzadko kiedy trzymają się rozkładu jazdy oraz mogą być przepełnione. Każdy kierowca autobusowy (lub większość mieszkańców) wskaże Wam,
gdzie należy wsiąść i wysiąść.
Na Praslin wybraliśmy z kolei Anse Volbert – miasteczko, które leży na Côte-d’Or
(Złote Wybrzeże) – i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że mieszkaliśmy przy samej plaży, w domku, w którym były jedynie cztery dwuosobowe
kawalerki, to mieliśmy wspaniały widok na ocean z naszego tarasu.
Na Praslin zdecydowanie warto odwiedzić Anse Lazio na północy wyspy – przez niektórych uznawana jest za najładniejszą plażę na świecie (ale nie przeze mnie – wolałem naszą Anse Volbert, ze względu na biały piasek, który był delikatniejszy od
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mąki) – oraz Vallee de Mai – prastary las, w którym
można zobaczyć, jak rośnie Coco de Mer – narodowy owoc Seszeli. Jest jeszcze kilka mniej istotnych punktów do odhaczenia w miarę możliwości,
ale Praslin to przede wszystkim genialny punkt
wypadowy na pobliskie wyspy La Digue i Curieuse.
Jeśli wybieracie się na Anse Lazio i nie chcecie
odbyć 700-metrowego spaceru pod bardzo stromą
górę, to pozostaje Wam jedynie własny samochód lub taksówka. Na samej plaży jest tylko jedna
restauracja, co oznacza, że jest droższa niż zwykle
– polecam zaopatrzenie się we własne napoje, jeśli
macie mniejszy budżet.
Już za miesiąc kolejna część relacji z podróży
w iMagazine!

morid1n
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MOJE TOP 5 SPOSOBÓW NA
LEPSZĄ ORGANIZACJĘ CZASU
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Dzisiaj będzie bardzo produktywnościowo i praktycznie. Kiedy rozmawiam z ludźmi
o organizacji czasu, wszyscy pytają mnie o kilka prostych wskazówek, które mogliby wdrożyć
jak najszybciej…
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To dlatego kilka lat temu stworzyłem kurs „10 Kroków do Maksymalnej
Produktywności”. Każdy jednak szuka skrótów, dlatego tym razem skupię się
na pięciu najważniejszych wskazówkach, które możesz zacząć stosować już
dziś i przekonać się, jak usprawnią Twoją pracę. Co więcej, są one ze sobą silnie
powiązane.

Trick 1: Zapisuj wszystkie pomysły od razu
Jeśli wpada mi do głowy jakiś nowy pomysł lub mam jakiś przebłysk geniuszu,
od razu to zapisuję. Co więcej, zapisuję na tym narzędziu, które mam pod ręką
– czyli, kiedy mam pod ręką iPhone’a, korzystam z widgeta lub menu ukrytego
pod 3D-touch, aby szybko dodać coś do mojej ulubionej aplikacji (czy to Nozbe,
czy Evernote, czy Notes). Kiedy zauważę coś fajnego, od razu robię zdjęcie, aby
o tym nie zapomnieć.
Dzięki temu nawykowi ufam sobie, że jeśli o czymś wcześniej pomyślałem,
to już mam to gdzieś zapisane. Nie polegam na mojej pamięci, która bywa
zawodna, lecz na pamięci urządzenia, które mam pod ręką.

Trick 2: Naucz się skrótów i narzędzi
Nawiązując do poprzedniego punktu, warto nauczyć się skrótów klawiszowych
naszych ulubionych programów. Na iOS wystarczy wcisnąć i przytrzymać CMD,
aby zobaczyć dostępne skróty – ostatnio pracując na iPadzie Pro z klawiaturą
Smart Keyboard, często z tego korzystam. Na Macu warto poznać globalne
skróty takich aplikacji, jak Nozbe czy Evernote, aby szybko dodać zadanie lub
notatkę w każdym momencie pracy.
Warto poświęcić czas na przestudiowanie możliwości programów, których regularnie używamy. Większość aplikacji ma mnóstwo fajnych i bardzo przydatnych
funkcji, które mogą nas wspomóc w pracy i ułatwić życie. Jeśli jednak używamy
tylko części z nich, nie wykorzystujemy w pełni potencjału danego narzędzia.
Taka inwestycja w naukę wydaje się stratą czasu, ale zwraca się bardzo szybko
w wygodzie pracy.
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Trick 3: Używaj aplikacji na wielu urządzeniach
Wydaje się to oczywiste, ale często sam łapię się na tym, że mam jakąś aplikację na iPadzie, ale nie mam jej na iPhonie lub na Macu. To błąd. Jeśli już regularnie z czegoś korzystam, to powinienem mieć dostęp do tej samej aplikacji na
każdym urządzeniu i, dzięki synchronizacji w chmurze, do przechowywanych
tam danych. Obecnie synchronizacja, czy to przez iCloud, czy Dropbox, działa
rewelacyjnie.
Takie aplikacje jak Nozbe, Evernote czy Scrivener zainstalowałem na wszystkich
platformach, ale właśnie zauważyłem, że mojej ulubionej aplikacji do tworzenia
map myśli (iThoughts) nie mam na Macu. Przez to dostęp do moich map myśli
mam tylko na iPhonie i iPadzie. Ostatnio zdarzyło mi się pracować na iMacu
i chciałem coś zmienić w jednej mapie myśli i nie mogłem. Musiałem sięgnąć po
iPada, co zajęło mi trochę więcej czasu i wybiło mnie z rytmu pracy.
Co więcej, warto najczęściej używane aplikacje mieć w podobnym (lub nawet
tym samym) miejscu na każdym urządzeniu. Dlatego mój home screen na iPhonie bardzo przypomina ten na iPadzie.

Trick 4: Rób regularny przegląd tygodniowy
Powtarzam to, jak mantrę – warto co tydzień sprawdzić swoje zadania, projekty,
cele i zrobić porządek na biurku i urządzeniach. Wbrew pozorom nie zajmuje to
aż tyle czasu, a powoduje, że kolejny tydzień jest dużo lepiej zaplanowany i po
prostu lepszy.
Niedawno wprowadziliśmy w firmie „piąteczek”. Każdy obowiązkowo musi zrobić taki przegląd co piątek, a potem może poświęcić czas na naukę lub zapoznawanie się ze swoimi narzędziami, o czym wspomniałem wcześniej.
Aby taki przegląd dobrze zrobić, polecam zmienić „otoczenie”. Ja często jadę do
ulubionej kawiarni z moim iPadem i nie wychodzę z niej, dopóki nie dokończę
mojego przeglądu.
Nie jestem ideałem, czasami takiego przeglądu nie robię w całości lub po prostu nie mam na niego czasu, ale to się niestety łatwo mści na mnie w następ-
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nym tygodniu, na który nie jestem wtedy tak dobrze przygotowany, jak być
powinienem.

Trick 5: Zapomnij o „inbox zero”, skup się na „priorytet
zero”
Wiele osób skupia się na tym, aby mieć „inbox zero”, czyli czystą skrzynkę
mailową na koniec dnia, ale z drugiej strony nie dowozi najważniejszych spraw.
Dlatego proponuję nową terminologię: „priorytet zero” – czyli zakończenie
wszystkich swoich zadań o najwyższym priorytecie do końca dnia.
Pod koniec dnia planuję najważniejsze zadania na dzień następny – jedno do
trzech. Takie zadania, których wykonanie stanowiłoby dla mnie znak, że „to był
dobry dzień”. Dzięki temu skupiam się najbardziej na nich i dbam o ich skończenie. Wszystkie inne zadania na ten dzień oraz wspomniany inbox są dla mnie
dodatkiem.
W końcu moim zadaniem w życiu nie jest „czyszczenie skrzynek”, ale robienie
czegoś, co ma znaczenie i co pcha mój biznes i moje życie do przodu, prawda?

Ćwicz swoje nawyki związane z organizacją czasu
Zachęcam, aby ćwiczyć te nawyki produktywnościowe już teraz, a zobaczysz,
jak bardzo usprawnisz swoją pracę.
Jeśli chcesz poznać jeszcze więcej wskazówek, możesz znaleźć mój darmowy
kurs „10 Kroków do Maksymalnej Produktywności” na YouTube.
Niedawno zrewidowałem te zasady i rozwinąłem je, dlatego rok temu podjąłem decyzję o napisaniu książki na podstawie tego kursu. Jest ona dostępna
w przedsprzedaży na stronie KursProduktywnosci.pl.

MSliwinski
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

ALEFANTY CENA OD 80 PLN DO 89 PLN
Niezależnie od wieku i płci większość z nas lubi niespodzianki, które dzięki elementowi zaskoczenia
zostają głęboko w naszej pamięci. Podwójną wartość
uzyskamy, łącząc element zaskoczenia z poznawaniem świata i do tego w zdrowym wydaniu. Takiego
wyzwania podjęło się małżeństwo – Kasia i Daniel,
pasjonaci rzeczy i smaków nieoczywistych, dążący
każdorazowo do uzyskania efektu WOW. Ich pomysł,
to boxy dostępne w miesięcznej lub trzymiesięcznej subskrypcji. Zawartość paczek stanowi element

POCKET GARDEN – CENY OD 100 PLN

zaskoczenia, natomiast ich jakość pozwoli na pozna-

Pięknie zagospodarowana zieleń to nie lada

nie nowości w świecie żywienia oraz pielęgnacji. Ktoś

wyzwanie, a odpoczynek w takim otoczeniu

za nas spośród 1000 produktów wybierze tylko te

nabiera zupełnie innego wymiaru. Jak wiadomo

godne uwagi. Każdorazowo w skład boxów wchodzi

od zawsze, zieleń uspokaja, inspiruje, a pięknie

stały zestaw sześciu produktów – pięć żywnościo-

zadbany taras czy ogród może być powodem

wych wegeteriańskich oraz jeden użyteczny gadżet.

do dumy. Brak czasu jednak często ogranicza

Jeżeli nie boisz się nowych smaków, nie jest Ci obo-

nas do kilku doniczek z bratkami rozstawionych

jętne, co jesz i czasami chcesz się poczuć jak dziecko,

po kątach. A gdyby tak stworzyć własną zieloną

to Alefanty są właśnie dla Ciebie.

ścianę? Czemu nie, wystarczy skorzystać z oferty
firmy Pocket Garden, oferującej filcowe kieszenie/moduły, w których umieszczone są rośliny.
Kieszenie stopniowo zarastają, tworząc zieloną
ścianę. Syntetyczny szary filc pochodzący z recyklingu idealnie współgra z soczystą zielenią pnących się po nim roślin. Taki wertykalny ogród
idealnie sprawdzi się na ścianie, ogrodzeniu balkonu czy altany. Dostępne są warianty z roślinami
antysmogowymi, kwitnącymi lub ziołami w trzech
rozmiarach 90 x 30, 90 x 60 oraz 97 x 90 cm.
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KSIĄŻKA HYGGE – CENA 39,99 PLN
„Szczęście” – to słowo dla każdego z nas oznacza zupełnie co innego. Najczęściej
szukamy go w spełnianiu marzeń, rzeczach namacalnych, materialnych. A gdyby
podejść do tego tematu tak bardziej przyziemnie i jeszcze raz spojrzeć na to, co
nas otacza, poszukać szczęścia w zwykłych czynnościach, miejscach? Tylko czy to
takie proste? Niestety nie. Każdy z nas powinien przeczytać pięknie wydaną i ilustrowaną świetnymi zdjęciami książkę Marie Tourell Søderberg „Hygge. Duńska
sztuka szczęścia”. Po lekturze będziemy wiedzieć, jak szukać w otoczeniu uczucia hygge, filozofii życia, która uczyniła Duńczyków najszczęśliwszym narodem
na świecie. Dowiesz się i docenisz, jak w codziennych obowiązkach, pędzie życia
odnajdywać i tworzyć hygge. Dzięki autorce poznasz sposoby na szczęśliwe życie
wielu duńskich rodzin, bo ta, podróżując, przepytuje swoich rodaków, czym dla
nich jest hygge oraz jakie mają sposoby na jego odkrywanie.
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MARKA HAJDE
HAJDE jest marzeniem, które powstało w sercach dwóch przyjaciółek – Uli Basińskiej i Oli
Poławskiej. Ula podróżuje po świecie i wyszukuje materiały, a Ola prowadzi firmę na miejscu,
w Warszawie. HAJDE to marka dla ludzi, dla których natura ma szczególne znaczenie, a podróż
i nieustająca ciekawość świata są sposobem na
życie. Produkty odznaczają się prostotą, jakością
i perfekcyjnym wykonaniem. Wszystko jest stworzone tylko z naturalnych materiałów, takich jak
len, konopie, bawełna, drewno, metal. Często
w produktach pojawiają się materiały unikatowe
– jak szkockie kilty czy nepalskie ręcznie robione
tkaniny. Hajde to plecaki, bukłaki, torby, piterki,
portfele, tytonierki, czapki, szaliki i kultowy już
przybornik, który podobno skradł serca wielu
kreatywnym duszom.

SILNIKI DO BUDOWY
W DOMU HAYNES 		
– CENA OD 195 PLN
Pewnie każdy z facetów marzył
o tym, aby rozebrać w domu silnik
swojego ulubionego samochodu,
a potem go pieczołowicie poskładać. Mój przyjaciel kiedyś mieszkał
z silnikiem Mustanga. Jeśli nie macie
takich warunków, to polecam serię
silników do samodzielnej budowy
Haynes. Są to profesjonalne, w pełni
działające modele znanych silników
w skali 1:4. Możemy zacząć od najprostszego w budowie silnika motocyklowego V Twin, który składa się
jedynie ze 150 części. Gdy go już złożymy i będziemy chcieli więcej, to
możemy się porwać na składające
się z ponad 250 części silniki V8 lub
wierną replikę silnika typu boxer
z Porsche 911.
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LISTWY ZASILAJĄCE
SQRDOT 			
– CENA OD 350 PLN
Kupujemy piękną dizajnerską lampę, a potem musimy
ją podłączyć do byle jakiego
gniazdka w ścianie. Nie pasowało to ludziom z SQRDOT, które
powstało z zamiłowania do unikalnych, pięknych i funkcjonalnych przedmiotów. SQRDOT to
elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz, takie jak akcesoria oświetleniowe, lampy, meble,
dekoracje oraz inne przedmioty
użytkowe. Mnie urzekły ich listwy
zasilające, czyli po prostu przedłużacze. Listwy są w całości wykonane z mahoniu olejowanego
w kształcie prostopadłościanu lub
kostki. Zachwycają tak dopracowane detale, jak designerski guzik
zabezpieczający przed przepięciami oraz kabel w czarnym oplocie, zakończony czarną stylową
wtyczką. Na specjalne zamówienie możemy zamówić inny kolor
oplotu bądź dłuższy kabel.

DOSTĘPNY NA

/ SPRZĘT / Bluesound Pulse Soundbar

BLUESOUND PULSE
SOUNDBAR

NORBERT CAŁA

Jestem zdecydowanie konserwatywnym odbiorcą dźwięków, czyli po prostu lubię
zestawy stereo. Oczywiście nie musi być to klasyczne stereo z dużym amplitunerem, ale
dla mnie na pewno nie są duże systemy kina domowego oraz na przykład soundbary,
które uważam – uważałem – za taką świnkę morską, czyli ani to świnka, ani morska.
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Do wypróbowania Bluesound Pulse Soundbar przekonały mnie dwie rzeczy. Bardzo dobrze
oceniam cały system multiroom Bluesound BluOS, który miałem już okazję testować. Na
cały system składa się bardzo dużo najróżniejszych głośników, od małych, przez niezależne
wzmacniacze, które możemy podpinać pod duże kolumny. Po drugie w genezie stworzenia
tego soundbara leży doskonała jakość dźwięku. To jeden z nielicznych soundbarów na świecie, który koncentruje się na wysokiej jakości brzmienia i obsługuje pliki audio w rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania sięgającej 192 kHz. Urządzenie wspiera również
format Master Quality Authenticated (MQA). W teorii powinno to nam dać precyzyjne odwzorowanie naturalności dźwięku. Na początek przyjrzyjmy się samemu soundbarowi z zewnątrz
i wewnątrz.
Bluesound Pulse jest dość słusznych rozmiarów jak na soundbar, waży prawie siedem kilo, ma
nieco ponad metr długości i prawie 15 cm wysokości. Wykonany jest niemal w całości z tłoczonego aluminium cenionego za wytrzymałość. Z przodu mamy aluminiową siatkę maskującą ukryte wewnątrz przetworniki. Jedyne, co burzy idealną czerń, to świecące kółko, które
informuje nas o statusie urządzenia. Na szczęście możemy je wyłączyć (w konfiguracji) lub
zmniejszyć jego jaskrawość. Na obudowie nie znajdziemy żadnych elementów sterujących gło-
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śnikiem, całość sterowania odbywa się z aplikacji na urządzenia mobilne (iOS, Android,
Amazon Fire) oraz – uwaga – na komputery
z MacOS oraz z Windows. Do aplikacji oczywiście jeszcze wrócimy. Ciekawostką jest to,
że tym soundbarem możemy sterować również za pomocą pilota zdalnego sterowania,
którego jednak nie ma w zestawie. Możemy
za to za pomocą aplikacji nauczyć głośnik
działania z dowolnym pilotem działającym na
podczerwień.
Cała forma Bluesound Pulse jest bardzo ascetyczna i czysta, średnio będzie pasowała do
rustykalnego pomieszczenia, ale w typowo
nowoczesnych i minimalistycznych odnajdzie
się znakomicie. Nawet jeśli będzie to minimalizm w skandynawskim wydaniu. Jego wygląd

Cała forma Bluesound Pulse jest
bardzo ascetyczna i czysta, średnio
będzie pasowała do rustykalnego
pomieszczenia, ale w typowo
nowoczesnych i minimalistycznych
odnajdzie się znakomicie.

będzie też pasował do wyglądu większości
telewizorów.
Ten głośnik możemy umieścić na trzy różne
sposoby. Najprostszy to postawienie go na
półce, drugi sposób to powieszenie go na
ścianie pod telewizorem, wreszcie trzeci to
przyczepienie go do uniwersalnego stojaka
pod TV; niestety w tym przypadku stojak
musimy nabyć oddzielnie.

Zajrzyjmy teraz pod obudowę. Bluesound Pulse to system high-res typu all-in-one, czyli
wszystko, czego potrzebujemy, mamy w jednej obudowie. W środku mamy więc 120-watowy
wzmacniacz DirectDigital, który za pomocą sześciu indywidualnych końcówek mocy zasila
sześć przetworników, a funkcję filtrów zwrotnicy pełni wydajny układ DSP. Układ chyba ma
co robić, bo za jego pracę jest odpowiedzialny procesor ARM Cortex A9 taktowany 1 GHz.
Wszystkie przetworniki, których jest, jak wspomniałem, sześć (wysokotonowe: 2 x 25 mm,
miękka kopułka; średniotonowe: 2 x 50 mm, celulozowa membrana, gumowy resor; niskoto-
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nowe: 2 x 102 mm, gumowy resor) zostały opracowane specjalnie dla tego modelu i pracują
w indywidualnie dostosowanych komorach, dzięki czemu mają optymalne warunki pracy i są
idealnie odseparowane od siebie.
Przed testem musimy jeszcze jakoś podpiąć go pod nasz system w domu, aby przesłać do
niego muzykę. Tutaj mamy sporo możliwości, ale na dzień dobry zaskoczył mnie brak HDMI.
Byłem przekonany, że soundbar, którego chlebem powszednim jest odtwarzanie muzyki z TV,
będzie miał to najbardziej popularne złącze. Nic bardziej mylnego. Na szczęście mamy złącze
optyczne, które – o ile nasz telewizor również je ma – pozwoli przesłać dźwięk pełnej rozdzielczości. Jeśli nasz TV takiego złącza nie ma, jesteśmy skazani na staromodne i analogowe
liniowe RCA. Ciekawą możliwością jest streamowanie dźwięku, jaki przychodzi do głośnika
z TV, do innych głośników zgodnych z systemem Multiroom Bluesound.
Lepiej jest, jeśli chodzi o nowocześniejsze formy podłączeń, chociażby do świata urządzeń
mobilnych. Pulse możemy do naszej sieci wpiąć za pomocą złącza kablowego Ethernet, ale
również za pomocą Wi-Fi – niestety nie obsługuje sieci 5 Ghz oraz nie ma AirPlaya. Możemy
też po prostu włożyć do niego pendrive’a ze złączem USB i zapisaną tam muzyką, choć to akurat brzmi nieco archaicznie, sami przyznacie. Na szczęście mamy wspomnianą aplikację, która
po zainstalowaniu daje nam dostęp do całej muzyki świata, jaką znajdziemy we wszystkich
systemach streamingowych. Bluesound w swojej apce BlueOS obsługuje takie systemy jak
Qobuz, Deezer, Spotify, TIDAL, Napster… Chyba prościej będzie, jak napiszę, których nie obsługuje – zgadliście, nie obsługuje Apple Music. Jedyny sposób, aby słuchać tego serwisu, to
połączyć naszego iPada lub iPhone'a lub smartfona
z Androidem i apką Apple Music przez Bluetooth (na
szczęście) aptX i tą drogą wysyłać muzykę. Niby się
da, ale ile łatwiej mają użytkownicy Sonosa, gdzie
Apple Music jest natywnie wspierane.
Aplikacja BluOS zapewnia też możliwość odtwarzania muzyki zgromadzonej na dyskach sieciowych
w naszej sieci. Przy czym wspiera niemal wszystkie
formaty audio, wliczając MP3, AAC, WMP, Ogg, FLAC,
ALAC i prawdziwe high-res audio, w tym MQA.
W aplikacji możemy dostosować dźwięk Bluesound
Pulse do swoich wymagań. Mamy do dyspozycji trzy

Bluesound w swojej apce
BlueOS obsługuje takie
systemy jak Qobuz, Deezer,
Spotify, TIDAL, Napster…
Chyba prościej będzie,
jak napiszę, których nie
obsługuje – zgadliście, nie
obsługuje Apple Music.
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predefiniowane typy dźwięku – TV, Muzyka, Film, a dla każdego z typów mamy całe spektrum
ustawień. Od możliwości ustawienia, jak szeroko ma grać głośnik, przez uwydatnianie dialogów, aż po klasyczne podbicia basów i tonów wysokich. Wszystko jest na szczęście podane
w dość przystępnej formie.
O możliwościach tego głośnika mógłbym pisać jeszcze przez kilka następnych stron i pewnie
bym nie wyczerpał tematu, ale jestem pewien, że chcecie się już dowiedzieć, jaka muzyka się
z niego wydobywa. Przejdźmy więc do sedna sprawy. Tym razem swoje standardowe testy
zrobiłem dwa razy dla muzyki oraz dla dźwięku z filmu.
W przypadku muzyki dość szybko zbierałem szczękę z podłogi. Spodziewałem się płaskiego
dźwięku, który nie będzie miał dynamiki oraz odpowiedniej bazy stereo. Tymczasem głośnik mnie zachwycił dokładnie tym wszystkim, czego braku się obawiałem. Na standardowych ustawieniach dźwięku było idealnie, dynamicznie i szeroko, jak przy całkiem dobrej
klasy zwykłym zestawie stereo. Tony wysokie, niskie i środek, wszystko na swoim miejscu,
bez zniekształceń, nawet przy głośnym graniu. Jeśli bym musiał pokazać słabszą stronę, to
byłyby tony niskie. Może brakuje im trochę zadziorności i głębi. Ta ostatnia cecha źle wróżyła testom filmów, bo oczywiście wybrałem filmy akcji. Bluesound Pulse obsługuje Dolby
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Digital, poprzeczka była więc wysoko zawieszona.
Ustawienia dźwięku przełączyłem na Film, a scenę
ustawiłem na najszerszą. Dźwięk zdawał się dochodzić z przodu i z boków, niestety nie było wyraźnego efektu głośników tylnych. Brakowało też
basu w dynamicznych scenach – tutaj przydałby
się opcjonalny bezprzewodowy soubwoofer, jaki
jest w ofercie firmy.
Na zakończenie cena – 4888 złotych – Bluesound
Pulse Soundbar jest wart każdej złotówki. W tej cenie
dostajecie świetne stereo, nie gorsze kino domowe,
ładny dizajn oraz odrobinę nieoczywistości. W końcu
nie każdy ma, a nawet zna markę Bluesound, będzie
więc o czym opowiadać na imprezach.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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RAZER KRAKEN MOBILE

– NEONOWE SŁUCHAWKI – ABYŚ WYRÓŻNIŁ SIĘ Z TŁUMU

KAMIL DYRTKOWSKI

Udana ekspansja na rynek akcesoriów komputerowych spowodowała, że Razer
poszerza swoje portfolio. Nowa linia Razer Kraken Mobile jest skierowana do
użytkowników urządzeń mobilnych, słuchających muzyki i grających w gry na
telefonach i tabletach. Wystarczy tylko jedno spojrzenie na tę linię słuchawek i od razu
widać, że zostały one wykonane po to, aby były widoczne i podziwiane – kompletne
przeciwieństwo w stosunku do słuchawek „domowych”.
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Model został zaprojektowany z naciskiem na
jakość dźwięku, trwałość i oryginalne wzornictwo.
Jest w pełni kompatybilny z urządzeniami z iOS
na pokładzie. Umieszczony na kablu trzyprzyciskowy pilot pozwala zarządzać odtwarzaniem,
odbierać/kończyć połączenia głosowe i kontrolować głośność.
Solidna obudowa, sportowy wygląd oraz możliwość składania słuchawek czyni je bardzo
dobrym wyborem na dłuższe wyprawy. Już nie
mogę się doczekać, kiedy zabiorę je w plener lub
na siłownię, aby przetestować podczas mego
wyzwania „schudnij w trzy miesiące”. Ponadto
możliwość wyboru spośród sześciu neonowych
kolorów daje użytkownikowi możliwość personalizacji. Skończyły się czasy, kiedy słuchawki miały
do zaoferowania dwa odcienie: szary i czarny.
Idealnie okrągłe nauszniki zbudowane z dużej
ilości pianki i skóropodobnego materiału zaprojektowano tak, aby całkowicie otaczały ucho
i przylegały do głowy, co jest wygodne i jednocześnie chroni przed dźwiękami z zewnątrz.
Z drugiej strony okazało się, że w moim przypadku jest to niestety problem, gdyż mam za
duże uszy, które nie mieszczą się wewnątrz miseczek. Dlatego po dłuższym użytkowaniu odczuwam ucisk, muszę zdjąć słuchawki i odpocząć
kilka minut.

W moim przypadku jest to niestety
problemem, gdyż mam za duże uszy.
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Razer Kraken Mobile oferuje solidną jakość
dźwięku, który jest czysty i mocny. Co prawda
brakuje kilku wodotrysków, takich jak dokładniej-

Razer Kraken Mobile

szy dźwięk przestrzenny, ale nie można aż tyle

Zalety:

wymagać od słuchawek z tej półki. Jako że jest to
model przeznaczony także dla graczy mobilnych,
to mam wrażenie, że położono w nich większy
nacisk na wyostrzenie niskich i średnich tonów.
Prezentowany model wydaje się bardzo dobrą
ofertą dla osób lubiących słuchać muzyki

• Solidna konstrukcja
• Dobra jakość dźwięku
• Zdecydowanie mobilne
• Dobre wygłuszenie
• Aż 6 neonowych kolorów
• Współpraca z iOS

w podróży, komunikacji miejskiej, na spacerze,

Wady:

podczas ćwiczeń fizycznych. Dobrze dopasowane

• Trudno cokolwiek znaleźć

nauszniki idealnie tłumią odgłosy z zewnątrz,

Cena: 400 PLN

a także chronią przed tym, aby odtwarzana

www: razerzone.com

muzyka nie wydostawała się poza nie. Ma to oczy-

Można kupić

wiście zalety i wady. Z jednej strony rozkoszujesz
się jakością dźwięku, a z drugiej – możesz nie usłyszeć nadjeżdżającego samochodu.

dyr_k
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GADŻET, KTÓRY NIE
WYMAGA AKTUALIZACJI

TOMASZ SZYKULSKI

W ciągu prawie dziesięciu lat przez moje ręce przeszła spora kolekcja urządzeń
z nadgryzionym jabłkiem w logo. Niemal wszystkie miały pewną cechę wspólną – po
jakimś czasie wymagały wymiany na nowszą generację. Wszystkie, poza jednym.
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Użytkownikiem Apple Watcha stałem się około trzy miesiące po jego rynkowej premierze.
Doszło do tego w dosyć ciekawych okolicznościach – spędzałem wtedy pracujące wakacje w Londynie, a zastrzyk dodatkowej gotówki sprawił, że mogłem sobie pozwolić na taki
spontaniczny zakup. Pewnego popołudnia odwiedziłem Apple Store w dzielnicy Covent
Garden, towarzysząc znajomemu w wymianie gwarancyjnej jego iPhone’a. Proces się przedłużał, a ja w ramach zabicia nudy postanowiłem przetestować prezentowane w sklepie
zegarki. Po dłuższej chwili pomyślałem – a może by tak go kupić? Tak też zrobiłem.
Do idei wearables podchodziłem wtedy z dużym dystansem. Pierwsze projekty konkurentów giganta z Cupertino sprawiały wrażenie niedopracowanych, wybrakowanych lub po
prostu brzydkich. Premiera Apple Watcha w moich oczach zmieniła niewiele – stosunkowo
gruba obudowa, krótki czas działania na baterii, niewielkie możliwości i nietypowa „koronka”
wywołały we mnie mieszane uczucia. Każdy fan firmy powinien pamiętać okoliczności
tego wydarzenia i liczne wątpliwości, które pojawiały się w branżowych serwisach i portalach społecznościowych. „Gruby!”, „Brzydki!”, „Gorszy od XYZ!”, „Beznadziejny!” – krzyczały
nagłówki kontrastujące z intensywnymi działaniami marketingowymi ze strony Apple.
Właśnie dlatego decyzja o zakupie nie była planowana i w moich oczach wiązała się z podjęciem pewnego ryzyka. Gdybym w tamtym czasie znajdował się w innym miejscu – być może
do dziś nie miałbym na nadgarstku tego urządzenia. Tamtego dnia w Londynie wybrałem
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tańszy model Sport – w wersji Space Gray 42 mm. Podobał mi się on zdecydowanie mniej
od obu stalowych modeli, jednak – jak łatwo się domyślić – inwestowanie w znacznie droższy wariant nie wydawało mi się wtedy rozsądnym krokiem. Co w sytuacji, gdyby produkt
faktycznie był kiepski? Pragnąc uniknąć utopienia większej ilości gotówki, przetestowanie
modelu z aluminium było właściwym wyborem.

Pierwsze dni z Apple Watchem nie rozwiały moich wątpliwości. Wynikało to z mojego podejścia do tej nowej kategorii produktowej; traktowałem ją podobnie jak tablety, komputery
lub telefony. Starałem się wykorzystać zegarek do maksymalnie jak największej liczby zastosowań – w tym także tych, które ewidentnie lepiej lub szybciej wykonamy na iPhonie czy
MacBooku. W rezultacie na każdego SMS-a odpowiadałem, dyktując tekst do nietypowo
wyglądającego urządzenia na moim nadgarstku, często narażając się na dziwne spojrzenia w londyńskim metrze lub kawiarni. Zegarkowi powierzałem także prowadzenie mnie
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do wskazanej lokalizacji, sterowanie muzyką z telefonu, a nawet planowanie przypomnień
i wydarzeń. Jak nietrudno się domyślić, wolny i niedopracowany Apple Watch pierwszej
generacji nie był w stanie efektywnie podołać wszystkim stawianym przed nim zadaniom,
a kręcące się w nieskończoność kółeczko ładowania niejednokrotnie wywoływało frustrację
i prowadziło do wyciągnięcia z kieszeni iPhone’a.
Mój stosunek do Watcha zmienił się wraz z płynną zmianą podejścia do stawianych przed
nim zadań. Po pewnym czasie stało się dla mnie jasne, że Apple Watch nie jest niezależnym
urządzeniem, a jedynie niewielkim uzupełnieniem ekosystemu. Wąski zakres zastosowań
nie jest wadą, lecz zaletą; funkcje takie jak śledzenie aktywności fizycznej, wyświetlanie
powiadomień czy płatności Apple Pay sprawdzają się na nim nieporównywalnie lepiej niż
w telefonie, w innych sytuacjach natomiast pozwala na chwilowe zastąpienie większych
urządzeń, gdy te akurat nie są pod ręką. Dobrym przykładem może być odbieranie połączeń
podczas gotowania czy też szybkie, sugerowane odpowiedzi na wiadomości. Właśnie dlatego na każde pytanie typu „co robi Apple Watch?”
z pełnym przekonaniem odpowiadam „niewiele”;
„w czym jest lepszy od iPhone’a?” – „w niczym”,
jednocześnie uznając to za jego mocną stronę.
Ciekawą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest
stwierdzenie, które zawarłem w tytule tego artykułu: moim zdaniem Apple Watch to pierwsze
urządzenie – czy raczej kategoria produktowa
– która nie wymaga od użytkownika regularnej
wymiany hardware’u. Podstawowe i jednocześnie
najważniejsze zastosowania zegarka po dwóch
latach sprawdzają się tak samo, jak pierwszego
dnia. Zaawansowane, lecz mniej popularne funkcje,
takie jak zdalne sterowanie innymi urządzeniami
czy wyświetlanie treści za sprawą aktualizacji systemu działają nawet lepiej. Nie obserwujemy tutaj
problemów znanych z telefonów bądź tabletów,
gdzie wzrastająca wydajność najnowszej generacji
urządzeń jest natychmiast wykorzystywana przez
autorów oprogramowania, prowadząc do spowolnienia działania na starszych modelach. W tym

Podstawowe
i jednocześnie
najważniejsze zastosowania
zegarka po dwóch latach
sprawdzają się tak samo,
jak pierwszego dnia.
Zaawansowane, lecz mniej
popularne funkcje, takie
jak zdalne sterowanie
innymi urządzeniami czy
wyświetlanie treści za
sprawą aktualizacji systemu
działają nawet lepiej.
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kontekście różnice między nowym a starym modelem wydają się marginalne; kupując zegarek dziś, na pewno warto wybrać najnowszą dostępną wersję, mając natomiast starszą edycję – nie ma specjalnego sensu rozważać wymiany.
W moim przypadku doszło jednak do niewielkiej zmiany sprzętowej. Gdy po kilku tygodniach od zakupu doceniłem rolę Watcha w ekosystemie produktów Apple, postanowiłem
wymienić wersję Sport na czarnego Steela. Od tamtej pory korzystam z niego nieprzerwanie, ceniąc sobie wygodę funkcji niedostępnych dla jakiejkolwiek innej kategorii produktów.
Każde urządzenie ma bowiem pewien określony zakres zadań, w których sprawdza się najlepiej – chociaż w przypadku zegarka zakres ten jest niezwykle wąski, to są to funkcje ogromnie użyteczne i zdecydowanie podnoszące produktywność w codziennym życiu. Takie
podejście określam mianem minimalnego – zamiast próbować na siłę wykorzystać każdą
wbudowaną funkcję danego urządzenia, skupiam się na tych, które są faktycznie istotne
i które prowadzą do poprawienia mojego workflow. Funkcjach, które akurat to urządzenie
wykona najlepiej – wyraźnie szybciej lub wygodniej niż noszony w kieszeni telefon czy też
tablet. Podejście to w przypadku Apple Watcha pozwoliło mi także zapomnieć o możliwości
(czy też konieczności) wymiany sprzętu na nowszą generację – teraz sprawdza się on równie dobrze, co dwa lata temu, a to w dzisiejszych czasach jest czymś wyjątkowym. I po tych
dwóch latach nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego urządzenia.

t_szykulski
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SAMSUNG
GALAXY TAB S3

PAWEŁ HAĆ

iPad Pro nie jest dla mnie – tak przynajmniej myślałem, korzystając wciąż ze starszego Aira 2.
Tymczasem od kilku tygodni nie mogę przestać używać rysika. Tyle że na Samsungu.
Ot, drobna różnica.
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Samsung produkuje tablety niemal tak samo długo, jak Apple (pierwszy Galaxy Tab pojawił się pół roku po iPadzie) i pomimo lat wciąż utrzymuje zainteresowanie swoimi produktami. Pierwsze tablety tej firmy nie porażały jednak ani oprogramowaniem (za co winny był
głównie kompletnie niedostosowany do większych ekranów Android), ani też nie cechowały się funkcjonalnością, jaką oferował sprzęt Apple. Dzisiejsze Galaxy Taby zupełnie nie
przypominają swoich pierwowzorów, Samsung stawia zresztą na modyfikowanie Androida
na swoje potrzeby, bez wahania kopiuje też rozwiązania, które sprawdzają się w iPadach.
Nic więc dziwnego, że Tab S3 budzi wiele skojarzeń z modelem Pro tabletu Apple. Wygląda
podobnie, ma rysik, klawiaturę i cztery głośniki, nawet nakładka na system przypomina
gdzieniegdzie iOS. Nie odniosłem jednak wrażenia, że mam do czynienia z nieudolnym
naśladownictwem, kojarzonym z pierwszymi smartfonami z serii Galaxy – Tab S3 to produkt
o podobnych możliwościach, ale o nieco innym zakresie zastosowań niż iPad Pro.
Kiepskie wzornictwo Samsunga skończyło się na Galaxy S5 z 2014 roku. Po nie najlepszym
przyjęciu marnej jakości materiały i obłe, do niczego niepodobne kształty zostały zastąpione solidnym szkłem i aluminium, zamykającymi elektronikę w bardziej eleganckiej, ale
i nowoczesnej formie. Z tabletami było podobnie, choć dopiero Tab S3 wykonany jest tak,
jak przyzwyczaiły nas do tego produkty z najwyższej półki. Mamy więc dwie tafle szkła,
pokrywające przód i tył, a także aluminiową ramkę w kolorze czarnym (wygląda doskonale)
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i srebrnym. Wbrew moim obawom
szklany tył się nie rysuje pomimo
odkładania tabletu na różne
powierzchnie, mam jednak świadomość, że przy upadku roztrzaska
się dużo łatwiej niż jakikolwiek inny
materiał. Ramka nie doczekała się
żadnej ryski ani odprysku, jeśli więc
ktoś obawia się wersji czarnej, może
bez wahania wybrać ją zamiast nudnego, srebrnego wariantu. Jedynym
odbiegającym kolorystyką elementem jest złącze klawiatury, umieszczone na środku lewej krawędzi.
Sterowanie głośnością oraz przycisk
blokady są po przeciwnej stronie,
wyżej. Umieszczenie ich obok siebie
było nieprzemyślaną decyzją, często
zdarzało mi się zablokować ekran,
zamiast podgłaśniać. Z drugiej jednak strony wciskanie go podczas
korzystania z klawiatury bądź podstawki, czyli
wtedy, gdy tablet jest ustawiony na stole poziomo, jest już
wygodniejsze niż wtedy, gdyby znalazł się na górnej krawędzi. Pod ekranem mamy natomiast przycisk wychodzenia
z aplikacji (i wywoływania Google Now), ze zintegrowanym
czytnikiem linii papilarnych. Działa błyskawicznie i pozwala
odblokować tablet nawet bez podświetlania ekranu, wystarcza przyłożenie palca. Nie ma też problemów z odczytywaniem odcisków, no, chyba że mamy wilgotne dłonie (ale
to akurat bolączka wszystkich czytników). Po obu stronach
przycisku umieszczono też dwa dotykowe pola służące do
wywoływania menu wielozadaniowości (po lewej) oraz cofania (po prawej). Są podświetlone bardziej jaskrawo niż ekran,
ale gasną po chwili od wciśnięcia. Podobnie jak przycisk blokady, tak i je zdarzało się mi wcisnąć przypadkowo, zwłasz-

Podczas oglądania
miałem wrażenie,
jakbym siedział
pomiędzy dwoma
głośnikami, tyle
że każdy z nich
odwrócony był
tyłem do mnie.
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cza po ciemku. Lata korzystania z iOS sprawiły, że kompletnie nie rozumiem, dlaczego wciąż
pojawiają się w Androidzie, zwłaszcza że cofanie jest nieprzewidywalne (nie ma reguły, czy
przechodzimy o poziom wyżej w menu, czy też wracamy do innej aplikacji), a gesty w połączeniu z podwójnym wciśnięciem środkowego klawisza są dużo szybsze niż celowanie
w specjalne przyciski.
O Tabie S3 można powiedzieć wiele nawet bez włączania go, ale jest za drogi i za lekki na
ładny przycisk do papieru. Pierwsze uruchomienie przypomina nieco doświadczenie towarzyszące włączaniu (oczywiście) iPada. Pomimo podobieństw pomiędzy iOS a Androidem
to nie system, a ekran jest winny tej sytuacji. Proporcje, rozdzielczość i przekątna są bowiem
identyczne, jak w 9,7-calowym iPadzie. Owszem, Samsung stawia na OLED i nie inaczej
jest w tym przypadku, kolory są żywe, niekiedy wręcz zbyt jaskrawe, czerń za to – perfekcyjna, bo trudno, by piksel był bardziej czarny niż wtedy, gdy nie świeci wcale. W ustawieniach możemy wybrać jeden z kilku trybów wyświetlania, różniących się odwzorowaniem
przestrzeni barwnej, Samsung nie zapomniał też o ocieplaniu tonacji ekranu po zmroku
(nazwanej dla niepoznaki „filtr światła niebieskiego”). To potrzebny dodatek, nie z każdym ustawieniem ekranu działa jednak dobrze, w przypadku połączenia z trybem „Kino
AMOLED” czerwień staje się zbyt jaskrawa. OLED w codziennym użyciu sprawdza się jednak
naprawdę dobrze, przy doborze odpowiedniego profilu barw nie męczy wzroku, a oglądając zdjęcia czy filmy, nie miałem wrażenia, że wyglądają nienaturalnie. Jeśli jesteśmy już
przy oglądaniu, to Tab S3 obsługuje HDR, przy czym działa on jak na razie jedynie w aplikacji
Amazon Prime Video. Na co dzień korzystam z Netfliksa, zaglądam też często na YouTube,
zdecydowanie więcej takich treści konsumuję właśnie na tablecie niż na jakimkolwiek innym
urządzeniu. Do oglądania na małym ekranie Tab S3 nadaje się naprawdę dobrze, choć dał mi
odczuć spory niedosyt. Cztery głośniki opracowane we współpracy z AKG powinny teoretycznie dawać dźwięk stereo, i to niezłej jakości. O ile faktycznie efekt stereo jest słyszalny, to
samo brzmienie jest bardzo nijakie. Jest cicho, płytko,
bez niemal żadnych niskich tonów (tak, to tablet, ale

Korzystanie z rysika jest bardzo
naturalne, detekcja nadgarstka
działa bowiem wzorowo,
a końcówka nie ślizga się
nadmiernie po szkle.

nawet iPad Air 2 dostarcza ich o wiele więcej) i ze zdecydowanie źle skierowanym dźwiękiem. Podczas oglądania miałem wrażenie, jakbym siedział pomiędzy dwoma
głośnikami, tyle że każdy z nich odwrócony był tyłem
do mnie. Przy konsumpcji mediów należy wspomnieć
też o problemach z odtwarzaniem filmów na YouTube
– od czasu do czasu obraz zatrzymywał się, a dźwięk
brzmiał dalej. Nie spotkałem się z tym na żadnym

72

/ SPRZĘT / Samsung Galaxy Tab S3

innym urządzeniu, włączając w to smartfon Samsunga.
Niewątpliwym plusem jest natomiast wszechstronność
obsługiwanych formatów plików i duża ilość pamięci
na dane (32 GB wbudowanej oraz do 256 GB na karcie
pamięci).
Oprogramowanie tabletu Samsunga to Android
7.0 z nakładką Samsung Experience, w znacznym stopniu zmieniającą wygląd i działanie systemu. Uspokajam
jednak wszystkich, którzy obawiają się ociężałego działania – wszystko pracuje bardzo płynnie, wrażenie to
potęgują nieliczne, proste animacje. System jest przede
wszystkim czytelny i elegancki, odpowiada mi zarówno
jasna kolorystyka, jak i dobór fontów. Nie ma tu szczególnie wielu (jak na Androida) możliwości personalizacji, urządzenie oferuje bowiem dość skromny pakiet
widżetów, pozwala oprócz tego zmieniać kolory folderów i to, czy wszystkie ikony mają mieć ujednolicony
kształt. W praktyce nic więcej nie trzeba, widżety są
bowiem funkcjonalne, nie odczuwałem potrzeby doinstalowania czegokolwiek (korzystam raptem z zegara,
pogody, skrzynek mailowych i kalendarza, ale te od
Samsunga mi odpowiadają). Oprócz tego jednym
z ekranów może być Flipboard ze spersonalizowanymi
informacjami. Organizację aplikacji ułatwia App Drawer,
którego Samsung na szczęście się nie pozbył. Jeśli więc potrzebujemy jakiejś aplikacji, ale
nie włączamy jej na co dzień, może figurować w menu razem z innymi, a nie zaśmiecać przy
tym głównego ekranu. Nie odpowiada mi natomiast to, w jaki sposób Samsung podchodzi
do aplikacji Google. Owszem, fabrycznie mamy zainstalowane Chrome, Zdjęcia i Gmaila, ale
obok nich funkcjonuje przeglądarka internetowa, aplikacja do zdjęć i poczty od Samsunga.
Są naprawdę niezłe, ale wolałbym móc doinstalować jedną z nich, jeśli druga nie spełni
moich oczekiwań; dostarczanie na starcie dwóch programów służących do tego samego
jest mylące. Mamy też drugi sklep z aplikacjami, Galaxy Apps, choć ten akurat daje dostęp
do nieco innego oprogramowania (jak choćby do rozszerzania funkcji aparatu), ale większość zawartości i tak się powtarza. Są też programy, które Samsung zrobił świetnie – przeglądarka plików jest bardzo czytelna i wygodna, nie tylko wyodrębnia rzeczy według typu
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(jak na przykład filmy, obrazy czy dźwięki), ale też pokazuje podgląd ostatnio pobranych
i integruje się z Google Drive. Jeszcze lepszym programem są notatki, pozwalające zarówno
notować za pomocą klawiatury ekranowej, odręcznie, jak i głosowo. Mają kategorie (nazywane „kolekcjami”), które pozwalają zachować ład, a każda z nich może też być zabezpieczona przed otwarciem kodem bądź odciskiem palca. Ponadto bardzo przydatny okazuje
się mechanizm wyszukiwania, który co prawda nie rozpoznaje pisma odręcznego, ale błyskawicznie znajduje te wpisy, które zawierają potrzebną treść. Warto wspomnieć też o Knox,
czyli o możliwości dodatkowego zaszyfrowania plików i katalogów tak, by nawet osoba
mająca dostęp do tabletu i znająca hasło główne nie mogła się do nich dostać.

Bateria pozwala nawet na 12 godzin działania, ale równie dobrze
może wytrzymać raptem 8.
Do niedawna rysik był wyróżnikiem serii Note, teraz jednak jest dołączany również do Tab
S3. To bardzo proste urządzenie z wymiennymi końcówkami i pojedynczym przyciskiem,
rozpoznające 4096 stopni nacisku. Nie trzeba go ładować, nie ma też żadnych ozdobnych
elementów z wyjątkiem logo producenta na klipsie. Zrobiono go z matowego plastiku, stąd
też nie wyślizguje się z dłoni, przycisk umieszczono natomiast tak, aby był łatwo dostępny,
ale nie dało się go łatwo wcisnąć przypadkowo (aczkolwiek Dominik wspominał, że jemu
się to akurat zdarzało). Dostajemy go w komplecie z tabletem, nie trzeba dokupować go
osobno. Tab S3 traci zresztą wiele, gdy nie jest używany w połączeniu z S-Penem. System
dostosowano do obsługi palcem, ale zbliżenie rysika do ekranu sprawia, że otwierają się
przed nami zupełnie nowe możliwości. Pod końcówką rysika pojawia się punkt, który pokazuje, w jakim miejscu jest odczytywane położenie. Nakierowanie go na element listy bądź
obraz powoduje wywołanie podglądu – działa to, co prawda, tylko w systemowych aplikacjach Samsunga, ale bardzo się przydaje, choćby przy przeglądaniu notatek. Ponadto
wciśnięcie przycisku powoduje wywołanie menu, dającego dostęp do notowania po ekranie (na wykonanym zrzucie), wyodrębniania tekstu na zaznaczonym obszarze (bardzo
wygodne przy kopiowaniu nazw, numerów katalogowych czy innych treści), tłumaczenia
czy przeskoczenia do notatek. Istnieje też możliwość zminimalizowania aktywnej aplikacji
i umieszczenia jej w narożniku ekranu, by po nakierowaniu na miniaturę rysika wyświetliła
się ponownie na pełnym ekranie. S-Pen doskonale sprawdza się podczas notowania oraz
rysowania, do dyspozycji dostajemy dwa różne zestawy przyborów (różniących się w zależ-
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ności od tego, czy piszemy, czy też rysujemy). Mamy więc ołówek, zakreślacz, dwa rodzaje
piór (w tym kaligraficzne, które stało się od razu moim ulubionym), a także farby, kredki
i spray, każdy w regulowanym kolorze i grubości. Narzędzia są bardzo dobrze odwzorowane,
Samsung pokusił się nawet o dźwięk skrobania stalówki o papier i choć przypomina to puszczanie z głośników samochodu dźwięków silnika, to końcowy efekt jest bardzo przyjemny.
Korzystanie z rysika jest bardzo naturalne, detekcja nadgarstka działa bowiem wzorowo,
a końcówka nie ślizga się nadmiernie po szkle. Dzięki algorytmom rozpoznawania pisma
S-Pen może posłużyć nawet do wprowadzania adresów stron w przeglądarce, są na tyle precyzyjne, że rozpoznają nie tylko litery i cyfry, ale też znaki specjalne (głupie pomyłki też się
oczywiście zdarzają). Robienie notatek na zrzucie ekranu czy zdjęciu sprawdza się świetnie
w mojej pracy, gdy podczas wizyty na budowie mogę zrobić zdjęcie rzutu i roboczo nanieść
na nim poprawki. Rysik sprawdza się też podczas korzystania z kilku aplikacji jednocześnie.
Tab S3 pozwala nie tylko wyświetlić dwa programy obok siebie, ale i pokazać je w osobnych
oknach, dokładnie tak, jak w klasycznych komputerach obsługiwanych przy pomocy myszki.
Samsung umożliwia przenoszenie plików pomiędzy programami metodą „przeciągnij
i upuść”, nie działa ona jednak w aplikacjach firm trzecich.

Do tabletu można dokupić klawiaturę – niestety, nie udało się mi jej dostać. Korzystałem
za to z okładki przypominającej nieco Smart Case, ale wyglądającej trochę lżej, zakrywa
bowiem tylko przód, lewą krawędź i tył. Mocowana jest na bardzo silnych magnesach,
przez co ciężko się otwiera, ale po ustawieniu na stole tablet pewnie się jej trzyma. Można
pochylić go zarówno tak, by oglądać film, jak i bardziej płasko, by pisać lub rysować (a pisanie na ekranowej klawiaturze jest niesamowicie wygodne, zwłaszcza że wciśnięcie klawisza
sygnalizowane jest lekką wibracją). Okładka nie ma niestety żadnego uchwytu na S-Pen,
ale można przytwierdzić go do jej frontu, przyczepiając do magnesu klips rysika. Domyślam
się jednak, że to jedynie przypadek, że mam taką możliwość, na żadnych prasowych zdjęciach nie widziałem, by faktycznie tak go noszono. Dzięki temu, że Tab S3 ma stosunkowo
niewielkie wymiary i wagę, noszę go ze sobą wszędzie tam, gdzie zabierałem iPada. Bateria
pozwala nawet na 12 godzin działania, ale równie dobrze może wytrzymać raptem 8. Do
końca nie wiem, czy jest to spowodowane różnicami w zasięgu sieci komórkowej (mam
wersję z modemem LTE), czy też aplikacjami działającymi w tle, faktem jest natomiast dość
nieprzewidywalny czas pracy, pomimo wykonywania tych samych czynności. Na pochwałę
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zasługuje czytelność ekranu, niezależnie od warunków oświetleniowych jest bardzo dobra,
intensywność refleksów świetlnych jest porównywalna z ekranem iPada Air 2. Tab S3 może
zastąpić telefon – ma nawet aplikację z dialerem i listą połączeń. Rozmowy prowadzimy
w trybie głośnomówiącym bądź przez słuchawki Bluetooth, nie ma na szczęście dodatkowego głośnika nad ekranem. Nie sądzę, by wiele osób korzystało z tabletu jako telefonu, ale
może być to czasem pomocne, choćby w obcym kraju, gdy jedynie w tablecie mamy kartę
lokalnego operatora. Jest też aplikacja wiadomości do wysyłania SMS i ta przydaje się już
znacznie bardziej, pozwala choćby na wygodną aktywację pakietów internetowych.
Porządny aparat nigdy nie był domeną tabletów
i Tab S3 nic tutaj nie zmienia. Wyposażono go
w kamerę o 13-megapikselowej matrycy z autofokusem i przesłoną F1.9, opatrzona diodą doświetlającą, z przodu znalazła się natomiast mniejsza,
o 5-megapikselowej matrycy i przysłonie F2.2. Obie

Z zewnętrznych
akcesoriów udało się mi
podpiąć tylko ładowarkę.

są niestety słabe, obraz nie dość, że jest lekko rozmyty, to robi też wrażenie pozbawionego kolorów.
Wciąż jednak jakość jest lepsza niż z kamery mojego 12-calowego MacBooka (tak Apple, to
do Was). Jeśli korzystam w tablecie z aparatu, to tylko po to, by zeskanować dokumenty,
i do tego kamera Tab S3 wystarcza, przednia jest natomiast na tyle dobra, by porozmawiać
z kimś na Skypie, do niczego więcej się one jednak nie nadają. Nagrywanie filmów również
nie wychodzi najlepiej – możemy co prawda nagrywać w rozdzielczości UHD (3840 x 2160
pikseli), ale jakość wideo jest co najwyżej przeciętna. Kamera w tablecie jest mało istotnym
elementem i tak też potraktował ją Samsung. Do komunikacji Tab S3 wykorzystuje Wi-Fi
w standardzie AC, Bluetooth 4.0 oraz USB 3.1, za pośrednictwem portu USB-C. Wydawało mi
się, że elastyczność Androida i stosowanie uniwersalnego standardu sprawią, że podłączenie pendrive’a czy ekranu nie będzie sprawiało żadnych trudności. Nic bardziej mylnego,
z zewnętrznych akcesoriów udało się mi podpiąć tylko ładowarkę. Podłączenie pendrive’a
Kingston (DataTraveler MicroDuo z USB-C), adaptera Innergie z HDMI i USB-A oraz monitora EIZO FlexScan z USB-C zaowocowało co prawda wyświetleniem listy z trybami pracy
urządzenia (jak na przykład transfer zdjęć czy obsługa kontrolera MIDI), jednak wybór jakiegokolwiek z nich nie pozwolił uruchomić akcesoriów. O dziwo nie mogłem też sparować
myszy Bluetooth, która jest przecież obsługiwana przez Androida. Liczę na to, że najbliższa
aktualizacja rozwiąże ten problem – miałem nadzieję, że skorzystam z akcesoriów zewnętrznych i mocno się zawiodłem. Samsung nie zapomniał jednak o wydajności – 4 GB pamięci
RAM i czterordzeniowy Snapdragon 820 o taktowaniu 2×2,15 GHz oraz 2×1,6 GHz daje radę
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zarówno na co dzień, jak i podczas grania (najbardziej wymagające graficznie tytuły nie
tracą płynności). Nie ma też problemu z obsługą większego Excela i pliku CAD obok siebie.
Dzisiejsze produkty Samsunga nie przypominają sprzętu, który sygnowany było logo tej
firmy zaledwie kilka lat temu. Tab S3 to doskonały przykład – przykuwa uwagę świetnym
wzornictwem i możliwościami. Nawet bez rysika potrafi bardzo dużo, dopiero jednak po
przyłożeniu do ekranu S-Pena pokazuje pełnię swoich możliwości: od szybkich notatek na
wyłączonym ekranie, przez rysowanie, po precyzyjne wprowadzanie poprawek w AutoCAD.
Implementacja rysika została dobrze przemyślana, w żadnym miejscu nie miałem wrażenia, że został on dodany na siłę. Tab S3 ma jednocześnie kilka dość zaskakujących wad: nieprzewidywalną pod względem czasu pracy baterię oraz głośniki, które zamiast wymyślne,
mogłyby być po prostu dobre. Tak, to świetny sprzęt, nawet dla mnie, osoby pracującej
i przyzwyczajonej do ekosystemu Apple.

pawelhac
Samsung		
					
Galaxy Tab S3
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• jakość wykonania i wzornictwo
• implementacja S-Pena
• płynność działania
• nakładka na system
Minusy:
• bateria o nieprzewidywalnym
czasie pracy

wyimek

• głośniki
• kiepski aparat
Cena: wersja Wi-Fi: 2899 PLN;
		
wersja LTE: 3299 PLN
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EIZO FLEXSCAN EV2780

PAWEŁ HAĆ

Gdy wybieram komputer przenośny, kieruję się przede wszystkim mobilnością, a tym
samym wymiarami. Jeśli jednak chodzi o ekran używany w domu, rozsądek się wyłącza,
a zamiast niego przyjmuję zasadę „im więcej, tym lepiej”.
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EIZO, kojarzone przede wszystkim ze sprzętem profesjonalnym, produkuje też mniej
zaawansowane monitory przeznaczone do pracy w biurze lub w domu. Wciąż jest to
sprzęt wysokiej klasy, parametry takie jak odwzorowanie określonej palety kolorów nie
są już jednak aż tak istotne, jak w topowych modelach. Testowany przeze mnie FlexScan
EV2780 został wręcz stworzony dla wszystkich użytkowników nowych MacBooków, ma
bowiem USB-C, idealnie więc wpasowuje się w ich skromny zestaw portów. FlexScan jest
przy tym wyjątkowo ładny i uniwersalny, występuje w białej lub czarnej wersji i jest wyposażony w okablowanie dopasowane do koloru
obudowy, a dzięki bardzo prostej bryle będzie
pasował praktycznie wszędzie. Owszem, duża
plastikowa podstawa nie jest szczytem elegancji,
ale zapewnia stabilność podczas zmian pochylenia i obrotu ekranu. Ten można wychylić w pionie w zakresie 40 stopni (od 5 stopni w dół do 35
stopni w górę względem osi poziomej), a także
obrócić w poziomie w zakresie 344 stopni – przydatne, gdy chcemy pokazać coś osobie siedzącej
obok. Da się go też obrócić do pionu, co szczególnie przydaje się podczas programowania czy
też pracy z długimi dokumentami. Oprócz tego
ma też regulowaną wysokość. Swoboda ustawień sprawia, że bez trudu ustawimy go praktycznie wszędzie. Monitor ma bardzo wąską
ramkę ekranu, o grubości zaledwie 6,7 mm, przy
czym tylko 1 mm to obudowa (pozostała część
to obwódka wyświetlacza). Na dole jest odrobinę szerszy, na jego dolnej krawędzi znajdują się
dotykowe przyciski do sterowania oraz czujnik
światła.
Do monitora można podłączyć się za pomocą
złącza USB-C, HDMI bądź DisplayPort, ma po jednym gnieździe każdego typu. Oprócz tego wyposażono go w dwa porty USB 3.1 i wyjście mini
Jack – mnie posłużyły do podpięcia myszy, klawiatury i głośników, ale dają też radę z dyskami.
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W komplecie dostajemy kabel USB-C, HDMI,
a DisplayPort trzeba dokupić osobno. FlexScan
umożliwia wyświetlenie obrazu z dwóch źródeł
obok siebie w trybie Picture by Picture. Obraz
nie jest przy tym w żaden sposób zniekształcany,
monitor wykrywany jest tak, jakby miał połowę
swojej poziomej rozdzielczości. To niesamowicie
przydatne rozwiązanie, jeżeli pracujemy naraz na
dwóch różnych komputerach. Wystarczy jedynie wybrać odpowiednią opcję z menu monitora – przełączanie jest niemal natychmiastowe,
a obraz z każdego źródła można umieścić po
wybranej stronie ekranu. W tym momencie może
doskwierać brak drugiego HDMI – to obecnie
najbardziej rozpowszechniony standard, szansa,
że zechcemy podpiąć dwa urządzenia z tym złączem, jest naprawdę duża.
Przekątna ekranu wynosi 27 cali, natomiast rozdzielczość to WQHD, a więc 2560 x 1440 pikseli i proporcje 16:9. O ile w laptopach preferuję
mniejszy stosunek szerokości do wysokości, co
wiąże się z niewielkimi wymiarami ich ekranów, to
w przypadku tak dużej przestrzeni nie mają one
już takiego znaczenia. Co więcej, przy szerszym
obrazie praca na dwóch dokumentach obok siebie jest bardziej komfortowa. Matrycę wykonano
w technologii LCD IPS, kąty widzenia to aż 178
stopni (zarówno pionowe, jak i poziome). Kontrast
wynosi 1000:1, a jasność to 350 cd/m2. Czas reakcji matrycy to 5 ms, wystarczająco nie tylko
do pracy czy oglądania filmów, ale też do grania. Równomierność podświetlenia jest bardzo
dobra na środku i blisko brzegów ekranu, przy prawej krawędzi na dole podświetlenie jest
jednak zawsze odrobinę jaśniejsze. Nie rzuca się to może w oczy przy pracy z dokumentami,
ale przy oglądaniu filmów bądź innych zajęciach wymagających zaciemnienia tego miejsca
jest to już widoczne. Oprócz tego nie zauważyłem jednak żadnych problemów – obraz jest
ostry i sprawia wrażenie wręcz namalowanego na ekranie. Dzięki automatycznej zmianie
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jasności wygląda on tak samo, niezależnie od warunków oświetleniowych. Ponadto monitor
pozwala na płynną regulację podświetlenia w zakresie od 1 do 100%, a dzięki temu, że ma
jedynie podświetlenie LED, nie wydaje żadnych dźwięków przy ściemnieniu go (co z kolei
jest domeną monitorów z lampami CCFL). Regulacja jasności jest błyskawiczna i odbywa
się za pomocą dotykowych przycisków monitora; jest dostępna bezpośrednio z głównego
menu. Obraz może być wyświetlany w trzech predefiniowanych trybach: Movie, sRGB oraz
Paper, a także w dwóch konfiguracjach użytkownika. Dla profili użytkownika ustawić można
jasność, temperaturę barwową, nasycenie kolorów i ich odcień, a także nasycenie kanałów RGB. Tryby predefiniowane są przeznaczone do określonych zastosowań, Movie służy
oczywiście oglądaniu filmów – ochładza kolory i obniża jasność, sRGB to tryb do codziennej pracy, najbardziej uniwersalny i najlepiej odwzorowujący kolory, Paper natomiast ociepla kolorystykę i przyciemnia ekran, by zwiększyć komfort pracy po zmroku. W porównaniu
z funkcją Night Shift z macOS wypada podobnie, trzeba go jednak aktywować ręcznie
(działa za to dla każdego podpiętego źródła). W opcjach zaawansowanych mamy też opcję
Super Resolution, która programowo wyostrza obraz – efekt jest widoczny, ale wyświetlany
w ten sposób obraz męczy wzrok.
Monitor otrzymał kilka funkcji, które docenią przede wszystkim firmy. Rozbudowane menu
oszczędzania energii (nazwane EcoView) pozwala na zmniejszenie konsumpcji mocy
o nawet 19 watów względem standardowych ustawień. EcoView wykorzystuje czujnik światła do regulacji podświetlenia w określonych przez użytkownika granicach, stąd też monitor można zablokować przed podświetlaniem się do 100% (a także ograniczyć minimalny
poziom ściemniania). Administratorzy firm docenią natomiast funkcję Screen InStyle, czyli
możliwość szybkiego skonfigurowania monitora po podłączeniu do niego pendrive’a z gotowymi ustawieniami. Urządzenie pozwala ładować podpięte przez USB-C komputery, a wyjściowa moc może wynosić 15 bądź 30 watów. Jeśli zdecydujemy się na tę drugą opcję, by
szybciej ładować urządzenie, maksymalna jasność ekranu zostanie znacznie zredukowana.
Przy 12-calowym MacBooku wystarczyła mi ta pierwsza opcja, podczas pracy w jasnym
pomieszczeniu (a więc z wymaganym mocnym podświetleniem ekranu) ładowanie bardziej
energochłonnego komputera byłoby jednak niemożliwe lub bardzo powolne.

Monitor ma bardzo wąską ramkę ekranu, o grubości zaledwie
6,7 mm, przy czym tylko 1 mm to obudowa.
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FlexScan zajął istotne miejsce w moim ekosyste-

EIZO FlexScan 			
EV2780 			
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 5/6
Dane techniczne:
Plusy:
• wysoka jakość obrazu
• tryb Picture by Picture
• płynna regulacja podświetlenia
• USB-C
Minusy:
• nie do końca równe podświetlenie
przy krawędziach
• ograniczona moc na USB-C
przy maksymalnej jasności
• kiepskie głośniki
Cena: 4429 PLN

mie urządzeń. W domu przestałem kompletnie
korzystać z klawiatury MacBooka i przerzuciłem się wyłącznie na duży ekran. Powodów jest
kilka: od niesamowitej przestrzeni, jaką daje
27-calowy wyświetlacz, przez uporządkowanie
kabli do sprzętu, który podpinam do komputera
(a wbrew pozorom nie jest to tylko ładowarka),
po komfort pracy na matowej matrycy, którą
mogę ustawić dokładnie tak, jak potrzebuję. Czy
FlexScan ma wady? Owszem, dwie, bo dokładnie tyle 1-watowych głośników w nim zamontowano. Nawet iPhone brzmi lepiej, i to ten
pierwszej generacji. To jednak drobiazg, zupełnie nieistotny, biorąc pod uwagę to, do czego
monitor został stworzony.

pawelhac
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QARDIOARM,

BO ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

DOMINIK ŁADA

Zdrowie jest najważniejsze. Wszyscy to wiemy. Gdy pojawiają się z nim problemy,
zaczynamy się bardziej o siebie troszczyć, zastanawiać nad sobą, swoim organizmem
i swoimi możliwościami. Chyba najważniejszym organem w naszym organizmie
jest serce. Monitorowanie tętna to już norma. Mierzymy je Apple Watchem, nawet
najprostsze opaski mają czujniki. Równie ważne, jak tętno, jest ciśnienie krwi. Tutaj jest
już trudniej. Lukę tę wypełnia QardioArm, najnowszy inteligentny ciśnieniomierz, który
kontrolujemy z iPhone’a.
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Do tej pory, aby zmierzyć sobie ciśnienie,
musieliśmy udać się do lekarza lub korzystać
z dość sporych ciśnieniomierzy domowych.
Sytuacja się poprawiła, gdy na rynku pojawiły
się ciśnieniomierze nadgarstkowe. Nie zmieniało to faktu, że musieliśmy mieć dobrą pamięć
lub wszystko sobie zapisywać, aby pamiętać
swoje „wyniki” i przekazać je lekarzowi. Czasem
było to problematyczne i dlatego powstał
QardioArm. Projekt ufundowany na jednym
z serwisów crowdfoundingowych. Miło słyszeć
o zamierzeniach, które się powiodły w kontekście całej masy innych nigdy niezrealizowanych,
chociażby ostatnia sytuacja z popSlate. Projekt
tym bardziej ciekawy, bo nie dotyczy kolejnego
gadżetu, tylko naprawdę przydatnego, medycz-
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nego urządzenia, do tego stworzonego przez
lekarzy, a nie inżynierów.
QardioArm jest dosyć kompaktowy w swojej budowie. To „klocek” o wymiarach 38 x 68
x 140 mm plus oczywiście opaska. Niewielkie
wymiary wynikają z faktu, że nie posiada wyświetlacza – wszystko kontrolujemy z aplikacji, która
jest dostępna oczywiście na iOS – co bardzo
ważne, wspiera HealthKit – oraz na Androida.
Uruchomienie ciśnieniomierza polega tylko na
rozwinięciu opaski. Potem wystarczy wcisnąć
przycisk w aplikacji i następuje pomiar. Wcześniej
musimy sparować nasz telefon z ciśnieniomierzem. Najlepiej rozwiązane jest to, niestety,
w Androidzie, gdzie używamy do tego NFC.
QardioArm to jedyne urządzenie tego typu
dostępne na rynku, które poza standardowymi
pomiarami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi zostało wyposażone w funkcję wykrywania arytmii. Wszystkie informacje na temat
zaburzeń rytmu pracy serca są gromadzone przez
aplikację Qardio App, która umożliwia szybkie
przeprowadzenie konsultacji z lekarzem (wyniki
można na przykład przesłać mailem lub pokazać
je na ekranie telefonu podczas wizyty w gabinecie lekarskim). Wszystkie pomiary są też automatycznie zapisywane w bezpiecznej chmurze,
a specjalny wykres pozwala samodzielnie stwierdzić, czy ciśnienie krwi jest prawidłowe. Co bardzo
ważne, jeśli nie najważniejsze, dokładność pomiarów została potwierdzona testami klinicznymi.
Aplikacja ma wbudowane jeszcze dwie unikalne funkcje – Photo Slideshow, czyli wyświe-
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tlanie relaksacyjnych zdjęć podczas mierzenia
ciśnienia oraz Geo Tracking, czyli geolokalizację
pomiarów dokonywanych w różnych miejscach.
Aktualna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie producenta.
QardioArm w Polsce można dostać w jednym
z czterech kolorów – białym, czerwonym, niebieskim lub złotym. Polska cena została ustalona na 509 złotych.
QardioArm kupimy w sklepie doapple.pl

dominiklada
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D-LINK OMNA 180 CAM HD

NORBERT CAŁA

Ile to już razy pisałem, że to będzie właśnie ten moment, w którym zaczną się na
masową skalę pojawiać urządzenia zgodne z HomeKit. Ciągle w sumie nie mogę się
tego momentu doczekać, ale już jest zdecydowanie lepiej. Teraz na przykład trafiła do
naszej redakcji pierwsza w pełni kompatybilna z HomeKit kamera. Jest to D-link Omna
180 CAM HD. Na potwierdzenie tego kamerę możecie nabyć choćby w Apple Store
Online, równocześnie z jej pojawieniem znikły z tego sklepu wszystkie inne kamery.
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Pewnie większość z Was zna jakieś produkty D-link. Kiedyś
miały one lepszą opinię, potem gorszą, teraz są może

Jestem więc przekonany,
że Apple w procesie
autoryzacji kamery D-link
dla HomeKit poprosiło
też o wygląd, którego nie
będą się wstydzili, może
nawet użyczyli jakiegoś
projektanta. W każdym
razie udało się, Omna jest
po prostu ładna.

trochę przytłoczone przez produkty innej firmy z „link”
w nazwie. Jedno jest pewne, nigdy nie grzeszyły one urodą.
Jestem więc przekonany, że Apple w procesie autoryzacji
kamery D-link dla HomeKit poprosiło też o wygląd, którego
nie będą się wstydzili, może nawet użyczyli jakiegoś projektanta. W każdym razie udało się, Omna jest po prostu ładna.
Ma ostatnio modny kształt walca, który w jej przypadku
jest praktycznie tej samej wielkości, co puszka z napojem
gazowanym 250 ml. Walec jest w całości wykonany z aluminium, z przerwą w górnej części, gdzie umieszczono
obiektyw. Od dołu walca mamy żeberka, za którymi ukryto
głośnik, a od spodu złącze na kartę microSD. Kamera może
się podobać, ma zachowawczy wygląd, który na pewno
nie będzie szpecił naszego pomieszczenia. Razem z kamerą
dostajemy zasilacz zakończony kablem o długości około
5 metrów. To bardzo wygodne, bo łatwo umieścimy kamerę
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w dogodnym dla nas miejscu, które może być oddalone od
gniazda zasilania. Tyle o wyglądzie, przejdźmy do obrazu.
Nazwa kamery mówi nam na ten temat bardzo dużo. Omna
180 Cam HD, czyli, jak się możemy domyślać, nagrywa ona
obraz Full HD 1920 x 1080, a jej szerokokątny obiektyw
pokrywa pole widzenia 180 stopni. Kamera ma też wbudowany mikrofon i głośnik oraz diody IR LED, które umożliwiają dobry obraz do 5 m w całkowitej ciemności. Obraz
z kamery jest naprawdę bardzo dobrej jakości, ostry, jasny,
czyli taki, jakbyśmy sobie tego życzyli po kamerze do monitoringu. Szeroki kąt obiektywu sprawia zaś, że po odpowiednim umieszczeniu kamery możemy monitorować całe
pomieszczenie tylko jedną kamerą. Oczywiście taka budowa
obiektywu powoduje zniekształcenia obrazu na jego brzegach, ale przecież nie o dokładne odwzorowanie obrazu
w kamerze monitoringu nam chodzi. Jak wspomniałem
Omnę wyposażono w głośnik i mikrofon, dzięki temu mamy
łączność głosową w obu kierunkach. Możemy naszym ciepłym głosem uspokoić psa lub przestraszyć intruza. Omna to
naprawdę kawał dobrej kamery do monitoringu domu.
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Teraz przejdźmy to tego, co najlepsze, czyli wsparcia dla HomeKit! Zapewne nieraz dodawaliście jakieś smart urządzenie do swojej sieci domowej. Są sposoby prostsze i mniej proste, ale
za każdym razem to jakiś kłopot. No, chyba że to urządzenie zgodne z HomeKit. Dodawanie
urządzeń do naszego „Domu” HomeKit to bajka. Wystarczy wejść w aplikację Dom na
iPhonie lub iPadzie i nacisnąć na ikonkę dodawania. Aplikacja sama wyszuka nowe urządzenie i poprosi o podanie kodu, który jest umieszczony na każdym, zgodnym z HomeKit
urządzeniu. Kod można wpisać ręcznie lub zeskanować aparatem telefonu. Koniec! Nic
więcej. Kamera od tej pory jest w naszej sieci. D-link Omna 180 CAM HD jest zgodna tylko
z HomeKit, nie da się jej tak po prostu dodać do naszej sieci Wi-Fi. Co więcej, na stronach
producenta próżno szukać informacji o tym, że ta kamera ma w ogóle Wi-Fi, jest tylko informacja, że komunikuje się bezprzewodowo. Choć tak naprawdę oczywiście ma Wi-Fi, tylko
że końcowemu klientowi taka wiedza do niczego nie jest potrzebna, bo kamerę dodaje do
„Domu”, a nie do Wi-Fi. W czasie dodawania Omny do naszego „Domu”, tak naprawdę dodadzą się dwa urządzenia. Jedno to właśnie kamera, a drugie to czujka ruchu. Czujnika ruchu
możemy użyć do stworzenia dowolnej automatyzacji w obrębie aplikacji Dom. Czyli na
przykład odpalić światła, gdy kamera wykryje ruch, ale tylko po zmierzchu. Obraz z kamery
możemy oglądać na żywo w aplikacji Dom, możemy też otrzymywać jako powiadomienie,
gdy kamera wykryje jakiś ruch. Oczywiście, aby otrzymać powiadomienie, gdy nie ma nas
w domu, musimy mieć nasz HomeKit wystawiony do świata, czyli mieć w domu na stałe
Apple TV (co najmniej 4 generacji) z systemem tvOS w wersji 10.1 lub nowszej albo iPada
z systemem iOS w wersji 10.1 lub nowszej.
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Niestety, tu na jaw wychodzą niedoskonałości HomeKit, które nie przewidują zapisywania
filmu z kamery choćby w iCloud – mam nadzieję, że to się zmieni. Teraz, jeśli mamy polegać
na samym HomeKit, to nawet jak zobaczymy złodzieja w kamerze, to jedyne, co możemy zrobić, to zrzut ekranu, nagrany obraz przepada. Na tę ewentualność kamera ma dodatkowe złącze na karty microSD do 128 GB pojemności – karty nie ma w zestawie. Na tej karcie kamera
zawsze nagra 20 s obrazu po wykryciu ruchu w zasięgu jej widzenia. Filmiki są nagrywane
ciągle, a po zapełnieniu karty najstarsze są kasowane. Dzięki temu mamy materiał z dowodem, no, chyba że ktoś zabierze kamerę, wtedy nie mamy, a tu wracamy do zapisywania
obrazu w iCloud. Aby obejrzeć filmiki nagrane na karcie, musimy użyć aplikacji do kamery, za
pomocą której też możemy dokonać konfiguracji kamery lub przełożyć kartę do czytnika.
D-link Omna 180 CAM HD to pierwsza kamera z HomeKit, która dopiero przeciera szlaki.
Widać niedoskonałości w działaniu oprogramowania, widać braki, jak chociażby niemożliwość zapisywania monitoringu w chmurze iCloud. Dochodzi do tego cena – około 1000 złotych. Rewanżuje się świetnym wyglądem, doskonałą jakością obrazu i niebywałą prostotą
konfiguracji oraz wsparciem rozwijającego się ekosystemu. Liczę, że wraz z iOS 11 dojdzie
dużo nowych smaczków.
Ocena iMagazine

norbertcala
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WOOLET 2.0

NORBERT CAŁA

Co najczęściej gubimy lub jest nam kradzione? Pewnie większość osób odpowie, że
portfel, pewnie też właśnie utraty portfela najbardziej się obawiamy. W końcu mamy
w nim to, co najcenniejsze: dokumenty, karty płatnicze i pieniądze.
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Potrzeba nam więc portfela, który powiadomi
nas o tym, że go zgubiliśmy lub zapomnieliśmy zabrać. Pomysł prosty. Należy wziąć portfel
i włożyć do niego na stałe lokalizator BT, jakich
pełno na rynku. Dokładnie tak sobie to wyobraziła i potem wykonała firma Woolet.co. Tu dwie
ciekawostki: najpierw to, że pierwsza wersja ich
produktu została sfinansowana na Kickstarterze,
drugą ciekawostką zaś jest to, że firma wywodzi
się z Polski – choć specjalnie się tym nie chwali.
Aby napisać coś o Woolet 2.0, trzeba koniecznie
rozdzielić dwie rzeczy – technologię i dizajn wraz
z wykonaniem. Zacznę od tego pierwszego.
Portfel można kupić w dwóch wersjach, zwykłej
oraz powiększonej – XL. Wersja powiększona
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jest w stanie zmieścić więcej kart, większe rozmiarowo pieniądze, jest po prostu większa.
Do testów dostałem wersję klasyczną, czyli mniejszą, w kolorze czarnym. Jest jeszcze wersja
brązowa, wykonana z nie do końca wyprawionej skóry – widziałem ją tylko na zdjęciach, ale
muszę przyznać, że wygląda znakomicie. Jest też specjalna wersja ze skóry eko. Cielęca skóra
użyta do wykonania portfela okazuje się naprawdę bardzo delikatna, miękka i nie powstydziłby się jej żaden portfel z drogiego butiku w Mediolanie. Dochodzi do tego ręczne, bardzo gustowne i dokładne wykonanie, doskonałe przeszycia, podszewka z logo producenta,
a na zewnątrz znaczek z logo pokrytym 24-karatowym złotem. Jednym zdaniem portfel zdecydowanie z wyższej półki średniej. Nie będzie go wstyd wyjąć nawet w najlepszej restauracji. Na tym polu nie ma się zupełnie do czego przyczepić.

Wersja zwykła ma w środku miejsce na banknoty, w którym zmieści się też dowód rejestracyjny – to dla mnie było ważne. Zmieszczą się tam też cztery karty kredytowe lub dwie karty,
dowód i prawo jazdy. Mamy też kieszonkę na wizytówki lub dodatkową kartę, na przykład
do klubu fitness. Choć portfel nie jest przeznaczony do noszenia bilonu, to w przestrzeni na
banknoty znalazła się mniejsza kieszeń, w której można trzymać trochę drobnych, choćby
do wózka sklepowego. Portfel jest przy tym dość cienki, mimo że umieszczono w nim elektronikę odpowiedzialną za kontakt z telefonem i powiadamianie o zagubieniu.
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Elektronika jest ukryta między podszewką
a skórą. Nie można się do niej bez psucia portfela dostać. Jej grubość to mniej więcej grubość
dwóch kart kredytowych. Bateria (150 mAh) do
zasilania elektroniki wystarczy na około pół roku,
a po tym czasie możemy ją naładować bezprzewodowo na każdej ładowarce zgodniej ze standardem Qi. Producent też ma w swojej ofercie
ładowarki, ale tego nie dostajemy w standardzie
i równie dobrze możemy wykorzystać tę od iPhone'a… Wróć, iPhone nie ładuje się indukcyjnie. Tę
od szczoteczki do zębów. Elektronika to w zasadzie procesor ARM Cortex-M0 i moduł Bluetooth
4.0, z którym łączy się nasz telefon.
Ustalmy teraz, jaka jest zasada działania. Otóż
okazuje się prosta. Portfel utrzymuje połączenie BT z naszym telefonem – to połączenie Low
Energy, nie przejmujecie się więc baterią w telefonie – gdy je straci, aplikacja wysyła nam powiadomienie, że zgubiliśmy portfel. W aplikacji możemy
poprosić też o to, by portfel wydał z siebie

Portfel jest przy tym dość
cienki, mimo że umieszczono
w nim elektronikę odpowiedzialną
za kontakt z telefonem
i powiadamianie o zagubieniu.

dźwięk, jeśli zapodzialiśmy go gdzieś w domu.
Możemy też ustawić, z jakiej odległości ma
wykrywać zerwanie połączenia – maksymalny
zasięg to 60 m, ale w domowych warunkach to
około 20–30 m. Aby nie otrzymywać nadmiernej liczby błędnych powiadomień, przewidziano
dodawanie po GPS stref ciszy, w których nie będą
pojawiały się powiadomienia, np. ogródek wokół
domu. Wszystko idealnie. No, nie do końca.

Niestety elektronika w portfelu ma swoje kaprysy, czasem się nie łączy, czasem wysyła
powiadomienia o zagubieniu portfela, gdy leży on obok telefonu. Producenci o tym wiedzą, bo nawet piszą o tym w FAQ na swojej stronie oraz wrzucają do AppStore zrzut ekranu
z aplikacji, na którym nie potrafi ona odczytać poziomu baterii w portfelu! Na szczęście dużo
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częściej mamy sytuację, w której dostajemy powiadomienie o zagubieniu, mimo że portfel
mamy przy sobie, niż odwrotnie. Jest w tej kwestii jeszcze sporo do zrobienia. Nadzieją jest
to, że portfel można aktualizować – uwielbiam to – więc może kolejna aktualizacja (jedna już
była i nic nie zmieniła) naprawi sytuację.
W aplikacji możemy też zaznaczyć portfel jako zagubiony. Wtedy, jeśli ktoś go odnajdzie,
będzie mógł w aplikacji Woolet sprawdzić, czyj on jest i wysłać nam informację. Jak myślicie,
jaka jest szansa, że zgubicie portfel, ktoś będzie chciał Wam go oddać i sprawdzi to w aplikacji, której prawie na pewno nie ma? Brawo – zerowa. Dużo lepsza jest zasada działania
innego polskiego lokalizatora NotiOne, który testowałem kilka miesięcy temu.
Woolet 2.0 kosztuje trochę ponad 500 złotych. To sporo, ale z drugiej strony za markowy,
dobrze wykonany, męski portfel też trzeba tyle zapłacić, a można nawet dużo więcej. Mnie
się bardzo podoba, a elektronika jest miłym dodatkiem i mam nadzieję, że ją dopracują.
Ocena iMagazine: Wygląd

norbertcala

| Działanie:
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KLAWIATURA ZAGG
ADALBERT FREEMAN
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Nie jestem etatowym testerem sprzętu. Nie zawsze
pamiętam, jakie parametry mają urządzenia i często pomijam tak istotne dla koneserów smaczki.
Jestem użytkownikiem i uważam, że sprzęt jest dla
użytkowników. Gdy w redakcji zobaczyłem, że pojawiła się klawiatura do mojego iPada, chciałem ją
przetestować.
Posiadam iPada Pro małego, czyli 9,7". Klawiatura,
którą testuję to ZAGG Slim Book Case with
Keyboard for the Apple 9.7-inch iPad Pro. Ufff...
nie dało się krócej? Klawiatura dojechała do mnie
w małym kartonowym opakowaniu. W zestawie
był kabelek do podłączenia do standardowej ładowarki. Ja ładowałem ładowarką od iPada, zmieniając tylko kabel. Jeśli już jesteśmy przy ładowaniu.
Bateria w klawiaturze wystarcza na długo, nie wiem,
jak długo wam wystarczy, ale mnie używając klawia-
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tury od trzech tygodni i jeszcze się nie rozładowała. Pewnie uzależnione jest to od częstotliwości
używania oraz od podświetlenia. Tak dobrze przeczytaliście podświetlenia. To wyróżnia tę klawiaturę od innych, że posiada światełka. Co więcej, możemy regulować natężenie podświetlenia
oraz kolor. Mamy 3 stopnie natężenia i siedem kolorów.
Mnie najbardziej podoba się bladoniebieski lub turkusowy.
Podświetlenie jest fajne, ale klawisze ważniejsze. Mamy standardowy układ QWERTY wersja US
z poziomym klawiszem Enter. W miejscu górnego rzędu klawiszy, mamy troszkę mniejsze klawisze funkcyjne. Standardowy zestaw: włącznik, łączenie i stan BT, sterowanie głośnością i odtwarzaniem oraz klawisze klawiatury ekranowej, zmiany języka, wyszukiwania, nagrywania, blokady
ekranu i home. Klawisze są mniejsze niż standard, jaki znamy z notebooków czy z klawiatury
Apple Wireless Keyboard. Układ strzałek jest taki, jak we wspomnianej wyżej klawiaturze Apple.
Ogólnie skok klawiszy oraz łatwość pisania bardzo mi przypomina klawiaturę Apple. Przerwy
pomiędzy też są wystarczające, może nawet kosztem przerw pokusiłbym się o większe klawisze.
Klawiatura łączy się z iPadem przez Bluetooth. Nie wykorzystuje złącza smart connector.
Klawiatura wraz z obudową iPada wykonana jest z plastiku oraz z aluminium. Case ładnie przylega do iPada. Ciemny plastik z logo firmy oraz otworami na obiektyw, przyciski i mikrofon.
Z jednej strony posiada wbudowane magnesy, choć tego nie jestem pewien. Być może wykorzystane są magnesy z iPada. W tym miejscu są też dwa otwory, w które wchodzą wystające ele-
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menty z drugiej części obudowy (klawiatury). Magnesy są na tyle silne, że spokojnie utrzymają
w powietrzu rozłożoną klawiaturę. Możemy wkładać iPada w dwa sposoby. Przodem do klawiatury i mamy układ jak w notebooku oraz odwrotnie i mamy podstawkę do np. oglądania filmów.
Możemy zamknąć ja i mamy tryb czytania, choć tego nie polecam ze względu na wagę – lepiej
– wypiąć iPada z klawiatury i mamy tryb case.
Część dolna (klawiatura) zbudowana jest z dwóch części: górna z aluminium oraz dolna z plastiku. Wszystko spasowane jest perfekcyjnie. Wrażenia estetyczne są bardzo pozytywne. Zawias
działa ze sporym oporem, ale to raczej jest zaleta. Zamykanie i otwieranie jest proste, dodatkowo ułatwia je podobne jak w MacBookach wyżłobienie na środku.
Używanie iPada z klawiaturą firmy ZAGG jest komfortowe. Więcej pisałem na iPadzie szczególnie wieczorami. Podświetlenie robi dobrą robotę. Trudno porównać standardową klawiaturę
do iPada od Apple do tego produktu. Ta klawiatura zmienia nam iPada w komputer. Wiele razy
łapałem się, na tym, że szukałem gładzika. Jedyne co bym zmienił to grubość całego urządzenia.
Dałbym cieńszy plastik jako obudowę iPada. Jeśli chcemy wykorzystywać iPada jako nasz jedyny
komputer, uważam, że posiadanie do niego tej klawiatury ułatwi na nim pracę.

FreemanAdalbert
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Z iPHONE'EM NA ROWER
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

101

/ SPRZĘT / Z iPhone'em na rower

Kilka miesięcy temu na łamach iMagazine pisałem o kilku prostych zasadach, których
należy przestrzegać, aby bezpiecznie poruszać się rowerem po mieście. Recenzowałem także
smart kask marki Livall, przy okazji czego podkreślałem:
Używajmy smart rzeczy, cieszmy się nimi, ale pamiętajmy, że tak dziś, jak i kiedyś, o wszystkim
decyduje zdrowy rozsądek.
Pod tymi słowami nadal się podpisuję, z tą różnicą, że do mojego rowerowego setupu dołączył ostatnio uchwyt marki PNY. Tak – uchwyt na iPhone'a. Wariactwo? Przyjrzyjmy się temu
produktowi bliżej.

Prostota
PNY Expand Bike Mount składa się z dwóch części – mocowania z pokrętłem umożliwiającym
rozszerzenie solidnych kleszczy, wykonanych z plastiku i zabezpieczonych gumą, za pomocą
których przytwierdzamy uchwyt do ramy kierownicy oraz chwytaka na telefon wraz ze stalowym, sprężynowym zapięciem, które także wykończono gumą, by umiejscowiony w nim
smartfon nie uległ otarciom.
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Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
Expand Bike Mount zdaje w tym aspekcie egzamin na celujący z plusem. Montaż uchwytu jest
banalnie prosty, a siła śruby spajającej kleszcze
odpowiednia, aby mieć pewność, że spoczywający
w uchwycie iPhone nie wypadnie nam podczas
jazdy jednośladem. Sam chwytak na smartfona
również jest dość solidnie spasowany z resztą
konstrukcji.

Praktyka
No dobrze, pora na praktykę. Pierwsze, co rzuca
się w oczy, gdy zamontujemy naszą nadgryzioną
słuchawkę na ramie roweru, to stabilność jej ułożenia. Tutaj PNY dało ciała. Wystarczy wjechać na
krawężnik, aby pozycja ruchomego ramienia uległa zmianie. Ten problem można ograć, zmieniając kąt nachylenia kleszczy, które przykręcamy do
ramy kierownicy, ale i tak nie da się go wyeliminować do końca.
Druga wada wynika z tego, o czym pisałem przy
okazji recenzji kasku Livall. Są nią rozproszenia.
Pokusa, aby szybko odblokować Touch ID naszego
iPhone'a i przewinąć listę w Centrum Powiadomień
jest spora. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, de facto wypadałoby podróżować z iPhone'em, który ma aktywowany tryb samolotowy. Tylko

Mając na uwadze względy
bezpieczeństwa, de facto wypadałoby
podróżować z iPhone'em, który ma
aktywowany tryb samolotowy.
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jak wówczas używać nawigacji? Podstawowego i chyba jedynego powodu, dla którego decydujemy się umieścić smartfon na kierownicy? A może jednak jest coś jeszcze?
Odkryłem, że ustawiając odpowiednio iPhone'a (maksymalnie w poziomie względem podłoża)
oraz uruchamiając w nim lampę błyskową (wybierając najmniejszą z dostępnych intensywność światła; zrobicie to w iPhonie z 3D Touch, używając siły na przycisku latarki w Centrum
sterowania), możemy dodać do słuchawki z Cupertino nową funkcjonalność. Jaką? No chyba
już wiecie – światło rowerowe! I to całkiem dobre, dalekosiężne światło. Oczywiście uważajcie
z tym lifehackiem – nie ręczę za to, jak zareaguje na niego policja podczas rutynowej kontroli.

Rozsądek do kwadratu
Po testach uchwytu PNY Expand Bike Mount utwierdziłem się w przekonaniu, że najważniejsze
jest bezpieczeństwo. Naprawdę nie potrzebujemy obudowywać rowerów smart gadżetami
ani gadżetami na smart gadżety. Rower to relaks. To przyjemność z jazdy. To wysiłek. Wolność.
Nie oddawajmy jej technologii, bez której możemy się obejść.
Więcej informacji o produkcje znajdziecie na stronie producenta: www.pny-europe.com.

kolaczkrzysztof
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PO SMART
ŻARÓWKI
DO IKEA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Inteligentny dom wciąż dla większości jest pewnym mitem. Mamy już sporo dowodów
na jego przystępność, ale kluczowa jest dostępność w najpopularniejszych miejscach.
IKEA kojarzy nam się z urządzaniem, często również niskobudżetowym. IKEA Tradfri to
seria przystępnego inteligentnego oświetlenia.
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Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli
cen. Zestaw startowy, który sam testuję, to
dwie żarówki E27, bramka dostępowa oraz
pilot zdalnego sterowania. Koszt takiego
zestawu to 349 złotych. Za tyle samo kupimy
też zestaw Philips Hue z dwiema białymi
żarówkami. Podstawowa żarówka E27 Tradfri
to jednak wydatek 49,99 złotych, a w przypadku Hue – minimum 86 złotych. W ofercie IKEA jest też żarówka GU10, E14 oraz kilka
innych wariantów żarówek E27. Do tego
dochodzą panele świetlne LED oraz drzwiczki
do regałów BESTA, a także przyciemniacze
i czujniki ruchu. Na razie system ten operuje
jedynie na różnych temperaturach i jasnościach światła białego.
Żarówki są używalne z pilotem również bez
dostępu do sieci, ale to bramka sprawia, że
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stają się inteligentne. System działa na podstawie standardu ZigBee Light Ling (ZLL), ale
niestety oficjalnie na razie nie podłączymy
ich z system HUE. Nie mają też wsparcia dla
Apple HomeKit. To dopiero początek i myślę,
że wielu entuzjastów będzie starać się połączyć te systemy i zintegrować żarówki Tradfi
z prawdziwym inteligentnym domem.
Po pobraniu aplikacji wita nas przyjemny
interfejs z napisami i rysunkami takimi
jak w instrukcjach i innych materiałach
IKEA. Parowanie urządzeń odbywa się
szybko i bezproblemowo. Najpierw dodajemy sprzęt, a później możemy dodawać
nowe grupy urządzeń i sterować światłem w poszczególnych pokojach. Możemy
wybrać odcień światła, a także jego intensywność. Najważniejsze wydają się opcje
planowania, czyli możliwość włączania
i wyłączenia o konkretnej godzinie, czy
budzenie światłem, które staje się coraz
intensywniejsze. Budzik można ustawiać na
kilka dni i na konkretne godziny oraz odpowiednio grupować lampy. Możemy też tworzyć konkretne sceny. Aplikacja potrzebuje
jeszcze drobnych poprawek stabilności, ale
ogólnie jest płynnie i poprawnie. Brakuje
opcji zdalnych, ale myślę, że twórcy nie
chcieli zbytnio rozbudowywać opcji żarówek
na sam początek, do tego dochodzą jeszcze
kwestie bezpieczeństwa.
Tradfri to bardzo udane i przemyślane rozwiązanie. Całość jest utrzymana w estetyce IKEA.
Mostek, który wymaga przewodowego pod-
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łączenia do routera, pozwala na ukrycie
zbędnych części przewodów, urządzenie
zasilane jest za pomocą portu micro USB.
Łączenie jest wyjaśnione w sposób równie
przejrzysty, jak instrukcje do mebli IKEA,
podobnie jest z logicznym sterowaniem.
Brakuje mi jasno wytyczonej drogi rozwoju dla tego systemu. Chciałbym wiedzieć, że IKEA stawia na Tradfri i oferta
będzie powiększana o kolejne kompatybilne urządzenia. Świetnie, jeśli system
byłby jednak kompatybilny z pozostałymi
rozwiązaniami, czyli Hue, Fibaro a przede
wszystkim Apple HomeKit. Dla mnie
instalacyjne rozwiązania, jak na przykład
właśnie Fibaro, mają tę przewagę nad
bezprzewodowymi żarówkami, że działają niezależnie, zarówno manualnie, jak
i przez telefon. W przypadku Hue czy IKEA
Tradfri, wyłączając żarówkę włącznikiem,
nie uruchomimy jej już z aplikacji.
Mimo wszystko IKEA Tradfri to produkt
niewymagający szczególnej wiedzy, umiejętności czy zaawansowanej infrastruktury. To rozwiązanie idealnie wpasowujące
się w ideę IKEA. Dla mnie to ważny krok
w drodze do upowszechnienia inteligentnego domu, zmianie myślenia o inteligentnym oświetleniu. Skoro takie żarówki są
w IKEA, a konkurencyjne modele kupimy
w elektromarketach, to możemy mówić, że
inteligentny dom wchodzi pod strzechy.

paweloko
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SMART AUDIOBULB

MACIEJ SKRZYPCZAK

Produkty noszące miano „smart” stają się nie tylko coraz bardziej powszechne, ale
i coraz tańsze. Jest tak choćby w przypadku żarówek.
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Kiedyś, gdy chcieliśmy kupić „smartżarówki”, trzeba było się zaopatrzyć w specjalny mostek,
który nimi zarządzał, nierzadko wymagana była też wymiana włączników. Po podliczeniu
kosztów za zakup takiego zestawu wychodziła niemała suma. Obecnie zaczynają się pojawiać rozwiązania bardziej kompaktowe, które na przykład mogą korzystać z obecnej instalacji, czy też skrywają wszystko w samej żarówce.
Takim przykładem jest na przykład żarówka Smart AudioBulb,
która nie wymaga do sterowania żadnego mostka do łącze-

Żarówka Smart AudioBulb
nie wymaga do sterowania
żadnego mostka do
łączenia z urządzeniami
mobilnymi.

nia z urządzeniami mobilnymi. Wszystko zawiera się w samej
żarówce, która komunikuje się ze specjalną aplikacją przez
Bluetooth. W związku z tym zasięg tego produktu to około
10 metrów. Urządzenie jest wyposażone w gwint E27 – standard w naszych domach.
Smart AudioBulb jest oczywiście żarówką LED, która daje dwa
typy światła: biały – o mocy 5 W oraz kolorowy (RGB) o mocy
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1 W. W przypadku tego pierwszego, choć barwa opisywana
jest jako ciepła, to określiłbym ją raczej jako mieszczącą się
pomiędzy zakresem ciepłym a zimnym. W tym trybie żarówka
świeci jasno i pojedyncza sztuka spokojnie wystarcza, by
oświetlić mniejszy pokój. Jeśli chodzi o tryb kolorowy, to jest
dużo ciemniejszy. Pomieszczenie musi być dość zaciemnione,
żeby światło je zauważalnie oświetliło. A i wtedy, na przykład
w przypadku ustawienia koloru na czerwony, miałem wrażenie, jakbym znalazł się w ciemni fotograficznej.
Zmianą trybów oświetlenia sterujemy ze wspomnianej wcześniej specjalnej aplikacji. Na ekranie głównym mamy dostęp
do palety barw, poziomu natężenia światła, czterech predefiniowanych kolorów – białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego oraz wyłącznik. Oprócz tego mamy jeszcze dwie opcje.
Pierwszą z nich są efekty podzielone na pięć grup:
• miganie – gdzie ustawiamy częstotliwość rozbłysków oraz
ich kolor,
• pulsacja – działająca na podobnej zasadzie jak powyższe
z tą różnicą, że kolor zanika płynnie i tak samo płynnie znowu się zapala (mamy tu również ograniczoną liczbę kolorów – 8),
• tęcza – gdzie kolory przechodzą płynnie z jednego w drugi, a od nas zależy, jak szybko będzie się to działo,
• sonda – działa praktycznie na tej samej zasadzie jak pulsacja, choć moment zapalenia trwa krócej niż moment
zgaszenia,
• widmo – tryb, w którym żarówka świeci w rytm muzyki.

Ogromnym mankamentem, który zdaje się
nieco kłócić ze „sprytnym” działaniem tego
produktu, jest brak wsparcia dla Apple’owego
HomeKit.
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Biorąc pod uwagę tę ostatnio opisaną funkcję, przechodzimy do kolejnej możliwości żarówki, na co zresztą wskazuje jej nazwa. Smart AudioBulb ma wbudowany głośnik.
Oczywiście, biorąc pod uwagę gabaryty całego urządzenia
(jest nieco większe niż zwykłe żarówki), nie należy się spodziewać nie wiadomo jakiej jakości dźwięku. Mógłbym ją
przyrównać do słuchania radio, choć trzeba przyznać, że
nawet ustawiając poziom dźwięku na najwyższy, nie słychać żadnych trzasków. Do sterowania muzyką jest przeznaczona osobna opcja w aplikacji sterującej. Szkoda jedynie, że
odtwarzanie dźwięku jest dozwolone z jednej żarówki. Aż
prosi się, żeby rozłożyć muzykę na kilka żarówek (ja na przykład w żyrandolu mam dwie), co z pewnością przełożyłoby
się na jeszcze lepszy odbiór.
Ogromnym mankamentem, który zdaje się nieco kłócić ze
„sprytnym” działaniem tego produktu, jest brak wsparcia
dla Apple’owego HomeKit. Nie jest więc możliwe na przykład automatyczne włączenie światła, gdy wchodzimy do
domu lub wyłączenie, gdy wychodzimy. Są natomiast opcje,
które pozwalają na stopniowe ściemnianie, aż do wyłączenia żarówki w określonym przez nas czasie (tryb snu) oraz
łagodne rozjaśnianie po określonym czasie na ustawioną

Smart AudioBulb 		
		

przez nas godzinę.
To, co jednak wyróżnia najbardziej te żarówki na tle innych,

• Design: 4/6

to cena. Za sztukę zapłacimy 99 złotych. Dla porównania IKEA

• Jakość wykonania: 5/6

wprowadziła ostatnio swoje „smartżarówki” w cenie od około

• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 3/6
Cena: 99 PLN
Sklep: Mobidick.pl

50 złotych, ale po pierwsze, świecą tylko na biało, a po drugie,
do działania wymagają mostka. Nie mówiąc już o tym, że nie
wydobywają z siebie dźwięków.
Jeśli więc chcielibyście posmakować tego całego „smart”
w swoim domu, to może warto zacząć od Smart AudioBulb.

mcskrzypczak
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TE TELEWIZORY WARTO KUPIĆ

– SAMSUNG QLED Q8 I SONY XE90!

PAWEŁ OKOPIEŃ

Sony i Samsung to dwie firmy, które są dla mnie liderami rynku telewizorów. Sony dawniej
było królem, innowatorem, inicjatorem zmian. Dziś Samsung nie tylko przoduje w sprzedaży,
ale też dyktuje trendy. Przed Wami Sony XE90 oraz Samsung QLED Q8. To dwa modele, które
jako pierwsze w tym roku trafiły do mnie na warsztat i zarazem dwa modele warte uwagi.
Czytając ten materiał, dowiecie się również, czy godne są rekomendacji.
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Szczerze mówiąc, miałem dylemat, jak przedstawić Wam te modele. Dzięki temu, że iMagazine
jest w formie cyfrowej, nie mamy ograniczeń
objętości tekstu. Mógłbym więc zaserwować
Wam dwie obszerne recenzje. Wcześniej dość
obszernie opisałem swoje pierwsze wrażenia
z użytkowania tych telewizorów. Dlatego format
tej recenzji będzie nieco inny i postaram się, by
w kolejnych numerach w podobny sposób były
prezentowane kolejne modele telewizorów.

SONY XE90
Jestem na tak! To najciekawszy telewizor Sony
w ostatnich latach, rozsądna cena na starcie
w stosunku do możliwości. Udało się naprawić błędy poprzednich serii. To, co drażni, to
zewnętrzny zasilacz w wersji 55-calowej, brzydki
plastikowy pilot i słabe wykończenie z tyłu telewizora. Najgorszy jest jednak system Android
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TV, który jest po prostu powolny i potrafi się zawiesić i zepsuć całe wrażenie z użytkowania
telewizora. Całość jest jednak bardzo przyzwoita i jeśli uważacie, że Android TV ma jednak
zalety, to ten telewizor Wam polecam.

SONY XE90

				

Samsung Q8C

				

Dane techniczne:

Dane techniczne:

• Przekątna: 55

• Przekątna: 55

• Dostępne warianty: 49, 65, 75 cali

• Dostępne warianty: 65, 75

• Smart TV: Android TV

• Smart TV: Tizen

• Alternatywy: Samsung
KS7000, Panasonic DX750

• Alternatywy: Panasonic
DX900, LG OLED B7

Cena: 6699 PLN

Cena: 10 999 PLN

Plusy:

Plusy:

• Bardzo dobre odwzorowanie obrazu

• Fantastyczne kolory

• Dobre podświetlanie

• Genialny Smart TV

• Widoczny efekt HDR
• Dobry stosunek ceny do jakości

• Atrakcyjny design
i przemyślane rozwiązania

Minusy:

Minusy:

• Stabilność i działanie Android TV

• Podświetlanie mogłoby być lepsze

• Jakość wykonania odbiega
od wizerunku firmy

• Wysoka cena

Samsung Q8C
Gorąco polecam! Najpierw testowałem telewizor Sony, a później Samsunga. Mówimy
o telewizorze znacznie droższym, dlatego jest to różnica klas w podejściu do użytkownika.
Jednocześnie w samej jakości obrazu dla przeciętnego użytkownika te różnice będą zauważalne, ale już nie będą tak drastyczne. QLED przyciąga system schowanych kabli, ładnej obudowy z tyłu i niewidocznym przewodem, dzięki któremu możemy schować inne urządzenia
5 metrów od ekranu. To po pierwsze piękny mebel. Po drugie QLED to telewizor na miarę
2017 roku ze względu na funkcje multimedialne. Tizen znacząco ułatwia dostęp do treści, do
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ostatnio oglądanych produkcji i tych rekomendowanych. Samsung oferuje najbogatszą ofertę
aplikacji VOD na naszym rynku, a w dodatku dla
tych, którzy zakupią Q8, przygotowano promocyjny dostęp do wielu z nich. Zwieńczeniem tego
są rewelacyjne kolory, świetna płynność ruchu,
dobra czerń, bardzo dobry efekt HDR. Niestety
nie jest idealnie, krawędziowe podświetlanie daje
o sobie znać, a to przy tej cenie telewizora spory
mankament. Całościowo jest to jednak jeden
z ciekawszych telewizorów w 2017 roku. Czekam
na to, co zaoferują tańsze modele Samsunga
w tym roku.

paweloko
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LG
G6
– ROZBUDOWANE PIERWSZE WRAŻENIA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Zanim w moje ręce wpadł wyjątkowy Samsung Galaxy S8, to LG G6 był moim tegorocznym
faworytem na najciekawszy smartfon roku. Powód takiego toku rozumowania był prosty: nie
lubię zagiętych brzegów ekranów, ponieważ zniekształcają wyświetlany obraz, a G6 miał ekran
płaski. Niestety, sam płaski ekran androidowego smartfona roku nie czyni.
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Na wstępie
Nie jest to pełna recenzja, ponieważ nie spędziłem z G6 tyle czasu, ile bym sobie życzył.
Pewne opinie poniżej mogłyby się zmienić, gdybym spędził z nim więcej czasu.

Ładny, ale ze skazą
Design przodu nowego G6 bardzo mi przypadł do gustu, wraz z trendem na zaokrąglone
rogi. Momentami ikonki w rogach nie wyglądają za pięknie, ale jest inny problem… Otóż
rogi ekranu w moim egzemplarzu wyglądają jakby były 8-bitowe – gołym okiem widzę piksele, a krzywa nie jest idealnie dopasowana do poziomej i pionowej linii brzegów ekranu.
Odkąd to zobaczyłem po raz pierwszy, nie mogę o tym zapomnieć i moje oczy za każdym
razem błądzą w tym kierunku. Dla mnie to ogromny minus – na miejscu projektantów wolałbym zostawić kwadratowe rogi niż wypuszczać coś takiego na rynek. Dobrą wiadomością
jest tylko to, że rzekomo nie dotyczy to każdego egzemplarza – polecam sprawdzić przed
kupnem.
Jeśli chodzi o dostępne kolory samego telefonu, to na żywo widziałem jedynie czarny.
Pomimo że ekran jest typu IPS i nie ma takich czerni jak OLED, to nie zauważam, aby czerń
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nie była czarna. Na zdjęciach szarego i białego widać już różnicę – gdybym miał wybierać
dla siebie, to poszedłbym właśnie w czerń lub szarość.
Plecki samego telefonu z kolei mają twarz robota, stworzoną przez dwa obiektywy aparatu,
lampę błyskową oraz czytnik linii papilarnych.

Ekran
Nie widziałem jeszcze pomiarów tego ekranu, więc nie mogę się odnieść do żadnych konkretów, ale moje zdjęcia na nim wyglądają tak, jak się tego spodziewałem – kolory są
poprawne i nieprzesycone. Jedynie balans bieli jest moim zdaniem ciut za zimny – na pewno
chłodniejszy niż ekran iPhone’a i Galaxy S8. Rozdzielczość jest również więcej niż wystarczająca – na 5,7" przekątnej upakowano 2880 x 1440 px, co daje nam nietypowe proporcje 18:9
(2:1), czyli ciut „niższe” niż Samsungowe 18,5:9. Mniejsza przekątna dodatkowo powoduje, że
telefon znakomicie leży w dłoni i jeśli miałbym być czepialski, to chciałbym, aby był ciut cieńszy, ale już nie kosztem pracy na baterii. Gęstość upakowania pikseli jest na tyle duża (564
ppi), że absolutnie ich nie dostrzegam (dodam tylko, że przy 320+ już ich nie widzę).

Procesor i Android
Być może nietypowym posunięciem było zastosowanie zeszłorocznego Snapdragona 821,
ale rozumiem je – nowszy 835 ciężko dostać. W „lightowych” grach, typu Threes!, animacje
mają „na oko” pełne 60 fps. Patrząc jednak po testach porównujących G6 z konkurencją,
widać, że przydałoby się ciut więcej optymalizacji. Jest to szczególnie widoczne w Chrome,
Twitterze i Instagramie, gdzie przewijanie ekranu nie ma nic wspólnego z płynnością.
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Ciekawostką jest fakt, że artykuły otwarte prosto z Google Now, we wbudowanej przeglądarce, przewijają się wzorowo! Nawet bardzo ciężkie strony. Ta rozbieżność jest dla mnie niedopuszczalna, szczególnie w tej klasie sprzętu.
Dodatkowo negatywnie patrzę na fakt, że domyślnie otrzymujemy Androida 7.0, a nie nowszą wersję. Nadal chciałbym, aby producenci bardziej o to dbali, przy okazji nie odpuszczając
w kwestiach bezpieczeństwa i odpowiednich łatek.

Przycisk Home z czytnikiem linii papilarnych na plecach
Wielu ludzi go nienawidzi, prawdopodobnie dlatego, że nie można go wcisnąć, gdy telefon leży na stole. Miałem z nim do czynienia rok temu, przy okazji LG G5 i muszę otwarcie
powiedzieć, że nie mam większych zastrzeżeń do tego rozwiązania – jest na pewno wygodniejsze niż to w Galaxy S8, gdzie przycisk Home i czytnik są w różnych miejscach. Sam czytnik działa sprawnie, chociaż nie idealnie w przypadkach, w których trafię palcem w jego
brzeg. Jego lokalizacja jest jednak na tyle wygodna, że nie muszę specjalnie starać się, aby
go dosięgnąć, w odróżnieniu od Galaxy S8, gdzie przestałem z niego korzystać.

Aparat
Niestety, pogoda nas w tym roku nie rozpieszcza, więc nie miałem okazji spędzić z aparatem tyle czasu, ile bym sobie życzył. Na ogromny plus zaliczam fakt, że LG postarało się
i obie matryce od aparatów są identyczne i mają po 13 MP. Oba też mają wbudowany OIS, AF
z detekcją fazy i są f/1.8 oraz f/2.4. Z wyliczeń wynika, że mają odpowiednio ok. 29 mm oraz
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12 mm (nie cytujcie tego) – firma tutaj obrała inny kierunek
niż Apple, podobnie jak w G6, i zdecydowała się na obiekty
szerokokątny oraz fish-eye. Osobiście jestem zwolennikiem
tele lub standardu, bo przydaje się znacznie częściej, ale
lepsze to niż jeden obiektyw z mojego punktu widzenia.

Głośnik
Nie rozumiem, skąd w tym roku moda do wracania do jednego głośnika u producentów. Galaxy S8 również gra tylko
z dolnego i G6 w tej kwestii brzmi bardzo podobnie. iPhone
7, z dwoma głośnikami, bije oba bez kropelki potu, a sam
przecież nie jest w tej kwestii mistrzem. Minus odhaczony.

LG UX 6.0
Tak jak nigdy nie spodziewałem się, że Samsung Experience
kiedykolwiek mi się spodoba, tak nie podejrzewałem,
że odrzuci mnie najnowszy LG UX. Wiele kwestii rozwiązuje bardzo podobnie do iOS-a, co może być plusem
dla niektórych użytkowników, ale osobiście całości brakuje spójności – zdecydowanie wolałbym zobaczyć tutaj
stockowego Androida, opcjonalnie z kilkoma dodatkami
w menu, pomagającymi w dostosowaniu funkcji telefonu
do naszych potrzeb. A tymczasem UI mi się po prostu
nie podoba, a biel ekranów ustawień dodatkowo podkreśla felerne rogi, o których wspominałem wcześniej.
Jednocześnie przyznam, że z czasem się przyzwyczaiłem
do nakładki LG, ale nie jestem jej wielkim fanem.

Wygoda używania
W tej kwestii G6 bardzo mi odpowiada. Nie zajmuje wiele
miejsca w kieszeni, a mniejszy, 5,7-calowy ekran jest i tak
większy niż 5,5-calowy w iPhonie 7+. To więcej niż potrzebuję i cieszy mnie, że firma nie poszła w większe gabaryty.
Całość też świetnie leży w ręce i ani razu jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby telefon próbował się wyślizgnąć z dłoni
– szklane plecy w tym pomagają, klejąc się do palców.
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Bateria
Byłem zaskoczony, o ile lepiej G6 radzi sobie z baterią na domyślnych ustawieniach niż
Galaxy S8. Miałem dni, kiedy używałem go jedynie po 1–2 godziny dziennie i „wyciągnąłem”
z niego wtedy 74 godziny pracy przy 3% baterii. Realnie bez żadnych problemów wystarcza
mi na dwa pełni dni korzystania z niego, a czasami nawet na trzy.

Na koniec
Przez krótki moment byłem zdecydowany, aby tym telefonem zastąpić swojego Nexusa
6, ale patrząc na to, jak wypada S8 w tym roku, G6 niestety nie jest dla niego konkurencją.
Dużym plusem jest też znakomicie działający Google Assistant, którego zdecydowanie wolę
od Bixby. Szkoda, bardzo żałuję, bo naprawdę wolę płaskie ekrany.

morid1n

LG G6
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 3/6
• Wydajność: 5/6
Komentarz: Oprogramowanie
dostało tak niską ocenę ze względu
na brak płynnego przewijania
w wielu programach oraz za
inne, opisane powyżej cechy.
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WIND-FREE

KLIMATYZACJA BEZ GĘSIEJ SKÓRKI

PAWEŁ OKOPIEŃ

Kwiecień nie rozpieszczał nas pogodowo, ale lada moment będzie lato,
prawdopodobnie bardzo upalne. Warto pomyśleć o klimatyzacji do biura lub domu.
Klimatyzator idealny to taki, który rzeczywiście chłodzi, a nie wychładza. W dodatku nie
powinien też wywoływać gęsiej skórki na myśl o rachunku za prąd. Dodajmy do tego
jeszcze nowoczesne funkcje.
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Wind-Free od Samsunga to klimatyzator z wbudowanym Wi-Fi. Dzięki temu można go
obsłużyć z dowolnego miejsca na Ziemi. Specjalna aplikacja dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS. Dzięki niej możemy na przykład włączyć klimatyzator na kilka
godzin przed powrotem do domu. Urządzenie można także odpowiednio programować,
aby intensywnie schładzał przed pojawieniem się pracowników w biurze, a później w godzinach pracy przełączył się w tryb subtelnego chłodzenia. Dzięki inteligentnemu procesowi
automatyzacji pracy urządzenia otrzymujemy bardzo niskie zużycie energii. Tym samym
obalamy mit o tym, że klimatyzacje są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Klimatyzatory są dobrodziejstwem biur, ale też i kłopotem. Powietrze nadmuchiwane ze
zbyt dużą siłą powoduje uczucie nieprzyjemnego chłodu i może także skutkować przeziębieniem. Receptą jest technologia opracowana przez Samsunga w klimatyzatorze WindFree. Wyeliminowano w nim bezpośredni nadmuch. Konstrukcja klimatyzatora bazuje na 21
000 mikroskopijnych otworów, odpowiedzialnych za rozpraszanie powietrza dystrybuowanego do pomieszczenia. Ogromną zaletą nowego produktu Samsunga jest funkcja w pełni
automatycznego przełączania się między dwoma trybami pracy, różniącymi się intensywnością procesu schładzania powietrza. Dzięki użyciu nowej 8-biegunowej sprężarki opracowanej przez Samsunga, wykorzystującej technologię POWERboos silnik klimatyzatora narażony
jest na mniejsze wahania momentu obrotowego, co ogranicza ogólną wymaganą energię
i skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej przez kompresor.
Wind-Free to produkt przede wszystkim adresowany do właścicieli biur, ale coraz częściej
o klimatyzatorach myślą również mieszkańcy domów i mieszkań prywatnych. Jak widać,
Samsung to nie tylko smartfony i telewizory, ale także praktyczny sprzęt chłodniczy, który
w dodatku również może być smart.

paweloko
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MERCEDES-AMG
GLC 43 COUPÉ

JAN URBANOWICZ

Samochód jako rzecz użytkowa ma przede wszystkim dobrze wyglądać. Czy
się podoba, czy nie – to już jest kwestia gustu. W przypadku opisywanego modelu jego
uroda może podlegać dyskusji. W przeciwieństwie do wrażeń z jazdy.
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Mercedes GLC jest następcą modelu GLK i o ile w „zwykłej” wersji SUV jest raczej samochodem, który może się wszystkim podobać, o tyle w wersji coupé nie każdy będzie jego zwolennikiem. Mnie się podobał, ale nie zakochałem się w nim na zabój – a przynajmniej nie w tym,
jak wygląda. Otóż opisywany egzemplarz jest dość szczególny, gdyż posiada trzy literki, które,
mówiąc krótko, robią robotę. Mowa tu oczywiście o AMG i to nie o pakiecie wizualnych dodatków. Pod maską tegoż modelu drzemie trzylitrowe V6 biturbo o mocy 367 KM. Od razu wiadomo, że jazda tym autem to będzie dobra zabawa i przyznaję, że była.
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Zanim jednak przejdziemy do tematu jazdy…
Gdy wsiadamy do środka, od razu wiemy, że siedzimy w Mercedesie. Wygląd kokpitu jest dobrze
znany z innych modeli tej marki, a kierownica
obszyta skórą i Alcantarą ma na środku charakterystyczną trójramienną gwiazdę. Siedzi się tu
wygodnie, choć muszę przyznać, że auta z klasy
A oraz E były dla mnie o wiele wygodniejsze. Nie
chcę być tu jednak księżniczką na ziarnku grochu,
bo fotele w GLC są naprawdę wygodne i większość użytkowników nie będzie miała się do czego
przyczepić. Możemy je oczywiście dopasować do
siebie, gdyż regulacja jest niemal we wszystkich
możliwych płaszczyznach. W opcji mamy również
podgrzewanie i wentylację siedzisk. O ile z przodu
siedzi się dobrze i mamy do dyspozycji sporo miejsca, tak z tyłu jest już gorzej, w szczególności dla
osób wyższych. Takie są chyba jednak uroki tego
typu nadwozia. We wnętrzu znajdziemy chyba
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wszystkie możliwe udogodnienia, by, nawet jak
jest mało miejsca, było nam tam komfortowo.
Dobry system audio (jest tu również CarPlay),
panoramiczny dach oraz 7-calowy wyświetlacz do
obsługi multimediów – to tylko niektóre z rzeczy,
które umilają pobyt w tym aucie. Równie ważny
jest fakt, że auto jest bardzo ciche. Jeżeli przemieszczamy się spokojnie i ze stałą prędkością, to
auta praktycznie wcale nie słychać, a to jest niezwykle pozytywne podczas długiej trasy, gdyby
ktoś ze współpasażerów postanowił się na przykład zdrzemnąć.
Kogo jednak obchodzi to, jak się siedzi
w Mercedesie i co on w środku ma? Jeśli kiedykolwiek jeździliście autami tej marki, to doskonale
wiecie, czego możecie się spodziewać. Tutaj liczą
się wrażenia z jazdy.
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Niecałe 370 koni sprawia, że obok tego modelu nie można przejść obojętnie. Już po włączeniu silnika wiemy, że będzie ciekawie. Do naszych uszu dochodzą piękne dźwięki V6. Kiedy
ruszymy, zauważymy, że auto reaguje na nawet najdrobniejsze muśnięcie pedału gazu.
9-stopniowa przekładnia 9G-TRONIC zmienia biegi szybko i precyzyjnie, a przy tym delikatnie i niemal tego nie odczuwamy. Przy spokojniejszej jeździe z wydechu słyszymy jedynie
cichy pomruk, który przypomina ten, kiedy drapiemy kota. Gdy jednak wciśniemy pedał mocniej, to z kiciusia wychodzi prawdziwy wielki kocur, który aż krzyczy, by dać mu się wyszaleć.
Postanowiłem go pewnego dnia zabrać w trasę i zapewne wiecie, jak bardzo się cieszyłem, kiedy wyprzedzanie nie stanowiło absolutnie żadnego problemu – nawet sznura aut.
Mercedes rozpędza się do 100 km/h w 4,9 sekundy. Dzięki temu wiemy, że w razie potrzeby
możemy liczyć na szybkie i sprawne wyprzedzanie czy rozpoczynanie innych manewrów.
Napęd 4MATIC, który przenosi siły na wszystkie cztery koła (rozdzielanie momentu obrotowego w stosunku 31:69 z przewagą osi tylnej), doskonale sprawdzał się w każdym warunkach.
Całość sprawiała, że w aucie czułem się nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie, bo wiedziałem, że wykona każde moje polecenie i jeszcze ma na to moc.
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Niestety taki silnik sprawia, że kotek lubi wypić. Nie
są to może jakieś zatrważające wartości – jeśli stać
Cię na takie auto, to nie przejmujesz się kosztami
paliwa – ale mało również nie jest. Przy spokojniejszej jeździe po mieście spalanie wynosiło około
13 l/100 km, a w trasie około 10 l. Spodziewałem się
znacznie wyższych wartości, ale dla mnie i te były
dość duże.
Trzeba przyznać, że samo prowadzenie tego
pojazdu jest czystą przyjemnością. Układ kierowniczy jest precyzyjny i reaguje na praktycznie każdy
nasz ruch kierownicą, a zwieszenie – nieco twarde
– sprawia, że pokonywanie zakrętów to bułka
z masłem i kusi, by robić to coraz szybciej.
Muszę jednak wspomnieć o minusach.
Największym z nich jest widoczność, która
w GLC jest naprawdę kiepska. Głównie chodzi mi
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o moment, kiedy spoglądamy do tyłu. Tylne słupki są monstrualne, a szybka mała i przez to
ciężko jest autem manewrować. Na szczęście w opcji jest kamera cofania, która podobnie jak
w innych modelach producenta jest wysuwana – podczas jazdy się chowa i pojawia dopiero
po wrzuceniu biegu wstecznego. Nie rozumiem również, dlaczego (poza względami estetycznymi) auta nie wyposażono w tylną wycieraczkę. Wspominałem wcześniej o małej ilości miejsca z tyłu, warto przy tej okazji dodać, że bagażnik również nie jest powalający. Niby 550 litrów,
ale mało ustawne. No i dlaczego roleta w bagażniku sama się składa, kiedy otwieramy klapę?
Mercedes-AMG GLC 43 Coupé to nie auto dla każdego. Nie chodzi tu nawet o cenę, która jest
kosmiczna, ale przede wszystkim o wygląd. SUV w wersji coupé nie wszystkim się spodoba
i mnie to nie dziwi. Wystarczy jednak wsiąść za jego kierownicę, usłyszeć pomruk silnika,
by później uderzyć nim w trasę i się zakochać. W miłości jest tak, że kochamy pomimo wad.
Tych samochód może mieć sporo, duża moc, świetne prowadzenie i komfort, potrafią jednak
wszystkie je wynagrodzić. Bardzo często, gdy oddaję auto po teście, żałuję, że muszę to robić.
W przypadku tego Mercedesa byłem bliski przykucia się do niego łańcuchem. Niestety, obiekt
miłości musiał wrócić do właściciela, a ja zostałem ze złamanym sercem. Życie.

yasiek_

Zdjęcia: Dominik Łada

Mercedes-AMG GLC
43 Coupé
Plusy:
• prowadzenie
• komfort jazdy
• wykończenie
• duża moc
Minusy:
• słaba widoczność
• brak wycieraczki na tylnej szybie
• fotele mniej wygodne niż
w innych modelach Mercedesa
• wysokie spalanie
Cena: od 247 154,47 PLN,
wersja testowa 417 445,90 PLN
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

LIGHTBLUE EXPLORER
Odkąd Bluetooth 4 (Low Energy) stał się popularny, pojawiły się
beacony, lokalizatory i inne podobne urządzenia, przestaliśmy mieć
kontrolę nad tym, ile urządzeń BT jest w naszym otoczeniu. Jeśli
chcecie mieć taką wiedzę, to polecam program LightBlue Explorer.
Wyświetli on wszystkie urządzenia BT w otoczeniu naszego
telefonu, nawet jeśli nie wyświetlają one swojego identyfikatora.
Sprawdzimy siłę ich sygnału (odległość od nich), serwisy Bluetooth,
jakie udostępniają oraz całą masę innych geekowych informacji, jak
wersje softu i wiele wiele więcej. ,
Cena: 0,00 EUR						

MILION DRZEW
Ta aplikacja spokojnie mogłaby się nazywać anty lex Szyszko. Została
udostępniona przez Urząd Miasta Warszawy i służy do zgłaszania przez
obywateli miejsc, w których powinniśmy posadzić drzewo. Możemy
zobaczyć mapkę naszej najbliższej okolicy i sprawdzić, ile drzew do
nasadzenia zostało zgłoszonych. W czasie zgłaszania musimy podać nasze
dane osobowe oraz możemy zarekomendować, jakie drzewo powinno
zostać posadzone. Aplikacja ma żyć swoim życiem i wyświetlać też drzewa,
które zostały posadzone. Na moment składania numeru w aplikacji było
zgłoszonych ponad 3200 drzew do nasadzenia, ale zero nasadzonych.
Cena: 0,00 EUR							
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THE LENZ BY TELEKOM ELECTRONIC BEATS
Kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że na dwóch koncertach
w Polsce wystąpi zespół Gorillaz. Koncerty odbędą się 14 czerwca
w Warszawie i 18 czerwca w Katowicach w ramach minitouru
obejmującego Polskę, Węgry oraz Niemcy. Ta pierwsza wizyta
zespołu w Polsce odbędzie się dzięki T-Mobile Electronic Beats.
T-Mobile przygotowało z tej okazji aplikacje The Lenz. Aplikacja
wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, aby się więcej dowiedzieć
o zespole i nowym albumie „Humanz”, który trafi na rynek 28
kwietnia. Można nawet sobie zrobić selfie z Gorillaz. Bardzo fajnie
użyta aplikacja do promocji trasy koncertowej.
Cena: 0,00 EUR						

MICROSOFT TO-DO
Microsoft jakiś czas temu przejął lubianą przez wiele osób aplikację
To-Do Wunderlist. Aplikacja nie będzie już rozwijana, ale ten sam
zespół pracuje na aplikacją, która się właśnie ukazała – Microsoft
To-Do. Do aplikacji musimy zalogować się przez konto Microsoft,
które możemy bezpłatnie założyć. Sama aplikacja jest na razie
bardzo prosta, ale dzięki temu przejrzysta. Łatwo dodamy rzeczy do
zrobienia, a potem odhaczymy jako wykonane. Nasze „To-Do” mogą
mieć ustawione przypomnienie, termin wykonania, powtarzalność
i notatkę. Mogą być też przypisane do danej listy. Na razie nie ma
możliwości dzielenia zadań między członków zespołu.
Cena: 0,00 EUR							
norbertcala
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BLYSS

KRZYSZTOF MORAWSKI

Nierzadko to, co proste, bywa w życiu najpiękniejsze. Nie inaczej jest w przypadku Blyss
– gry logicznej, która potrafiła połączyć w sobie piękno minimalizmu ze skomplikowanymi
łamigłówkami, które porządnie przetestują nasze szare komórki.
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Nie wiem, jak Ty, drogi Czytelniku, ale ja mam
dużą słabość do prostych gier logicznych. Choć
na łamach iMagazine prezentuję testy wiele różnych gier, to większość z nich jedynie przelotnie
ląduje na moim iPhonie. Wpadają i wypadają.
Na dłużej zagościć udało się właściwie tylko
kilku tytułom i wszystkie były właśnie prostymi
grami logicznymi.
Może jest tak dlatego, że ten typ gier świetnie
wpasowuje się w mój dość napięty harmonogram dnia? Nie wymagają one ode mnie wielogodzinnej gry, jednocześnie oferując mi od
razu to, co mają w sobie najlepszego. Pozwalają
na chwile kreatywnego relaksu i wyciszenia
zarazem.
Jeśli wiesz, o czym mówię, to na pewno pokochasz Blyss. Ta z pozoru prosta gra jest równie
mądra i kreatywna, co minimalistyczna.
W Blyss naszym zadaniem jest wyczyszczenie
wszystkich pól z kropkami. Możemy tego dokonać, łącząc z sobą 3 lub 4 kwadraty jednocześnie.
Nie mniej i nie więcej, tylko 3 lub 4 kwadraty na
jeden ruch.
Każde pole ma od 1 do 4 kropek oznaczonych
różnymi kolorami i odpowiadającej temu, ile
razy musimy przejechać po niej palcem (połączyć ją z innymi), aby wyczyścić dany kwadrat.
Oczywiście pola z różnymi rodzajami kropek
są ze sobą pomieszane, dlatego, zwłaszcza
na wyższych poziomach, będziemy musieli
porządnie pomyśleć i planować nasze ruchy
z wyprzedzeniem.
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Każdy wyczyszczony kwadrat daje nam odpowiednią liczbę punktów, a dodatkowo możemy
starać się zdobyć premię za wykonanie serii
z góry ustalonych figur (tzw. combo) jak LOL czy
IZI itp.
Za każdą ukończoną planszę dostajemy specjalne monety, które potem możemy używać
w celu odblokowania nowych motywów graficznych czy wznowienia rozgrywki, gdy powinie nam się noga. Zwłaszcza ta druga opcja jest
użyteczna. O błąd w Blyss naprawdę nietrudno,
a jedyny sposób na odblokowanie nowych trybów rozgrywki czy plansz to wykonywanie
postawionych przed nami zadań polegających
na przykład na rozwiązaniu jakiejś z góry określonej liczby łamigłówek.
Oprócz ciekawych łamigłówek Blyss oferuje nam

Blyss
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• Wiele plansz dostępnych
w 3 różnych rodzajach rozgrywki
• Atmosfera ZEN
• Łączy piękno minimalizmu ze
skomplikowanymi łamigłówkami
Minusy:
•wyimek
Naprawdę trudno mi
cokolwiek znaleźć…
Cena: darmowa
Link do sklepu

również minimalistyczną i jednocześnie piękną
oprawę graficzno-muzyczną. Dyskretnie animowane tła i relaksująca muzyka tworzą prawdziwą
atmosferę ZEN, pozwalającą nam w pełni zanurzyć się w świecie gry i zrelaksować.
Gry piszę te słowa, gra dostępna jest całkowicie za darmo w ramach akcji „App of the Week”,
choć nawet jej normalna cena (1,99 euro) nie
jest ani trochę wygórowana. Dodatkowo, jak
możemy zaobserwować w serwisie appshopper.
com, tytuł ten systematycznie jest przeceniany
na 0,99 euro, co jeszcze bardziej podnosi jego
atrakcyjność. Za dodatkową rekomendację może
służyć również fakt, że Blyss został wybrany do
„Editor's Choice”
w ponad 80 krajach. Ja również
wyimek
szczerze polecam tę grę.
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PATRYCJA RUDNICKA

Jesteś kulką. Czerwoną kulką. I musisz się toczyć przez świat, by go uratować przed
złowieszczymi kwadratami. Jeśli nie pokonasz bossa, to cała ziemia i księżyc staną się smutne,
szare i kwadratowe. Nie pozwól, by tak się stało!

/ GRY / Red Ball 4

Tak pokrótce można podsumować Red Ball 4. Grę odkryłam dzięki mojej czteroletniej córce.
Mia jakiś czas temu oglądała walkthrough na YouTube Kids i poprosiła mnie o zainstalowanie „czerwonej kulki” na telefonie. Toczenie się przez świat tak ją wciągnęło, że nawet
analogowo odgrywa scenki z aplikacji i biega po domu, krzycząc „Jestem red ballem, goń
mnie bossie!”, wciągając tym samym do zabawy wszystkich domowników. Początkowo tylko
patrzyłam, jak Mia gra i czasami pomagałam jej, gdy nie mogła przejść któregoś poziomu.
Lecz z czasem sama się wciągnęłam i teraz zdarza się, że odpalam grę wieczorem, leżąc
w łóżku, jadąc uberem czy czekając gdzieś w kolejce.
Red Ball 4 składa się z czterech światów: wieś Green Hills, las Deep Forrest, fabryka Box
Factory oraz kosmos, a właściwie okolice księżyca, gdzie odbywa się Battle for the Moon.
Każdy świat to 15 poziomów, po których przejściu trzeba pokonać złego bossa. Gra wymaga
zręczności i trochę kombinowania, szczególnie na wyższych poziomach. Trzeba odpowiednio przesuwać skrzynie i inne przedmioty, by dostać się na kolejny poziom lub do przyci-
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sku umożliwiającego przejście dalej. Aby zdobyć
dodatkowe punkty, należy wskakiwać na małe złe
kwadraty, tym samym usuwając je z naszej drogi.
Przechodząc poszczególne epizody z odpowied-

Red Ball 4

nią ilością gwiazdek i pokonując bossów, możemy
odblokować specjalne skórki i tym samym zmienić wygląd kulki. Można grać między innymi
piłką nożną lub do koszykówki, okrągłą morelą

Red Ball 4 z reklamami

lub jeżyną. Wygląda to wyjątkowo pociesznie
podczas walk z bossem. Wyobraźcie sobie małą,
okrągłą jeżynę skaczącą po wielkim, sapiącym ze
złości kwadracie.
Gra jest niby prosta, ale potrafi wciągnąć na wiele
godzin nie tylko dzieci. Mnie wciągnęła. Polecam!

iPatrycjaR

/ PORADY / Tips&Tricks - Jak pozbyć się Dashboardu

JAK POZBYĆ SIĘ DASHBOARDU
MACIEJ SKRZYPCZAK

Dashboard to narzędzie, które pojawiło się w Mac OS X 10.4 Tiger i część osób korzysta z niego
do dziś, a drudzy (w tym ja) już dawno o nim zapomnieli. Jeśli należycie do tej ostatniej grupy
i Dashboard Wam przeszkadza, to istnieje bardzo prosta metoda na jego wyłączenie.

Dashboard można wyłączyć bezpośrednio
z poziomu Preferencji systemowych. Musimy
przejść tam do ustawień Mission Control.

Tam z kolei odszukujemy Dashboard i przestawiamy
na wyłączony.

Jeśli jednak korzystacie z Dashboard od czasu do czasu, ale
przeszkadza Wam, że stanowi on oddzielną przestrzeń, być
może lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie go jako
nakładki. Wtedy Dashboard pokaże wszystkie widżety
na wierzchu innych okien po wciśnięciu odpowiedniego
skrótu klawiszowego (domyślnie to F12). Widok ten był
zresztą domyślny przez wiele lat. Żeby z niego wyjść,
wystarczy, że klikniemy gdzieś poza widżety.
Źródło: OS X Daily

mcskrzypczak
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BACKUP PODRÓŻNY
NAPOLEON BRYL

Zbliża się majówka, mikrowakacje, wyjedziemy bliżej lub dalej, a większość z nas
zabierze aparaty fotograficzne czy kamery. Będziemy zapisywać wspomnienia
w formie cyfrowej, ale żeby nie były ulotne jak nasza pamięć, musimy pamiętać o kopii
bezpieczeństwa. Marek Wojtaszek <link> opisał swoją przygodę z uszkodzonym
dyskiem na wakacjach. Powinna to być dla nas nauczka. Tak jak myślimy o tym, żeby
zabrać odpowiednie buty, jeżeli jedziemy w góry i będziemy dużo chodzić, tak samo
powinniśmy pomyśleć o backupie.
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W zależności od wyjazdu stosuję dwie opcje z modyfikacjami. Zestaw mały, kiedy nie biorę
komputera, bo mi się nie chce dźwigać lub po prostu warunki na to nie pozwalają (np. na
spływ kajakowy). Głównym elementem takiego zestawu jest iPad z Adobe Lightroom Mobile
i aplikacja Zdjęcia. Moje fotografie z dnia staram się codziennie wieczorem zgrać na iPada
za pomocą czytnika kart SD-Lightning do aplikacji Zdjęcia, gdzie przeprowadzam wstępną
selekcję. To, co zostanie, importuję do Adobe Lightroom Mobile. Mam włączoną synchronizację z chmurą iCloud i Adobe, jeżeli więc warunki na to pozwalają, następuje automatyczne
wgranie zdjęć na chmurę. Po zgraniu nie kasuję zdjęć z karty aż do powrotu do domu.
Zapełnione karty lądują w osobnym etui. Nośniki danych są dostępne w przystępnych
cenach, nie warto oszczędzać na ich ilości. Poza tym jestem z tych, którzy oszczędnie strzelają foty, zapełnienie karty 32 GB zajmuje mi więc trochę czasu. Kolejnym dodatkiem jest
kopia na drugiej karcie, aparat, którego używam, ma dwa sloty, SD i CF. Mam włączony zapis
kopii zdjęcia na drugą kartę, a karty sortuję w identyczne pary. Kopię na drugiej karcie trzymam osobno od sprzętu i pierwszej karty, na wypadek utraty lub zniszczenia bagażu.
W ten sposób mam zdjęcia w minimum trzech kopiach, a jeżeli udało się zsynchronizować
z chmurą, to w pięciu. Wydaje się aż nadto, a potrzebujemy do tego następujące elementy:
• iPad – im większa pojemność, tym lepiej,
• aplikacja Zdjęcia,
• opcjonalnie Adobe Lightroom,
• czytnik kart SD–Lighting, lub USB–Lighting – druga opcja, kiedy mamy aparat na inne
karty, ma wadę, gdyż zużywa baterię aparatu podczas importu zdjęć,
• dostęp do internetu, jeżeli chcemy mieć synchronizację z chmurą.
Zestaw duży, zazwyczaj na dłuższe lub miejskie wyjazdy, różni się tym, że zamiast iPada używam MBP z Adobe Lightroom i zewnętrznego dysku. Zdjęcia importuję na dysk wewnętrzny
MBP do Adobe Lightroom z opcją automatycznej kopii na dysk zewnętrzny, przeznaczony
tylko na zdjęcia/filmy. Jak pisałem w poprzednich numerach, będąc na wyjeździe zawsze,
kiedy mam ze sobą komputer, mam także dysk z bootowalną kopią systemu z MBP. Staram
się tę kopię odświeżać podczas wyjazdu maksymalnie co dwa dni, jeżeli dużo danych się
zmienia, na przykład przybywa zdjęć. W ten sposób kopie zdjęć są na dysku w MBP, na
zewnętrznym, przeznaczonym tylko na zdjęcia i na drugim zewnętrznym, będącym kopią
CCC z dysku MBP. Kart z aparatu, podobnie jak przy małym zestawie, nie kasuję, aż do
powrotu, a do tego mam kopię na drugiej karcie. Jak internet pozwala, zgrywam kopię
biblioteki LR do chmury Amazona. Zestaw duży wygląda zatem następująco:
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• MBP,
• Adobe Lightroom,
• Carbon Copy Cloner,
• dysk na kopie zdjęć,
• dysk z kopią całego dysku z MBP,
• dostęp do internetu.
Znowu pięć–sześć kopii. Tak, jestem trochę paranoikiem, można się ograniczyć przecież do
jednej czy dwóch kopii. Najprostszą metodą jest zachowanie danych na kartach i zgranie ich
na dowolne urządzenie. Dobrym rozwiązaniem jest używanie większej liczby kart o mniejszych pojemnościach niż jednej dużej. Karty bywają zawodnymi nośnikami, w przypadku
uszkodzenia czy utraty karty stracimy mniej danych.
Warto dbać o przechowywanie wspomnień. Nasza pamięć nie jest tak dokładna, jak obiektyw aparatu i zapis cyfrowy, ale na szczęście o wiele trudniej z niej coś wymazać. Aparat
natomiast nie zapamięta smaku smażonych sardynek, schrupanych gdzieś w restauracji nad
samym morzem.

napoleonbryl
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#WSTYDŹSIĘ
KINGA OCHENDOWSKA

Gdyby kursor godzinami migający na ekranie
umiał mówić, ten tekst nie potrzebowałby ani
jednego wystukanego na klawiaturze słowa.

K

Kawa dawno się skończyła, bo do napisania felietonu zasiadłam z samego rana.
Towarzyszy mi więc wspomnienie kawy i wspomnienie motywacji. W tle ostatni
album, Leonarda Cohena – „You want it darker”, który świetnie wpisuje się w kli-

mat opowieści. Staram się ją poukładać w głowie od kilku dni. Na początku wydawało mi się, że dokładnie wiem, co chcę napisać. Potem ogarnęło mnie zwątpienie.
To wyuczony przez Internet (proszę mi nie poprawiać tej wielkiej litery, jest tutaj
niezbędna) odruch, broniący autora przed poruszaniem poważnych tematów.
Takie rozważania się nie sprzedają, klikalne też specjalnie nie są, a przede wszystkim – męczą biednego czytelnika intelektualnie. Wyrażanie poważnej opinii
bywa też niebezpieczne, jeśli ta opinia nie zgadza się z aktualnie obowiązującym
trendem politycznym, religijnym czy chociażby społecznym. W dzisiejszych czasach każdego można obrazić. Zupełnie jak z wierszykiem o murzynku Bambo,
który z upodobaniem deklamowałam jako dziecko. Bardzo mi się Bambo podobał, bo mieszkał daleko, ale był taki sam jak wszystkie dzieci. Wydymał buzię i nie
chciał się kąpać. Dowiedziałam się z niego między innymi, że wszyscy ludzie są
podobni w środku, pomimo tego, że różnią się wyglądem. Żyłam w tym złudnym przekonaniu do czasu, kiedy kilka lat temu dowiedziałam się w Internecie, że
„Murzynek Bambo” to rasistowska bajka i należy jej zabronić. Tego zabronić. Tego
całego rasizmu, który aż kipi i buzuje w niewinnym wierszyku autorstwa niejakiego Tuwima. Sam Tuwim powiedziałby zapewne: „Całujcie mnie wszyscy w d…”.
Polecam wyszukać tę frazę w Google, dołączając do niej nazwisko znamienitego
autora. Rzecz sprowadza się do tego, że ludzie pozbawieni kulturowych ograniczeń nie zawsze na czas dostrzegają, że to, co dla nich jest niegroźnym żartem, dla
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innych może być ideologiczną kwestią życia i śmierci. Na przykład dla wieśniaków,
żydów, śmieciarzy, murzynków lub Cyganów. Pardon mi – Romów. Do niepoprawnych politycznie powiedzonek lub żartów można podejść w dwojaki sposób.
Zignorować albo obruszyć się i wytoczyć najcięższą armatę. Rozpocząć dżihad,
zwołać zebranie Ku Klux Klanu lub wierzgającego delikwenta ustawić pod pręgierzem na środku wsi. Dobrze, że podkład muzyczny zmienił się na „Imagine” Johna
Lenona, bo już zaczęłam się nieśmiało modlić, żeby wszyscy zrozumieli powyższe
zdanie we właściwy sposób.
Odnoszę wrażenie, że społeczeństwo staje się nieco autystyczne. Autystycznie
uwarunkowane. Do tego też można się przyczepić merytorycznie. Bo jakże to
– autystyczne? Autyzm to choroba i nie można sobie nią twarzy wycierać! Może
w takim razie wysoko funkcjonujący Asperger? Też nie? To do czego wolno porównywać, skoro nie do białego, nie do czarnego, nie do różowego i nie do zielonych
kropek? W języku przyjęło się stosować porównania. Na przykład w przypadku
Aspergera mówimy o takich cechach jak nieumiejętność nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, niemożność interpretacji wyrazu twarzy czy tonu
głosu, problem z rozumieniem informacji podanych nie wprost i wyobrażenia
sobie potencjalnych konsekwencji podejmowanych akcji. Brzmi znajomo? Dla
mnie – zupełnie jak obraz internetowego flejmu, w którym ktoś nie zrozumiał
przenośni albo hiperboli, ktoś nie domyślił się sensu, a na koniec – kogoś zwolnili.
Jeśli już jesteśmy przy kwestiach zdrowotnych, to nie ważcie się nikogo nazywać
debilem, imbecylem czy idiotą. To nic innego jak stosowane kiedyś terminy psychiatryczne, określające upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym
i ciężkim. A zakładam, że w większości nie jesteście psychiatrami, więc nie Wam
oceniać czyjąś kondycję umysłową.
Cóż, mleko się wylało. Nie mieliście złych zamiarów, dotknął Was atak głupawki.
Zażartowaliście niewinnie w sieci, nie zastanawiając się nad konsekwencjami.
Ta sytuacja może rozwinąć się w dwojaki sposób, w zależności od tego, w jakim
nastroju jest Internet. Jeśli jest w nastroju wybaczającym, to możliwe, że pośmieje
się razem z Wami. Jeśli zaś jest pierwszy poniedziałek miesiąca po pełni księżyca
i Internet ma kaca, to możecie stracić pracę. Jak Justine Sacco. Ta słynna Pani, która
zażartowała, że nie dostanie AIDS, bo jest biała. Jeśli chcecie wiedzieć, co się stało
potem, musicie koniecznie przeczytać książkę Jona Ronsona „#WstydźSię”, którą
przygotowało dla Was wydawnictwo Insignis.
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Tak, ten cały wstęp powstał dlatego, że usiadłam i przeczytałam. Od deski do
deski. W tle leci teraz „The Sound of Silence” w interpretacji Disturbed. Polecam
znalezienie na YouTube teledysku i obejrzenie przed kontynuacją lektury.
Chciałam napisać coś w stylu popularnonaukowej rozprawki na temat
publicznego linczu. Nawet nie to, że chciałam – uważałam, że tak powinnam.
Umiarkowany tekst, bez brania stron. Jednak nie potrafię. Nie potrafię, bo jestem
zła. Wkurzona. Gniewna.
Nie to, że mogę powiedzieć o samej sobie, że Internet mnie publicznie napiętnował. Zdarzały się flejmy i flejmiki, raz ktoś rzucił o mnie: „tępa dzida” i kilka
osób zrugało mój artykuł na Wirtualnej Polsce. Nic specjalnego – ani mnie to
ziębi, ani grzeje. Czy Internet mnie zawstydził? Owszem. Wstydziłam się za
niego wielokrotnie w czasie mojej sieciowej kariery. Powiedziałabym, że jesteśmy jak zwierzęta, ale to nie byłaby prawda, bo zwierzęta nie atakują dla rozrywki. Ludzie – owszem. W dzisiejszym modelu społecznym mamy niewiele
możliwości wyrażania szczerej opinii, bo każdego można urazić. Przekonało się
o tym dwóch Panów, którzy żartowali na konferencji informatycznej z dużych
dongli. Nie spodobało się to pewnej Pani z kompleksami. Jedno wrzucone do
Internetu zdjęcie spowodowało, że… przeczytajcie, koniecznie przeczytajcie, co
ma na ten temat do powiedzenia Jon Ronson.
Wydaje nam się, że reguły obcowania w przestrzeni wspólnej udowadniają, że
znajdujemy się na zupełnie innym poziomie ewolucji niż wtedy, kiedy stawiało
się na środku miasta pręgierz albo wymierzało publicznie baty. Albo wtedy, kiedy
innych i mniej uprzywilejowanych wyganiało się na arenę, by „uczciwie” powalczyli sobie z lwami. Nie wspominając już o publicznych egzekucjach, kiedy głowy
spadały, nogi drgały, a tłum wiwatował uradowany. Bo, jak powiadają, tego ludowi
trzeba – chleba i igrzysk. I tak było od dawien dawna – kiedy lud się burzył, zapewniało mu się jakąś rozrywkę, dla świętego spokoju. Dzisiaj tę funkcję pełni internetowy lincz, a możni tego świata – firmy i korporacje, w ramach dbania o dobre imię
– dostarczają sieciom społecznościowym niewolników na pożarcie.
Zastanawialiście się kiedyś, co czulibyście, gdyby za głupi internetowy żart tłum
zażądał Waszego zwolnienia z pracy? Gdyby osądzono Was i skazano w wirtual-
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nym świecie bez możliwości obrony i apelacji? Gdyby każdy komentarz, jaki poczyniony został na Wasz temat, wypalał się w rzeczywistości jak szkarłatna litera?
Albo odwrotnie – gdyby każdy Wasz komentarz poczyniony na temat innej osoby
robił jej najzupełniej realną krzywdę? Bo krzywda w publicznym linczu jest realna.
Czasem wina jest jasna, czasem wyolbrzymiona, a czasem – po prostu nie istnieje. Lincz staje się wtedy zwykłą cyberprzemocą, przed którą ofiara nie może się
nawet bronić. I ta krzywda jest Waszą winą. No ale przecież nie dosłownie Waszą,
bo w tłumie rozkłada się odpowiedzialność. Tłum kieruje się innymi zasadami, jednostki zarażają się od siebie agresją i zapalczywością. Wyładowują własne frustracje, bo w końcu mają usankcjonowany obiekt i przyzwolenie społeczne. Wszystko,
co robią, robią w obronie dobra, idei, przekonań. A wokół nich są inni, którzy myślą
i czynią podobnie. Po linczu pojawia się pytanie – czy przestępca może w jakikolwiek sposób odkupić swoją winę? Nie uważacie przypadkiem, że odkupienie to
strasznie mocne słowo? Przyjęło się, że Internet należy przeprosić bez względu
na to, czy czujemy się winni, czy nie. Musimy się kajać i żebrać o wybaczenie.
A Internet oceni, czy się nam ono należy, czy nie. Oznacza to, że tłum na trybunach
pokaże kciukiem w górę albo w dół. A potem będzie dyskutował o szczegółach
i o tym, jak pięknie lwy rozdzierały ludzkie członki. Nie wydaje mi się to szczególnie sprawiedliwe, raczej puste i bezduszne. Bo musimy sobie uświadomić, że lincz
to nie rozrywka. Konsekwencje tego, co robimy w Internecie, są jak najbardziej
realne. Ktoś może stracić pracę, rodzinę, nawet umrzeć. I co wtedy? To nie ja, proszę Pana, to on?
Kiedy zastanawiałam się nad tym artykułem, wpadł mi w oko pewien wątek.
Wątek lekarki i katoliczki – Maliny Świć. Naprawdę młodej dziewczyny o zdeklarowanych i kontrowersyjnych poglądach dotkniętej zespołem Turnera. Poczytałam
trochę i nie mogę powiedzieć, że zgadzam się ideologicznie z jej opiniami, mogę
za to powiedzieć, że je rozumiem. To, czego nie rozumiem, to fakt, że horda rozsierdzonych ludzi zażądała zwolnienia jej z pracy, bo wypowiada się przeciwko
aborcji, przeciwko antykoncepcji i w obronie lekarzy stosujących tzw. klauzulę
sumienia. Mam na ten temat swoje własne poglądy. Uważam, że wspólna przestrzeń powinna być politycznie, ideologicznie i religijnie czysta. Lekarze, którzy nie
chcą oddzielać religii od wykonywanego zawodu, powinni pracować w szpitalach
i ośrodkach religijnych i leczyć pacjentów o takich samych przekonaniach, przy
użyciu metod dozwolonych dla tej grupy. Weźmy na przykład Świadków Jehowy,
którzy nie uznają transfuzji. Nie wyobrażamy sobie przecież, że lekarz taki odma-
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wia wykonania zabiegu na pacjencie, bo zabraniają mu tego przekonania religijne.
Co innego, jeśli placówka prowadzona jest przez Świadków Jehowy i świadczy
usługi wiernym. Wtedy jedna i druga strona przyjmuje bez zastrzeżeń zakres
dostępnych metod leczenia i nie ma żadnej kontrowersji. Wracając jednak do meritum – na stosowanie klauzuli sumienia pozwala pani Świć… ustawa o zawodzie
lekarza. Nikt nie ma więc prawa żądać jej ukarania, a tym bardziej zwolnienia, bo
nie łamie ona żadnego prawa. Sieciowy hejt jest tu zwykłym linczem i wywieraniem nieuzasadnionej presji na pracodawcę. W przypadku, gdyby ten ugiął się
przed żądaniami tłumu spragnionego rozrywki, młoda kobieta, która w życiu
walczyła już z wystarczającą ilością przeciwności, miałaby poważne problemy ze
znalezieniem kolejnej pracy, bo zła prasa podąża za człowiekiem. A wystarczy
przecież zapytać, czy lekarz, u którego zamierzamy się leczyć, podpisał klauzulę
sumienia i nie korzystać z usług tych, których przekonania religijne nie idą w parze
z naszymi przekonaniami. To tylko jedna, niewielka historia z naszego podwórka,
która pojawiła się przed moimi oczami zupełnie przypadkiem.
Jeśli chcecie wiedzieć, do jakich tragedii mogą prowadzić internetowe lincze,
koniecznie przeczytajcie książkę „#WstydźSię”. Dowiecie się z niej o tym, jak wyglądają obie strony medalu, jakie są prawdziwe konsekwencje zarówno dla dotkniętych tym procederem, jak i tych, którzy go stosują. Książka jest świetnie napisana
i doskonale przetłumaczona, fantastycznie się czyta. Zawiera też sporo interesujących informacji historycznych i szczyptę psychologii tłumu. Warto, bo opowiada
o świecie, w którym żyjemy.
I bardzo Was proszę, nie linczujcie ludzi w sieci. Zazwyczaj nie wiemy o nich
wszystkiego, a szybko wydany wyrok trudno odkręcić. Nie wylewajmy swoich frustracji, nie podążajmy za tłumem jak ogłupiałe owce. Starajmy się zdystansować
i zrozumieć. Nie oznacza to, że mamy nie reagować, gdy wokół nas dzieje się coś
złego. Oznacza to, że ferowanie wyroków powinniśmy pozostawić sędziom, którzy mają obiektywnie rozpatrywać sprawę, bez poddawania się niepotrzebnym
emocjom.
Książkę polecam.

santee76
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OPOWIEŚCI Z DORSET

BABCIA Z CEKINAMI

KINGA OCHENDOWSKA

K

Lubię Dorset. Obawiam się, że bez wzajemności.

Kiedy się ostatnio rozstaliśmy, próbowałam się naprawić. Wszechświat najwyraźniej starał się mi
w tym pomóc, bo nastąpiła seria zdarzeń interesujących. Na przykład dostałam pracę. Pierwszy
tydzień przeznaczyliśmy na rozpakowanie się i zapoznanie z nowym miejscem. W drugim usiadłam do komputera i wykonałam swoją część zadania, czyli odpowiedziałam na interesujące
mnie ogłoszenia. Znając angielski stoicyzm, nie spodziewałam się szybkiego odzewu. Tu czekała mnie jednak niespodzianka, bo już w poniedziałek odebrałam telefon, w środę poszłam
na interview, a w czwartek zostałam poinformowana, że firma oferuje mi posadę. Całkiem
nieźle. Zaraz potem Yoko spyliła z ogródka. Upłynniła się jak Houdini i tyle ją widzieli. Poszła
zwiedzać. Chcąc nie chcąc, poszłam za nią, nawołując, pogwizdując i szeleszcząc torebką z żarciem. Anglicy to fajni ludzie, szybko więc dowiedziałam się od przechodniów, że jakiś facet
złapał ją na smycz i poszedł do weterynarza. Podyrdałam więc do weta i gwizdnęłam twarzą
w zamknięte drzwi. Psa i kolesia nigdzie nie widać. Wpadłam więc na pomysł, że będę nadal
chodzić, nawoływać, pogwizdywać i szeleścić, bo facet musi być z sąsiedztwa, skoro miał smycz
na podorędziu i wiedział, gdzie jest weterynarz. Wykoncypowałam, że jak usłyszy, że ktoś szuka
psa, to wyjdzie. Niedoczekanie moje. Zlokalizowałam sąsiada delikwenta, który zasmyczył
Yoko. Dowiedziałam się, gdzie mieszka. Zapukałam, głucha cisza. Zostawiłam kartkę. I czekam.
Czekam godzinę, czekam półtorej. W końcu postanowiłam zajrzeć do Google i podzwonić po
dalszych weterynarzach. W czasie jednej z rozmów dostałam numer do Dog Wardena. W zasadzie to nie jeden, tylko dwa, bo nie wiadomo, do którego Councilu Yoko trafi. Oczywiście
do tego drugiego. Odbiera uprzejma Pani i mówi, że owszem, mają huskiego, wrzucili go do
sieci, mogę sobie zobaczyć, czy to mój. No przecież, że mój. Bardzo przystojne zdjęcie, bo
jak wiadomo – Yoko jest niezwykle fotogeniczna. Uśmiecha się do mnie uroczo ze strony.
Zadzwoniłam do Wardena, po pół godziny przyjechała niezwykle miła kobieta i w klatce przywiozła zgubę, która jakby nigdy nic wysiadłszy, wysikała się na trawniczku. Strasznie się przejęła, naprawdę. Teraz Yoko chodzi w obroży 24 godziny na dobę, z uroczym tagiem z numerem
telefonu i aktualnych chipem pod skórą. No i nie zostaje sama w ogródku.
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Z kolei w niedzielę wybraliśmy się do centrum ogrodniczego w celu nabycia kwiatków do
wiszących koszyczków. Pogoda ładna, słoneczko świeci. Podjeżdżamy do ronda, zatrzymujemy
się, żeby przepuścić ruch. Po kilkunastu sekundach postoju nagle wielkie „łup!” i wylądowaliśmy
połową auta na rondzie. Kolokwialnie mówiąc – dostaliśmy w tyłek. Chwila na wzięcie oddechu, wysiadamy. A za nami, z czarnej polówki wysiada… babcia. Babcia (jak się potem okazało lat 73) w trampkach z cekinami i różowym iPhone’em w ręku. Babci nic, polówce nic, tyłek
mojego Focusa zmasakrowany, klapa od bagażnika zamknięta raz na zawsze. No nic, trudno.
Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Zatrzymała się przejeżdżająca karetka i zaproponowała babci tlen. Stoimy na tym rondzie, tarasując ruch, w towarzystwie dwóch sanitariuszy.
Babcia przeprasza – przemiła kobieta – próbując jednocześnie zadzwonić z różowego iPhone’a do koleżanki. W końcu pomaga jej moja córka. Babcia relacjonuje, że nie wie, co się stało,
po prostu wjechała. A nigdy w życiu nie miała jeszcze żadnego wypadku. Przyjeżdża koleżanka
babci, podchodzi ostrożnie, może się boi, że będziemy krzyczeć. Widząc, że bardziej przejmujemy się babcią niż skasowanym autem, konstatuje: „W sumie dobrze Ci się trafiło, mogłaś uderzyć w niemiłych ludzi, a walnęłaś w miłych!”. Hmm… No dobrze. Jesteśmy mili.
Kolejny tydzień spędziłam na rozmowach z ubezpieczalnią. Ubezpieczalnia wysłała inżyniera,
który miał ocenić straty. Zapowiedział się na poniedziałek. Czekam. Inżyniera ani widu, ani słychu. Następnego dnia dzwoni ubezpieczalnia, że był, widział i naprawa się nie opłaca. Czyli
zapłacą. Podałam numer konta, przelew zdążył się zaksięgować, kiedy koło godziny 13 odezwał się… inżynier. Z informacją, że już jedzie, przeprasza, ale utknął w korku w Kent. Poczułam
się jak w strefie mroku. Wyłuszczyłam mu sprawę, powiedział, że mimo wszystko będzie za
pół godziny. Czekam. Inżyniera… tak! Zgadliście! Ani widu, ani słychu. W końcu wysyłam mu
SMS – „Kiedy będziesz?”. A ten odpowiada uprzejmie: „Już byłem! Zadzwoniłem do twojego
mieszkania, nikt nie otwierał, obejrzałem auto i pojechałem”. Nie mieszkam w mieszkaniu, tylko
w domu, nikt nie pukał ani nie dzwonił. Nie wiem, gdzie był i co oglądał, ale podziwiam, że
ubezpieczalnie jeszcze jakoś funkcjonują. Skończył się kolejny tydzień.
Miła Pani (zawsze są miłe) poinformowała mnie telefonicznie, że w ciągu pięciu dni skontaktuje
się ze mną firma, która zabierze auto. Po tygodniu auto nadal stało zaparkowane przy ulicy,
opróżnione z rzeczy, przygotowane do zabrania. W Wielką Sobotę z rana czeka na mnie wiadomość na skrzynce: „Proszę usunąć samochód z ulicy, bo tarasuje przejazd i stwarza zagrożenie”.
Nie przypominam sobie, żebym zostawiła je w miejscu, w którym coś stwarza, ale idę. Z daleka
widzę grupkę sąsiadów, dyskutującą zawzięcie. Zagaduję: „Wszystko OK?”. Sąsiedzi się rozsuwają na boki i pojawia się obraz nędzy i rozpaczy. Focus ma rozbitą tylną szybę i urwany wlot
paliwa. Ktoś najwyraźniej próbował spuścić benzynę i po nieudanej próbie w złości rozwalił
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szybę. Pewnie dzieciaki po kilku piwach, bo normalni ludzie wiedzą, że teraz spuścić się tak po
prostu nie da. Trudno. Dzwonię do ubezpieczalni i informuję o zajściu. Tym razem firma pojawia
się w ciągu godziny i zabiera auto.
W wielkanocną niedzielę spylają koty. Wiadomo – gotuje się, jest gorąco. Uchyliliśmy odrobinę
okno, które ciężko się otwiera. Może i nam ciężko, ale dla Boykota to pestka. Przyszli goście,
kotów brak. No to dalej, szukać – jeden czarny, drugi biały. Tyle że gwizdanie i szeleszczenie
raczej nie przyniesie żadnych rezultatów. Wypadliśmy z domu.
Midnight znalazła się tuż za progiem, na drżących łapkach obwąchując trawniczek. Uciekła
z prawdziwym rozmachem, jak galopujące stado żółwi. Boykota nie widać. Chociaż zaraz
– widać. Usiadł pod samym oknem i siedzi. Trzeba im przyznać, że zaplanowały tę eskapadę
z wielką klasą. Nikt by tak nie uciekł, jak one.
Trzeba było też kupić kolejny samochód. Dzięki wszechświatowi za internet. Jeździmy. Od
ogłoszenia do ogłoszenia. Temu się okno nie otwiera, temu olej cieknie. Właściciele zdziwieni
– nawet nie wiedziałem! W końcu, w kolejną sobotę, decyduję. Dzisiaj jest ten dzień! Jedziemy,
oglądamy, kupujemy. Oczywiście Forda – za dokładnie tyle, ile zapłaciła ubezpieczalnia. Dobra
wiadomość jest taka, że ma fajne radio z bajerami. Łączy się z iPhone’em, robi za zestaw głośnomówiący, BT, USB i wszelkie inne możliwe szykany. Teraz mi Google Maps gada w samochodowych głośnikach. Całkiem spoko. No i fajnie, bo ubezpieczenie mi nie podskoczyło. Bo wiecie,
ubezpieczalniom to ufaj, ale kontroluj.
BTW pracy jeszcze nie zaczęłam, bo proces weryfikacji trwa najwyraźniej dłużej niż podjęcie
decyzji. Ale dostałam już świadectwo niekaralności i sprawdzili moje referencje. Wszystko, łącznie z kołnierzykiem i numerem buta. A w zeszłym tygodniu zadzwonił kolejny miły Pan i po
interview zaproponował mi… pracę.
Dorset, co Ty mi chcesz powiedzieć?!
Proces naprawiania się ciągle trwa, chociaż mam nadzieję, bez różnorakich przypadków.
Pozdrawiam, Wasza „tambylcza” felietonistka.
PS: „U sąsiada zakwitła palma. Nie dość, że palma, nie dość, że w kwietniu, to jeszcze kwitnie.
Dziwna okolica”.
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JAJECZNICA PO FRANCUSKU

KOBIETA W DELEGACJI

ANNA GABRYŚ

Drogie koleżanki, powiedzcie mi, kiedy ostatnio omawiałyście z kolegą z pracy jego garnitur?
Kiedy kolega z pracy komplementował Wasze perfumy? I zastanówcie się, czy na pewno nie
był to gej… Drodzy koledzy, kiedy ostatnio przywitaliście się z kolegą w biurze buzi-buzi,
jak polskie psiapsiółki, z których się wyśmiewacie i kiedy wybieraliście z innymi kolegą kolor
nowego garnituru, przeglądając przy biurowym ekspresie do kawy próbki materiałów? I, jeśli
tak, to zastanówcie się, drodzy koledzy, czy nie jesteście… oj, znowu się zagalopowałam.
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Po jajecznicy na maśle w polskim WARS-ie podróż mija szybciej niż przed
jajecznicą. Nawet jeśli jajecznicę się zjadło kwadrans po tym, jak pociąg ruszył,
a przed naszym składem jeszcze ponad dwie godziny na torach prowadzących
z Krakowa do Warszawy. Przyglądam się współpasażerom w wagonie restauracyjnym. Każdy, kto zasiada przy stolikach, mówi to samo, choć różnymi słowami.
Jajecznica. Niektórzy potrzebują kilku minut na zastanowienie nad aksamitną
w dotyku kartą WARS-u, by wreszcie zapytać kelnerkę/kelnera „A może poprosił-

bym jajecznicę, a może nawet jajecznicę na masełku?”. Inni – wyjadacze – nawet
nie spojrzą na kartę i rzucają „Śniadanie polskie”, które jest lepszą (czyt. droższą)
formą jajecznicy. Tak, wokół jajecznicy kręcą się poranki w szybkich pociągach
przemierzających Polskę.
Dlaczego piszę o jajecznicy, skoro miało być (cytuję siebie samą z poprzedniego
numeru) „o perfumach i mężczyznach w paryskim biurze”. Gdzie jajecznica,

gdzie perfumy? – słusznie zawołacie z pretensją znad majówkowego numeru
iMagazine. Jeszcze jeden akapit i dojdziemy do tych tematów. Cierpliwości.
Otóż niemal równie często, jak wcześnie rano na trasie Kraków–Warszawa, jeżdżę pociągami po Francji. Do Marsylii, do Nantes, do Le Mans, które wielu z Was
kojarzy ze słynnego toru samochodowego, a ja – z siedziby czegoś w rodzaju
francuskiego ZUS-u. W drodze też zachodzę do wagonu restauracyjnego, by coś
zjeść. Kończy się na tym samym, co zamawiają towarzyszący mi Francuzi: kawa.
Kropka. Żadna tam jajecznica, żadna jajeczniczka, masełko, żadne śniadanie polskie. Śniadanie francuskie to kawa i co najwyżej rogalik.
I tu nareszcie dochodzę do różnic kulturowych. Kocham Francję i uwielbiam
pracować z Francuzami, ale śniadania wolę polskie. Za to perfumy… za to mężczyźni… Ups, zagalopowałam się, znowu! Z moimi
francuskimi kolegami spędzamy tyle samo czasu
przy kawie i rogaliku, co z polskimi przy jajecznicy.
Nie dlatego, że rogalik może być monstrualnych
rozmiarów i potrzeba godzin, by takiego skonsumować. Dlatego, że nawet rogalika Francuz będzie
celebrował. My zjemy naszą jajecznicę byle jak, na
szybko, nie rozglądając się wokoło i często milcząc,
a przy rogaliku z Francuzami omówimy ostatnie
plotki biurowe, przygotujemy propal, czyli ofertę,

Dlaczego piszę o jajecznicy,
skoro miało być (cytuję
siebie samą) „o perfumach
i mężczyznach w paryskim
biurze”.
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uzgodnimy plan działania na dzień, a przy okazji dowiem się, że moje nowe
perfumy mają oszałamiająco piękny zapach i zdziwię się, że kolega skończył już
47 lat, choć wygląda dziesięć lat młodziej, a on się spłoni jak niejedna polska
koleżanka i powie, że zdaje sobie sprawę, że ciągle wygląda niepoważnie.
Drogie koleżanki, powiedzcie mi, kiedy ostatnio omawiałyście z kolegą z pracy
jego garnitur? Kiedy kolega z pracy komplementował Wasze perfumy? I zastanówcie się, czy na pewno nie był to gej… Drodzy koledzy, kiedy ostatnio
przywitaliście się z kolegą w biurze buzi-buzi, jak polskie psiapsiółki, z których się wyśmiewacie i kiedy wybieraliście z innymi kolegą kolor nowego garnituru, przeglądając przy biurowym ekspresie do kawy próbki materiałów? I,
jeśli tak, to zastanówcie się, drodzy koledzy, czy nie jesteście… oj, znowu się
zagalopowałam.
Teraz powiecie, że Francuzi tylko o rogalikach, per-

Życie „po francusku” to
życie takie, w którym
planuje się jak najlepiej,
by jak najmniej się
narobić i czerpać właśnie
z życia jak najwięcej
przyjemności.

fumach i garniturach, a praca leży. Nic bardziej
mylnego. Uwaga, dochodzę do sedna. Różnice
kulturowe powodują, że na „innych” patrzymy
z podejrzliwością i szukamy jakichś stereotypowych
uzasadnień dla własnych lęków czy tylko po to, by
tych „innych” ośmieszyć. Dzięki temu tacy „inni”
stają się mniej groźni, a zarazem my, w naszych
własnych oczach, okazujemy się lepsi, więksi, mocniejsi, wytrwalsi, bardziej efektywni. Wiecie, jaki jest
ulubiony sport Francuzów? Wyścig, kto pierwszy
zatknie białą flagę. Leniwe żabojady. Tymczasem…

Tymczasem praca z Francuzami to przyjemność. Życie „po francusku” to życie
takie, w którym planuje się jak najlepiej, by jak najmniej się narobić i czerpać
właśnie z życia jak najwięcej przyjemności. W typowym francuskim domu obowiązuje zasada sprzątania po kolacji wieczorem – w wielu typowych polskich
domach pewnie też tak jest. Tylko motywacja jest inna. Francuz posprząta wieczorem, bo dzięki temu będzie miał lepszy poranek i robienie rano kawy stanie się przyjemnością. A my sprzątamy, bo musimy, bo mama kazała, bo mogą
przyjść goście, bo nie wypada… Taka sama zasada obowiązuje w pracy: posprzątaj po sobie na koniec dnia, by dzień zacząć od nowych rzeczy, a nie od kończe-
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nia starych. Takie to niby proste, a – przyznajcie się – kto, poza specjalistami od
GTD lub modnymi obecnie coachami biznesowymi Wam to powiedział? Może
profesor na studiach? Może babcia? A może szef/szefowa w pierwszej pracy?
Francuzom takie rzeczy mówi się na studiach, mówi się im to w domu, mówi
im to przełożony w pracy. Rzuca się takie zdanie mimochodem, przy okazji rozmowy o czymś zupełnie innym. Powie się coś w tym rodzaju przy obiedzie, który
nieraz trwa dwie godziny. Wielu się śmieje z takich dwóch godzin jedzenia, bo
jak długo można dziubać spaghetti w biurowej kantynie? Można tak długo, jak
trzeba, by nie tylko najeść się porządnie, ale również uzyskać choć trochę radości
płynącej ze wspólnego posiłku, pozytywnej energii na pozostałe godziny pracy.
Pozytywna energia, właśnie. Nie ufam francuskim uśmiechom, bo – jak na całym
świecie – za uśmiechem często kryje się obojętność lub nieszczerość. Nie daję
się na nie nabrać, ale gram w tę samą grę, co oni. „Dzień dobry” – głośno mówię,
wchodząc do paryskiego biura i podchodzę do pierwszego kolegi. „Jak leci”
– pytam przy pierwszym bisous – pocałunku w policzek. „Świetnie” – odpowiada, zarazem rzucając „a jak u ciebie?”. Gdy mówię „i u mnie świetnie”, kolega
już na mnie nie patrzy, wymienia powitalne buziaczki z kolejną osobą, która
właśnie weszła do biura. Poranny rytuał – śmieszy, irytuje, a jak miło pozwala
zacząć dzień! Takie biurowe zachowania znamy nie tylko z Francji – podobnie
jest w UK (tylko bez buzi-buzi). Głośne „Hi, how are you?!” rzucane w przestrzeń
biurową bez oczekiwania na odpowiedź „robi” dzień. W Polsce, w jednej z moich
poprzednich prac dzień rozpoczynało się od gruntownej lektury działu nekrologów lokalnej gazety… Ot, taki nasz polski nekrofolklor.
Wszystko to napisałam nie po to, by udowodnić, że Francuzi są lepsi, a Polacy są
gburami, niechlujami i czyhają na cudzą śmierć. Zmierzam do tego, by wrócić
do jajecznicy, że nie chodzi o to, co jemy na śniadanie, ale również jak to śniadanie jemy. Istotne jest nie tylko to, co robimy w pracy, ale również jak to robimy.
Ważne w życiu zawodowym jest to, jak pracujemy z naszymi koleżankami i kolegami. Perfumy – zdałam sobie z tego sprawę właśnie we Francji – są nie po to,
by mnie pięknie pachniały, ale po to, by ci, z którymi pracuję, czerpali przyjemność z pracy ze mną. Mnie samej także robi się lepiej i przyjemniej, gdy patrzę na
francuskich kolegów w ich świetnie skrojonych francuskich garniturach. Pewnie,
nie szata zdobi człowieka, ale dbając o szatę, okazujemy szacunek innym – we
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Francji ważne jest właśnie nie tylko to „co”, ale i „jak”. Dokumenty projektowe,
które przygotowuję dla moich francuskich klientów, są bardziej estetyczne niż
dla klientów w innych krajach – Francuzi mówią o ich formie wizualnej. Dbam
o formę, bo zachowanie formy to we Francji podstawa dobrych relacji. Tak samo,
jak dbając o uśmiech i francuskie „ça va?”, zgłaszamy akces do gry społecznej.
Kolega liczy na moje „ça va?”, a ja na jego. Wiemy, że możemy na siebie liczyć.
Tworzymy wspólnotę. A przecież każdy coach Wam powie, że najlepszym sposobem na team building są właśnie gry… Francuzi taki team building robią co rano.
I to działa!

Nie chodzi o to, co jemy na śniadanie, ale również jak to
śniadanie jemy. Istotne jest nie tylko to, co robimy w pracy, ale
również jak to robimy.
Wracając do naszej jajecznicy i do kodów kulturowych, to wyznam szczerze,
że cenię te różnice kulturowe, może dlatego, że przedkładam jajecznicę nad
rogalika. Nie znaczy to jednak, że je oceniam – lepsze, gorsze, nijakie. Cenię je
i szanuję, bo mogę wybrać, co chcę zjeść na śniadanie, a świat jest dzięki temu
różnorodny i ciekawy. Żeby życie miało smaczek, raz jajecznica, raz rogalik.
Wszystko z szacunkiem, wszystko z chęcią poznania tego, co inne i zaszczepienia
na naszym gruncie tego, co gdzie indziej się sprawdza. No więc jak tam, drodzy
Czytelnicy, ça va?
Kobieta w delegacji powoli myśli o wakacjach i przerwie w pracy. Jak zaplanować
wakacje, by nie oszaleć? Jasna cholera, znowu się nie udało… Zróbmy tak, by
tym razem było inaczej – o tym w następnym numerze.
PS. Od dawna nurtowało mnie pytanie, ile takich jajecznic w porannym pociągu
Kraków–Warszawa może się smażyć. W poniedziałki nawet ponad sto – powiedziała mi pani, ale w taki dzień jak dzisiaj – sobota – to może dobijemy do pięćdziesięciu. Fiu, fiu!
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ZDETERMINOWANI
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Z czym kojarzy się Wam czasownik „determinować”? Wywierać wpływ? Decydować za
kogoś? Być bardzo przekonującym? A może nie mieć wyjścia z jakieś sytuacji? Dziś chcę chwilę
porozmawiać o byciu zdeterminowanym. O stanie, w którym totalnie nic nie jest oczywiste,
a przez który dosłownie wszystko może się zmienić, jeśli nie potrafimy go odpowiednio ograć,
a nade wszystko boimy się w nim odnaleźć.

Z
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Zacznę od tego, że wszystko to, co przeczytasz w tym tekście, opieram
o swoje własne doświadczenia i wyciągnięte z nich wnioski. Chętnie poznam
Twoje! Odezwij się na Twitterze albo w komentarzach na naszej stronie.
Każdy jest przecież inny.

Ten inny
Zdeterminowanym można być do czegoś pozytywnego i przez coś negatywnego. To jedyne dwa rozróżnienia tego stanu. Człowiek zdeterminowany
pozytywnie to osoba, która zazwyczaj posiada cel i powody zewnętrzne lub
wewnętrzne, przez które chce ten cel osiągnąć. Dodatkowo motywowana
jest innymi czynnikami, takimi jak na przykład obrane wzorce osobowe.
Wszystko to sprawia, że choć nie pasuje do części społeczeństwa maruderów, jest przez nie akceptowana, ponieważ prędzej czy później sama – ze
względu na swój upór i chęć działania – staje się wspomnianym wzorcem.
Zdeterminowany negatywnie także jest innym. Także ma cel. W odróżnieniu
jednak od poprzednika jego cel narzuca mu otoczenie, w które z tych czy
innych powodów się nie wpasowuje. Najlepiej widać to w okresie dorastania. Środowisko, w którym się wychowujemy, z pewnością nas determinuje.
W wielu, niestety, przypadkach odciska piętno na tym, jak finalnie wygląda
nasza przyszłość. Znamy to: „Musisz iść na studia”, „Polska to ubogi, zacofany
kraj na końcu świata”, „Nigdy nie będziesz bogaty, bo nie masz bogatych
znajomych” Przykłady można mnożyć.
To, że godzimy się na powyższy przebieg spraw, że pozwalamy, aby determinanty brały górę nad najnormalniejszą w świecie radością dnia codziennego, sprawia, iż nie potrafimy iść naprzód. Sam tak miałem. Wiele młodych
osób po ukończeniu szkoły średniej zatrzymuje się w rozwoju tylko dlatego,
że otoczenie opuszcza szlaban, na którym ktoś przykleił brązową taśmą lichy
świstek papieru z napisem: „Koniec szkoły. Koniec oszukiwania. Dobra przyszłość nie istnieje. To nie jest kraj dla szczęśliwych ludzi.”. Bum. Pozamiatane?
Wróćmy na moment do szkoły.

Ten obcy
Chyba do dziś w szkole podstawowej omawia się powieść Ireny
Jurgielewiczowej „Ten obcy”. Choć jest kierowana do dzieci i nastolatków,
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polecam sięgnąć do niej ponownie. Tak jak w przypadku okresu buntu czasami jednym sposobem na złapanie oddechu od ówczesnych problemów
jest zmiana kręgu przyjaciół, tak i w późniejszym, dorosłym życiu, sprawdza
się teoria, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu.
Zastanów się – serio – jeśli otaczasz się trójką znajomych, z których dwójka
uważa, że skoro żadna praca nie hańbi, to po cholerę się starać, a jedna
osoba uparcie próbuje Ci dowieść, że w Polsce pracy po prostu nie ma – to
jak długo będziesz w stanie stawać do tego w kontrze? Hm? No właśnie.
Chciałbym Cię dziś zachęcić do podjęcia ryzyka. Nie da się osiągać celów,
marzeń, nawet tych najmniejszych, bez nieustannego rzucania siebie w tę
przestrzeń, która jest nieznana i nie do końca wiadomo, czy okaże się
bezpieczna.

Będziemy „tymi obcymi”, ale możemy czerpać pełnymi garściami
z tych, do których przychodzimy.
Rzucenie siebie w środowisko, do którego nie pasujemy, może się wydawać
dziwne, ale koniec końców jest jedynym sposobem na zmianę złych nawyków i poznawanie świata. To się nie stanie od razu. Będziemy „tymi obcymi”,
ale możemy czerpać pełnymi garściami od tych, do których przychodzimy.
Zaproszeni czy nie. Drzwi trzeba nieustannie wywarzać. Taki mamy świat.
I dobrze, że tak jest, bo to musiałoby być straszliwie nudne, gdyby wszystkie były otwarte. Przykład? Edukacja finansowa młodych. Najgorsze w mojej
opinii, co możemy zrobić, mając mniej środków finansowych od otoczenia,
to unikanie zamożniejszych osób. Dlaczego? Bo to utwierdza nas w przekonaniu, że pieniądze i majątek nie są dla nas. Że jesteśmy po drugiej stronie szlabanu, o którym wspominałem. Wyuczona w ten sposób bezradność
rodzi marazm, a ten – stan permanentnej beznadziei.
Wejście w środowisko, do którego się nie pasuje, żeby nauczyć się dobrych
nawyków i móc zmienić swoją sytuację finansową nie jest łatwe, ale to
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nauka łowienia, a nie zamówienie usmażonej – jednej – ryby. Dlatego nie
warto pod tym względem skazywać się na biedę, ale nie można też oceniać
innych. To także coraz powszechniejsze. Sam nieustannie z takim potknięciem walczę. Ocenianie innych jako tych, którzy sami godzą się na nędzę,
nigdy nikomu nie pomoże.

Jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy
najwięcej czasu.
Ty i inni
Bycie zdeterminowanym pozytywnie jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy potrafimy naszą determinacją dzielić się z innymi. Trzeba zrobić
wszystko, aby naszą wiedzą, doświadczeniem i wnioskami z popełnionych
błędów umieć się podzielić i wspierać.
Nie ma znaczenia, czy mówimy o kiedyś, teraz czy jutro – zawsze będziemy
występowali w otoczeniu innych. Tych, którzy są obcy i tych, których znamy.
Jedni i drudzy mogą potrzebować naszej pomocy. Jedni i drudzy są w jakiś
sposób przez nas samych determinowani i to od nas zależy, czy będzie to
motywacja i prawdziwy doping, czy kopanie leżącego, za pomocą mądrości
i pustych frazesów.
Nie ma znaczenia, ile masz lat, ile krajów odwiedziłeś, ile kolorów znasz.
Masz doświadczenie, bo ciągle żyjesz, a więc jesteś w stanie wyciągnąć co
najmniej jeden wniosek z wczoraj. Co najmniej jedną lekcję z kiedyś, by
– dzieląc się nią – zmienić czyjeś jutro. Zaryzykujesz? Opowiedz komuś jedną
z historii. Twoich historii.

kolaczkrzysztof

165

/ FELIETONY / Trening, siłownia – dzięki czemu stałem się młodszy o dziewięć lat

TRENING, SIŁOWNIA

– DZIĘKI CZEMU STAŁEM SIĘ MŁODSZY O DZIEWIĘĆ LAT
KAMIL DYRTKOWSKI

Od stycznia przez kolejne trzy miesiące schudłem dziesięć kilogramów, a mój organizm
odmłodził się o dziewięć lat. Na tę przemianę wpłynęło wiele czynników, a dzisiaj opiszę te
najważniejsze, które pomogły mi w osiągnięciu sukcesu.
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Słuchawki Synchros Reflect BT
Bezprzewodowe douszne i wodoodporne słuchawki firmy JBL to rzecz, która dała
mi bardzo dużo. Uważam, że każda osoba lubiąca muzykę i ćwicząca powinna
nabyć podobny sprzęt, gdyż nie dość, że są bezprzewodowe, a ich zasięg to
nawet 10 metrów, to wytrzymują bardzo długo na baterii (z moich pomiarów
wyszło nawet czasami ponad sześć godzin). Dzięki odpowiednim gumowym
wypustkom słuchawki trzymają się mocno w małżowinie usznej.

Apple Watch Sport
Tego urządzenia nie muszę przedstawiać – jest wszystkim dobrze znane, a jego
temat był wielokrotnie poruszany na łamach magazynu. Doskonale mierzy przebyty dystans (nawet na bieżni), spalone kalorie, tętno i wiele innych parametrów związanych z wysiłkiem fizycznym. Jedyny problem to wciskanie się korony
zegarka w ciało podczas robienia pompek.

Nie dość, że są bezprzewodowe, a ich zasięg to nawet 10 metrów, to
wytrzymują bardzo długo na baterii.

Serwisy streamingowe
Dzięki tym relatywnie nowym usługom miałem zawsze dostęp do najnowszych audiobooków (storytel.pl), muzyki (spotify.com) i seriali (netflix.com). Mega
wygoda w przyśpieszającym świecie.

Wsparcie osób trzecich
Dzięki odpowiednim osobom miałem doskonałą opiekę dietetyczną i żywieniową (dietering.com), bez ich pomocy miałbym bardzo utrudnione przygotowanie sobie diety i zbilansowanych posiłków. Managerowie siłowni i cały team sieci
Fabryka Formy wspierał mnie w wyzwaniu. Dziękuję także redakcji iMagazine,
gdyż dzięki niej wszystko to się odbyło. Gdy podejmujesz się jakiegoś wyzwania,
to staraj się o dobre otoczenie, które będzie Cię wspierać.

dyr_k
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MINIMALIZM

DROGA DO POSTĘPU
ADALBERT FREEMAN

Zaskoczony jestem, jak wiele osób zaczepia mnie i pyta o minimalizm. Nie sądziłem, że to
będzie tak poszukiwana przez wielu z Was droga do zmiany siebie. Ja ciągle pracuję nad sobą.
Wiele razy przegrywam, ale wiem, że idę w dobrą stronę. Gdy przynoszę zakupy i widzę, ile
tego jest, wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia.

W
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W poprzednim miesiącu kończyła mi się umowa na internet i TV. Zastanawiałem
się, czy można tu coś uprościć. Marzy mi się taka oferta, która pozwoli mi na
wybieraniu osobnych kanałów, a nie pakietów. Oglądam sam tylko kilka kana-

łów, moja Lidia kilka innych. Niestety, są to kanały z kilku pakietów. Jednak
większym polem do zmian był sprzęt RTV. Od dłuższego już czasu planowałem
zastąpić pełen zestaw audio 5.1 przez soundbar. Muzyki coraz częściej słucham
przez słuchawki, z komputera lub w samochodzie, rzadko uruchamiałam duży
sprzęt. Chciałem jednak mieć coś, co będzie lepsze niż głośniki w telewizorze,
jeśli zapragnę oglądać film z efektami lub gdy moja lepsza połowa będzie oglą-

dała programy muzyczne czy innego „Idola”. Zgodnie z zasadą: nie używasz przez
pół roku, to jest niepotrzebne i trzeba coś z tym zrobić. Tu muszę dodać, że ten
sprzęt był kiedyś moim marzeniem. Zawsze lubiłem dobrze grające urządzenia.
Niestety, pochodziłem z bardzo biednej rodziny. Jedynym, na co mogłem sobie
pozwolić, był radiomagnetofon mono na początku, a potem „wieża” przywieziona z Niemiec. Dopiero po wielu latach, już jako dorosły, pozwoliłem sobie na
kupno wymarzonej Yamahy z głośnikami. Postanowiłem się pozbyć pięciu głośników i amplitunera. Gdy coś postanowimy, to okazja sama się pojawi. Nie wiem, jak
to działa, ale tak jest. Uwierzyć tylko trzeba w to, co chcemy zrobić. Na firmowym
czacie kolega kilka dni później dał ogłoszenie, że chce pozbyć się fajnego soundbara w dobrej cenie. W trzy sekundy załatwiliśmy pozytywnie transakcję. I w taki
sposób sześcioelementowy zestaw audio zastąpiłem dwuelementowym.
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Jeszcze mi było mało. Za dużo kabli za szafką RTV. Na szczęście kończy się okres
panowania kabli w naszym świecie. Do tej pory wszystkie urządzenia, tak pięknie
projektowane i prezentowane na ulotkach, nigdy nie miały kabli zasilających czy
podłączeniowych. Potem w domu rozczarowanie, że kable psują nam cały efekt.
Telewizję odbierałem przez tuner kablowy od operatora. Czyli cztery kable: HDMI,
audio do zestawu i zasilający oraz Ethernet. Dwa piloty, a właściwie do niedawna
trzy (audio, TV, tuner), chciałem ograniczyć do jednego. Tu operator kablowy
zaproponował wymianę tunera na kartę CAM do telewizora. Pozbyłem się pilota
i dodatkowego sprzętu. Oszczędność miejsca i prądu oraz prostota obsługi jednym pilotem. Pozbyłem się sporej liczby kabli, zwolniłem porty HDMI w telewizorze, których mi ciągle brakowało. Sprzęt audio włącza się automatycznie
z telewizorem i jest połączony przez Bluetooth z telefonem.
To, o czym pisałem wcześniej, jest możliwe dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu. Kilka lat temu nie istniały soundbary. Nie było tej jakości połączeń
bezprzewodowych. Możemy upraszczać swoje życie i ograniczyć posiadane przedmioty, idąc z postępem. Nie mówię, by kupować wszystkie nowinki. Wiele z nich już
dawno pokrył kurz zapomnienia, ale wiele z nich upraszcza nam ciągle życie.
Świetnym przykładem jest firma
Apple za czasów
Steve'a Jobsa. Jego
minimalizm uratował
firmę od upadku.
On, gdy zasiadł
drugi raz za sterami
firmy, ograniczył
liczbę produktów.
Co to spowodowało?
Nie, nie upadek, ale
spory wzrost sprzedaży. Skupienie
się na najważniejszych produktach
czy aspektach życia
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powoduje, że nie rozpraszamy zasobów na cele pośrednie. Widzimy jasno cel
i dążymy do niego. Jobs, podobnie jak w Apple, tak i w swoim domu miał minimalistycznie. Na starych zdjęciach widzimy niemal puste mieszkanie.
Produkty Apple dzięki tej filozofii, która również przyświeca głównemu projektantowi Jonathanowi Ive, są minimalistyczne. Produkty Apple są proste i łatwe
w obsłudze. Minimalistyczne w formie, co w wielu przypadkach utrudnia produkcję, ale i napędza postęp. iPhone i obecnie inne smartfony zastępują nam wiele
przedmiotów. Coraz częściej nie zabieramy na wakacje czy wycieczki aparatów
fotograficznych. Na siłowni nie widzę już ludzi z odtwarzaczami mp3. Wszystko
zastąpił telefon. Mój mały przykład. Do tej pory potrzebowałem do pracy z komputerami myszki. Do komputerów Apple była to Magic Mouse, pierwsza, później
druga wersja. W torbie miała swoją specjalną przegródkę. Po kupnie nowego
MacBooka gładzik mi wystarcza. Co więcej, uważam, że jest lepszy niż mysz.
Wiele mówi się przy nowych komputerach o przejściówkach. Po pierwszym
rozczarowaniu i oburzeniu zrozumiałem, że do idealna sytuacja, by przestać
nosić tyle rzeczy w torbie. Zrobiłem rachunek sumienia i zapisałem, co mi
jest potrzebne do pracy. Dysk zewnętrzny, ostatnio mikrofon (zapraszam do
Nadgryzionych, gdzie można mnie posłuchać) jakiś pendrive, czasami dostęp do
Ethernetu i projektora starego typu oraz monitor zewnętrzny. Wszystkie te urządzenia można podłączyć do komputera ze złączem USB-C. Poszukałem i zamówiłem odpowiednie kable. Wszystko jest dostępne i kosztuje kilka dolarów. Nie
potrzebujemy wielu przejściówek. By nie być zaskoczonym niemile w pracy czy
u klientów, dokupiłem jedną uniwersalną przejściówkę. Od Huaweia – model
AD10. Nawet bez zmiany kabli wystarczyłaby mi ta jedna.
Nowe komputery Apple mają jeszcze jedna ogromną zaletę: ładowanie przez
port USB-C. Nie wiem, czy nie działam wbrew gwarancji, ale ja ładuję mój komputer nawet z ładowarki do iPada. Wystarczy standardowy kabel USB-C. Mam
nadzieję, że niedługo telefony od Apple też będą miały USB-C. Pozbawianie urządzeń gniazd słuchawkowych też idzie w stronę komunikacji bezprzewodowej.
I dobrze, choć mnie trochę boli, bo mam swoje ukochane słuchawki na kablu.
Już dawno powinniśmy skończyć z kablami. Mamy elektryczne samochody, telefony komórkowe, GPS, rakiety, co latają i wracają na barkę, i znowu latają, a cią-
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gle uwiązani jesteśmy kablem do przeszłości, jak te krowy na łące. Wyzwolić się
musimy od tego postronka.
Oczywiście nie wszystko da się zastąpić takim uniwersalnym narzędziem. Są rzeczy, które lepiej, szybciej i łatwiej wykonać odpowiednio dobranym urządzeniem.
Nie będziemy odkręcać wszystkich śrub w samochodzie kluczem francuskim, ale
do każdej śruby zastosujemy odpowiedni klucz. Ważne, by wyważyć proporcje,
kiedy potrzebujemy czegoś specjalistycznego, a kiedy wystarczy klucz francuski.

Nie wszystko musimy posiadać. Jeśli raz w życiu chcemy położyć płytki ceramiczne na balkonie, to nie oznacza, że musimy mieć całe zaplecze narzędziowe.
Tu też postęp idzie z pomocą. Niedawno postanowiłem popracować w domu
i miałem do wyremontowania jedną ścianę. W popularnych sklepach oferujących
narzędzia i materiały kupiłem jednorazowe saszetki z już gotowym Cekolem i klejem do płytek ceramicznych. Jeśli mam do zamaskowania cztery otwory po kołkach rozporowych i do przyklejenia cztery płytki, to idealne rozwiązanie.
Patrzmy, czego potrzebujemy, zaś to, co tylko takim się wydaje, wyrzućmy, sprzedajmy lub podarujmy komuś, kto tego potrzebuje.

FreemanAdalbert

172

/ FILM / Szybcy i wściekli 8

SZYBCY I WŚCIEKLI 8
JAN URBANOWICZ

16 lat temu na ekrany kin wszedł film, który zapoczątkował jedną z największych serii
w historii kina. Nikt nie mógł przewidzieć, że opowieść o ulicznych wyścigach, szybkich
samochodach i pięknych kobietach osiągnie taki sukces – bo przecież te tematy w ogóle
się nie sprzedają.

Pamiętam, jak te 16 lat temu wybrałem się do kina na film „Szybcy i wściekli”. Zwiastun zapowiadał, że będą świetne auta, piękne kobiety i dobra muzyka. Jako że byłem wtedy nastolatkiem, to głównie takie rzeczy mnie interesowały, także był to film skrojony pode mnie i mnie
podobnych. Z seansu wyszedłem z wielkim „bananem” na twarzy. Naprawdę bardzo mi się
to wszystko spodobało i byłem niemal pewien, że powstanie kontynuacja, która oczywiście
ujrzała światło dzienne. Nikt chyba nie sądził, że przerodzi się to w aż tyle sequeli.
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W drugiej części nie zagrał jeden z głównych aktorów z oryginalnego filmu,
czyli Vin Diesel. W trzeciej odsłonie cyklu nie zagrał już ani on, ani Paul Walker
– „Szybcy i wściekli: Tokyo Drift” był w pewnym sensie spin-offem, który, jak się
później okazało, chronologicznie na osi czasu znajduje się między częścią szóstą
a siódmą. W filmie czwartym Diesel i Walker powracają, wcielając się w swoich
bohaterów z poprzednich części. Film ten jest nowym rozdziałem całej epopei,
gdyż od niego zmienia się już nieco historia i samo podejście do jej opowiadania.
Film był również bardzo świeży, choć mogliśmy w nim zobaczyć większość bohaterów znanych z „Szybkich i wściekłych”.

Od tego momentu cała seria nabrała innego charakteru i zamieniła się w filmy,
które nie miały w sobie logiki, fabuły i jakiegokolwiek sensu, ale dawały przy tym
maksimum frajdy. Tak pozostało do dziś i pomimo tego, że na ekrany kin weszła
ósma część, to wciąż potrafi ona być rozrywką w najczystszej postaci.
Otóż „Szybcy i wściekli 8” tym właśnie są. Oczywiście, film ten nie spodoba się
osobom, które nie przepadają za tego rodzaju kinem. Jeśli natomiast lubujecie się
w typowym dla „popcornu” widowisku, to musicie to obejrzeć.
Podobnie jak w przypadku poprzednich kilku części, tu już nie chodzi o zwykłe,
uliczne wyścigi samochodowe. Cała załoga pomaga teraz w rozmaitych działa-
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niach rządowych, gdyż tylko oni są ekipą, która może „uratować świat” – samo to
już jest niezwykle absurdalne. Jak nietrudno się domyślić, w tym filmie nie zobaczymy postaci granej przez Paula Walkera ani jego filmowej żony czy dziecka.
We wspaniałej końcówce „Szybkich i wściekłych 7” zostali oni usunięci z fabuły.
Trochę się obawiałem, że będzie mi tych postaci bardzo brakować i że bez nich
ten film nie będzie już tym samym, myliłem się jednak. Jedynie momentami czułem, że kogoś mi brakuje, ale na szczęście wszystko zostało zgrabnie poprowadzone, a akcja nieustannie się rozpędzała i nie dała czasu na to, by skupiać się na
nieobecnych postaciach. Ogromną zaletą tego filmu jest to, że trwa on 2 godziny
i 15 minut, a kompletnie się tego nie czuje. Całość ogłada się niemal na jednym
oddechu i po zakończeniu seansu chciałoby się więcej. Na to pozostaje nam jeszcze trochę poczekać.
Fabuła – jak już zdążyła nas do tego przyzwyczaić
cała seria – jest prosta i przewidywalna. Kilka obecnych twistów jesteście w stanie przewidzieć już na
początku seansu, nie będę jednak nic zdradzał, by
nie odbierać Wam tej przyjemności. Przyjemność
z oglądania dadzą Wam na pewno występujący
w filmie aktorzy. Większość z nich jest Wam dobrze
znana z poprzednich części: Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Dwayne Johnson czy Jason Statham.
Pojawia się również kilka nowych postaci, o dobrze

Tak pozostało do dziś
i pomimo tego, że na
ekrany kin weszła ósma
część, to wciąż potrafi
ona być rozrywką
w najczystszej postaci.
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znanych nam twarzach – Kristofer Hivju, którego na pewno kojarzycie, jeśli oglądacie „Grę o tron”, Scott Eastwood (tak, syn Clinta, który wypada tu naprawdę
przyzwoicie), a także Charlize Theron w roli głównej antagonistki i jest w tym
świetna! Zresztą jak w każdej roli. Każda scena z nią była dla mnie rewelacyjna
i wybranie jej do tego filmu było castingowym strzałem w dziesiątkę.
W swojej kategorii to naprawdę doskonały film. Jest

Fabuła – jak już
zdążyła nas do tego
przyzwyczaić cała
seria – jest prosta
i przewidywalna.

tu akcja, więcej akcji i znacznie więcej… tak, akcji. Są
wybuchy, pościgi, „rozwałka” i typowe dla serii poczucie humoru. Jest Dwayne Johnson, teksty zapadające
w pamięć i ogrom testosteronu. Jeśli ktoś nie lubi takiego
kina, to ten film będzie mu się bardzo nie podobał i później zrzuci na niego wiele gorzkich słów. Ja poszedłem
na seans do kina IMAX i na dużym ekranie wrażenia były
jeszcze bardziej pozytywne i wszystkim fanom tych filmów, polecam, by pójść właśnie do takiego kina.

W ramach ciekawostki dodam na koniec, że pierwsze sceny rozgrywają się na Kubie
i jest to aktualnie pierwszy hollywoodzki film, który był kręcony na tej wyspie.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

MAJ 2017

JAN URBANOWICZ

POWIDOKI
Ostatni film wybitnego polskiego reżysera – Andrzeja Wajdy. Historia malarza,
Władysława Strzemińskiego, w którego wcielił
się Bogusław Linda. Film został dobrze przyjęty przez widzów i krytykę, choć na pewno
nie przemówi do wszystkich. Warto jednak go obejrzeć, głównie przez wzgląd na
mistrza Wajdę.

VAIANA: SKARB OCEANU
Najnowsze dzieło ze stajni Disneya, co mówi już
samo za siebie. Gratka dla fanów animacji i pozycja nie tylko dla najmłodszych, ale również dla
starszych i całej rodziny. Sam czekam na wydanie
Blu-ray, by zobaczyć film w wersji oryginalnej, do
której głos podkłada Dwayne Johnson. Całość
wygląda przepięknie, a piosenki wpadają w ucho
i już nie chcą się wydostać.
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ASSASSIN’S CREED
Ekranizacja znanej i lubianej gry wideo. O tytule
mówiło się od bardzo dawna i wiele osób przez
lata czekało na ten film. W rolach głównych
wystąpili Michael Fassbender, Marion Cotillard
oraz Jeremy Irons. Niestety, znane nazwiska nie
są gwarantem sukcesu i słaby scenariusz położył film całkowicie. Nawet dobra strona wizualna go nie uratowała. Szkoda, bo mogła to być
naprawdę dobra produkcja, do której chciałoby
się wracać.

LA LA LAND
Kolejny film Damiena Chazelle’a – reżysera głośnego filmu „Whiplash”. Chazelle nie ucieka od
muzyki i znów tworzy obraz, który kręci się
wokół niej. Tym razem jeszcze dosłowniej, tworząc musical. W główne role wcielili się tutaj
Emma Stone oraz Ryan Gosling. Całość to opowieść o marzeniach i życiu, okraszona wspaniałą
muzyką, piosenkami i scenografią oraz kostiumami żywcem wyjętymi ze złotej ery Hollywood.
Zdecydowanie warto mieć w swojej filmografii
i powracać do niego od czasu do czasu.
yasiek_
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JAROSŁAW CAŁA

JAMIROQUAI

AUTOMATON

Słysząc Jamiroquai, zawsze mam przed oczami niesamowite obrazy uchwycone na klipach brytyjskiego zespołu.
Do dzisiaj przy okazji wieczornych „spacerów” po
YouTube bardzo często docieram do cudownego „Cosmic
Girl” czy „Virtual Insanity”. Tak właśnie zapamiętałem
Jamiroquai. Na początku ich widzę, a dopiero później
zaczynam słyszeć ich niepowtarzalny styl. Niesamowite
jest to, jak bez trudu po siedmiu latach potrafili powrócić
i odtworzyć absolutnie cały klimat, który tworzyli przez
lata. „Automaton” jest kontynuacją wszystkiego, co do tej pory nagrali i brzmi, jakby
przerwa między albumami trwała siedem miesięcy, a nie siedem lat. Jeśli ktokolwiek
zapomniał albo nigdy nie poznał takiego gatunku jak acid jazz, to świetnie się składa.
Nowe dziecko Jamiroquai idealnie przypomni ten klimat i równie dobrze sprawdzi
się w roli nauczyciela dla młodych słuchaczy. Stare patenty bazujące na połączeniu
disco, funky i soulu zawsze zadziałają, gdy za oknem robi się cieplej. Oczywiście nie
dał o sobie zapomnieć intrygujący frontman, czyli Jay Kay, bo czym bez niego byliby
Jamiroquai? W dalszym ciągu jest hipnotyzerem, który załamuje czasoprzestrzeń
i prawie godzinny materiał zamienia w dosłownie jedną minutę. „Automaton” jest
swego rodzaju studnią czasu: po naciśnięciu przycisku „Play” nagle znajdujemy się
już na samym końcu albumu. Jak oni to robią? Nie mam pojęcia.
Jednak jeśli nie podszedł Ci jeden numer, dalej nie musisz sprawdzać. Sprawa jest
bardzo prosta. Możesz wejść z Jay Kayem do auta i przejechać z nim milion kilometrów, nie rozmawiając, tylko słuchając tego, co stworzył, albo otwierasz drzwi samochodu i od razu wiesz, że to nie twój klimat. Jamiroquai jest prostolinijny i nawet
przez sekundę nie szuka dla siebie innej drogi. Oni po prostu podążają ścieżkami po
mapie, którą sami zaczęli tworzyć już w 1992 roku.
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KENDRICK LAMAR

DAMN

Jestem pewny, że nie było jeszcze takiego rapera, który
przez tak wielu ludzi bez zastanowienia jest określany
po prostu królem. Jego miejsce na tronie jest tak silne,
że Kendrick w tym momencie może zrobić absolutnie
wszystko. Przyznam się, że od chwili ujawnienia informacji o nowym albumie w mojej głowie codziennie rano
zrywała się kolejna kartka z kalendarza. Odliczałem dni
jak dziecko przed Wigilią. „Damn” pojawiło się ostatecznie 14 kwietnia, a nie 7 – jak wcześniej zapowiadano,
a więc łatwo sobie wyobrazić, jak ciężki to był okres dla mnie i dla milionów fanów
na całym świecie. Po pierwszym przesłuchaniu od razu pomyślałem o tym, co już
zostało napisane. Kendrick jest na takim etapie, że może wszystko i tak strasznie się
cieszę, że wykorzystał tę szansę. Król nie potrzebuje eksperymentów, hitów, kontrowersji i gościnnych zwrotek pseudoziomków. „Damn” jest tak prawdziwe, jak
mało co w tych tak bardzo sztucznych czasach rap gry. W każdym numerze, każdej zwrotce czuć lawinę emocji, nad którą nikt nie potrafi panować tak dobrze jak
Kendrick. Jego teksy oraz niepowtarzalne, zmieniające się flow jest zawsze z przodu,
dzięki temu słuchacz cały czas wie, co jest najważniejsze. Nazwałbym to kwintesencją rapu, chodzi o zabawę słowem i przekaz, jaki ze sobą niesie. „Damn” jest najbardziej osobistym materiałem Lamara, przez co może się wydawać nieco nudny
w porównaniu z poprzednimi albumami. Muzycznie to zdecydowanie najbardziej
rapowe wydawnictwo, jakie dotychczas nagrał Kendrick. W wielu przypadkach
jest oparte na prostych pętlach z czystymi bębnami, co, nie ukrywam, tak bardzo
mnie kupiło. Jego charyzma i przenoszenie emocji na napisane linijki w zupełności
wystarczają. „Damn” nie jest łatwo przyswajalny. Takich albumów słucha się w skupieniu, ze zrozumieniem, od początku do końca, bez omijania numerów i włączania
opcji „Shuffle”. Dlatego wyczuwam w powietrzu tak wiele tak bardzo niezrozumiałych przeze mnie rozczarowań. Przypominam, Kendrick może wszystko i pozwólmy
artyście nagrywać dokładnie to, co czuje. Dla mnie takie właśnie jest „Damn”.
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LEGENDARNA METALLICA
PONOWNIE W POLSCE

KAMIL DYRTKOWSKI

Zespół Metallica już regularnie odwiedza nasz kraj. A w związku z tym, że ich nowa płyta
„Hardwired… To Self-Destruct” osiągnęła wielki sukces, to w 2018 roku zagoszczą u nas ponownie

Już myślałem, że ten album nigdy się nie narodzi. Zespół Metallica w ostatnich
latach skupiał się na różnorodnych działaniach, tylko nie na nagrywaniu płyty.
Świętowali swoje 30-lecie wieloma koncertami, zapraszali na nie każdą osobę,
która miała chociażby szczątkowe znaczenie przy stworzeniu którejkolwiek
z wcześniejszych płyt. Następnie kręcili film, będący formą retransmisji z koncertu czy też zorganizowali dwie edycje własnego festiwalu. Lecz chyba ta ich
polityka nie opłaciła się finansowo i weszli do studia, aby nagrać kolejny album.
Wielu fanów nie spodziewało się po „Hardwired… To Self-Destruct” nic
dobrego, a ich obawy mogła potwierdzić prezentacja singla „Hardwired”.
Niemniej jednak większość z nich nie zawiodła i album zadebiutował na 1. miej-
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scu na całym świecie, ze sprzedanymi prawie 800 tysiącami kopii w pierwszym
tygodniu sprzedaży.
Warto wspomnieć, że Metallica tak jak w latach poprzednich (2010 roku na warszawskim Bemowie, w 2014 roku na Stadionie Narodowym) ponownie planuje
odwiedzić Polskę 28 kwietnia 2018 roku. Przedsprzedaż biletów była dostępna
dla członków Legacy Met Club i rozpoczęła się we wtorek, 21 marca – więcej
informacji o biletach na www.metallica.com. Trzeba dodać, że każdy bilet zakupiony oficjalnymi kanałami sprzedaży łączy się z możliwością odbioru nowego
albumu „Hardwired…To Self-Destruct”. Ponadto fani mają do wyboru trzy specjalne opcje biletów: bilety premium, możliwość wcześniejszego wejścia na
teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowej wystawy „Memory Remains” i oczywiście spotkanie z zespołem. Informacje dostępne TUTAJ.

Bilety
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