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MusicCast

WXAD-10

Odmień swój sprzęt audio.
Bądź smart!

Nie musisz wymieniać systemu audio,
by dodać do niego funkcje sieciowe
i multiroom!

WXAD-10

MusicCast – muzyka w całym domu!
Dodając kolejne urządzenia, możesz bezprzewodowo
przesyłać muzykę pomiędzy pokojami.

Salony firmowe Yamaha: www.tophifi.pl

MusicCast WXAD-10 łatwo podłączysz do
każdego urządzenia audio - otwierając drzwi
do świata wysokiej jakości bezprzewodowej
muzyki. Ciesz się milionami nagrań z Tidala
lub Spotify i tysiącami internetowych stacji
radiowych. Strumieniuj muzykę ze smartfona
lub komputera. Przesyłaj ją między pokojami.
Bądź SMART!

Dowiedz się więcej na www.MusicCast.pl
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W tym roku trochę wcześniej niż zwykle wybieram się
na wakacje. Zazwyczaj wyjeżdżałem z rodziną w sierpniu, a teraz zdecydowaliśmy się na przełom czerwca
i lipca. W związku z tym wydanie lipcowego iMagazine
będzie w rękach Wojtka, a ja już teraz zastanawiam się
nad tym, co będzie mi potrzebne na zbliżających się
wakacjach. Co roku robię swoją prywatną checklistę
tego, co zabrać, o czym nie zapomnieć, pakując się.
Moim podstawowym i najważniejszym gadżetem, jaki
zabieram na każdy wyjazd, jest… przedłużacz z dużą
liczbą gniazdek. Już od dawna przyzwyczaiłem się
do tego, że w hotelach zazwyczaj dostępne jest tylko
jedno gniazdko, a ładować trzeba coraz więcej rzeczy,
które ze sobą wozimy. Dobra, lekka i przede wszystkim pakowna torba to druga najważniejsza rzecz
– może Knomo Rupert przypadnie Wam do gustu.
Gimbal i selifestick też na pewno się przydadzą. Do
bagażu wrzucę też, jeśli mi Norbert wypożyczy, najnowszy głośnik Beoplay P2. O tym wszystkim przeczytacie w czerwcowym iMagazine.
Ale to nie wszystko. W numerze znajdziecie też inte-

twitter.com/imagazinepl

ligentny dom od Fibaro, „elektryka” Hyundaia, smart
odkurzacz, drugą część opowieści o Seszelach,

facebook.com/iMagazinePL

Hongkong, Bazyleę, a z najnowszej książki Michała
Śliwińskiego dowiecie się, jak zorganizować się tak,
aby mieć wolny… piąteczek.
Czerwcowy iMag zapowiada się bardzo ciekawie.
Zapraszamy do lektury.
Zapraszamy też na pierwszą w tym roku iChwilę
WWDC2017 już 5 czerwca w Warszawie
Dominik Łada

MOŻESZ WIĘCEJ DZIĘKI TECHNOLOGII

REKOMENDOWANE
PRZEZ

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

ZOBACZ JAK MUZYKA POMAGA W SPORCIE

12hrs

DOSTĘPNE
W SKLEPIE:
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HEOS AVR

OTOCZ SIĘ DŹWIĘKIEM,
NIE PRZEWODAMI.
HEOS AVR łączy w sobie bezprzewodowy dźwięk przestrzenny, doskonałą wydajność
i najnowocześniejszy design. Rozszerz swój zestaw i połącz dotychczasowe głośniki przednie
z dowolnymi głośnikami bezprzewodowymi HEOS i ciesz się filmami w technologii 4K Ultra HD
lub strumieniuj muzykę do każdego z pomieszczeń w Twoim domu. Powiedz „tak“ doznaniom
z HEOS, powitaj HEOS AVR.
www.denon.pl
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TIM COOK
O NOWYM FUNDUSZU
I PRZYSZŁOŚCI FIRMY
W WYWIADZIE DLA
CNBC

Tim Cook udzielił szerokiego wywiadu

13

PUCHNĄCA BATERIA
W APPLE WATCH PIERWSZEJ
GENERACJI

stacji CNBC. W programie Mad Money

Kilka dni temu w serwisie 9to5Mac pojawiła się informa-

stwierdził, że iPhone to najlepszy pro-

cja, że Apple rozszerzyło do 3 lat program naprawczy

dukt w dziejach. Najciekawsza jest jednak

Apple Watch pierwszej generacji, w których wystąpiły

zapowiedź utworzenia funduszu na rzecz

problemy z puchnięciem baterii. Wczoraj sam miałem

zaawansowanej produkcji w USA.

okazję przekonać się, jak wygląda procedura serwisowa.

Czytaj dalej...

Czytaj dalej...

DOBRE WYNIKI APPLE ZA
PIERWSZY KALENDARZOWY
KWARTAŁ 2017 ROKU

Apple opublikowało swoje wyniki finansowe za pierwszy
kalendarzowy kwartał 2017 roku. Rozliczeniowy drugi kwartał
2017 był dla Apple najlepszym kwartałem trwającym zaledwie
13 tygodni. Firma ma się dobrze, ale bywało lepiej.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /
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NAJWIĘKSZYM
PRODUCENTEM ZEGARKÓW
JEST APPLE

Wiele wskazuje na to, że Apple Watch jest nie tylko

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE
ZNACIE – POLSKIE MUZEUM
APPLE

W listopadzie 2015 w iMagazine ukazał się mój wywiad

najlepiej sprzedającym się smartwatchem, ale też
jakimkolwiek wearable. Co więcej, Apple prawdopodobnie jest największym producentem zegarków
w ogóle. W ciągu dwóch lat firma prześcignęła światowe potęgi z ponad stuletnią historią.
Czytaj dalej...

z Jackiem Łupiną – E.R.A. Extreme Retro Apple.
Przypadkowo poznany Jacek pokazał mi swoją wielką
pasję, jaką są stare komputery, głównie Apple. Od
tamtego numeru minęło sporo czasu, a kolekcja Jacka
urosła niebywale . Niestety nadal nie udało się zrealizować planów stacjonarnego muzeum. Okazało się
to dużym przedsięwzięciem, w które jako iMagazine
również chcieliśmy się zaangażować.
Czytaj dalej...

BYŁY PRACOWNIK FABRYKI
PEGATRON TŁUMACZY, JAK
UTRZYMYWANE SĄ SEKRETY
IPHONE’A

Student NYU zatrudnił się w fabryce Pegatrona w Chinach,
w której pracował przez 6 tygodni. W tym czasie miał okazję poznać zasady obowiązujące pracowników przy produkcji iPhone’a 6S, przygotowań do montażu 7-ki oraz jak
kwestie zachowania tajemnicy zmieniły się po rozpoczęciu
produkcji tego najnowszego modelu.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /

TP-LINK ARCHER C1200 – DOBRY ROUTER DO DOMU
Archer C1200 jest routerem, który zastąpi w ofercie producenta model Archer C5.
Podstawową zmianą jest zastosowanie trzech anten zapewniających większy zasięg
i wydajność połączeń bezprzewodowych. Nowy router podobnie jak jego starsza wersja
idealnie sprawdzi się w domowym zastosowaniu. Jedną z podstawowych cech urządzeń
w standardzie AC jest emitowanie sygnału w dwóch częstotliwościach 2,4GHz oraz 5GHz.
Dzięki temu możemy jedno pasmo wykorzystać do mniej wymagających aplikacji, takich
jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych a drugie do bardziej wymagających zastosowań, takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

15
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Router rozgłasza sieć bezprzewodową o przepustowości do 1200Mb/s. Za zasięg odpowiedzialne są trzy zewnętrzne anteny. Wbudowane cztery gigabitowe porty Ethernet pozwolą
w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych w naszym domu, a za pomocą
portu USB można udostępniać drukarkę, dane i multimedia na zewnętrznych dyskach urządzeniom w domowej sieci oraz przy użyciu funkcji serwera FTP przez Internet.
Konfiguracja i obsługa routera przebiega szybko i łatwo. Wszystko za sprawą intuicyjnego
interfejsu lub aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemami iOS lub Android. Każdy
nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie z zarządzaniem swoją siecią.
Specyfikacja techniczna routera Archer C1200 dostępna jest na stronie.
Router jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok 220 zł. Produkt objęty jest 36-miesięczną*
gwarancją.
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DESIGNED FOR
EVERYONE – NOWA
SERIA REKLAM

Apple opublikowało siedem klipów

wideo, rozpoczynających nową serię
reklam „Accessibility – Designed for everyone”. Firma z Cupertino promuje w nich
funkcje Dostępności, HomeKit czy Siri
zawarte w systemach macOS i iOS, tak
szalenie istotne z punktu widzenia osób
niepełnosprawnych.
Czytaj dalej...

APPLE PROMUJE IMPREZY
WOKÓŁ WWDC

Oprócz WWDC sporo deweloperów organizuje również
swoje imprezy. Apple nie tylko nie udaje, że takowych
nie ma, ale nawet pomaga w ich odnalezieniu.
Czytaj dalej...

NOWE REKLAMY APPLE
UCZĄCE ROBIĆ ZDJĘCIA
IPHONE’EM (I KAŻDYM
INNYM APARATEM)

Przez ostatnich kilka dni Apple wypuściło serię „How
to shoot on iPhone 7”, które w prosty i krótki sposób
instruują, jak robić zdjęcia w określonych warunkach
oraz jak wykorzystać pewne funkcje aparatu.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /
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APPLE WKRACZA DO
INDII Z PRODUKCJĄ
IPHONE’A SE

Apple właśnie rozpoczęło produkcję iPhone’ów SE w Bengaluru w Indiach. To strategiczna decyzja mająca pozwolić firmie na
duże wzrosty w tym jednym z największych
krajów świata. Specyfika takich krajów jak
Indie czy Chiny wymaga od firm sporego
dostosowania. U Apple wygląda to różnie.
Czytaj dalej...

APPLE PAY ZAWITAŁO DO
WŁOCH

Kolejny kraj w Europie może już korzystać z płatności
Apple. Tym razem trafiło na Włochy.
Czytaj dalej...

TIM COOK NA KAWIE
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI
VLOGERAMI

Po filmach promujących urządzenia Apple’a dla

wszystkich przyszła pora na kolejne – tym razem
są vlogi stworzone przez niepełnosprawnych
YouTuberów. Trójka aktywistów została zaproszona na kawę z Timem Cookiem. Wypadło to
naprawdę fajnie.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /
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HARMAN KARDON
AURA STUDIO 2
Harman Kardon Aura Studio 2 to głośnik
bezprzewodowy z podświetleniem – dźwięk
oszałamiający wizualnie.

Harman Kardon Aura Studio 2 przyciąga wzrok
wyjątkową konstrukcją i fascynującym podświetleniem. To wyjątkowy design, który inspirację czerpie z kultowych głośników Harman
Kardon Soundsticks będących częścią wystawy
stałej w MoMA (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
w Nowym Jorku. Harman Kardon Aura Studio
2 to również prostota użytkowania, a przede
wszystkim niesamowity dźwięk o wysokiej jakości. To także możliwość strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth.
Aura Studio 2 wydobywa doskonałe brzmienie
ze smukłej, przyciemnianej kopuły, dzięki temu
muzyka brzmi i wyglądała wspaniale! Sześć średnio-wysokotonowych przetworników 1,5” oraz
potężny 4.5” subwoofer zapewnia dźwięk 360
stopni, więc głośnik w naturalny sposób staje się
centralnym urządzeniem dźwiękowym w każdym domu. Natomiast technologia DSP poszerzająca charakterystykę stereo firmy Harman
Kardon zapewnia całkowicie zoptymalizowany
dźwięk o wysokiej jakości.

/ AKTUALNOŚCI /
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Ciekawym i funkcjonalnym rozwiązaniem jest
również funkcja Dual Sound, która pozwala
na bezproblemowe połączenie dwóch głośników Aura Studio 2 lub zintegrowanie urządzenia z innymi produktami firmy Harman Kardon.
Dodatkowo dzięki białemu podświetleniu ze
środka konstrukcji w kształcie turbiny oraz pierścieniowi diod LED, dźwięk wygląda pięknie.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: 19 V DC, 3 A
Pobór mocy: maksymalnie 57 W, < 0,5
W w trybie eko-gotowości
Głośniki: 4,5" (112 mm) woofer, 6 x 1,5"
(40 mm) głośniki wysokotonowe
Moc wzmacniacza: 1 x 30 W + 2 x 15 W
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: 80 dB przy
30 W (woofer), 80 dB przy 15 W (głośnik
wysokotonowy)
Zakres częstotliwości nadajnika
Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
Moc nadajnika Bluetooth: Maks. 10 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Cena: 1399 zł

/ AKTUALNOŚCI /
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TIM COOK PRZYŁAPANY
Z GLUKOMETREM

Tim Cook został przyłapany na testowaniu glukometru połączonego z Apple Watchem. Już wcześniej
szef Apple zdradził, że korzysta z takiego rozwiązania.

WYMIANA ZEPSUTEGO
IPHONE’A PO GWARANCJI
NA NOWEGO

Przez lata mojej „kariery” pisacza tech-

Nadal nie wiadomo jednak, czy mowa o prototypie
od Apple’a, czy produkcie firmy trzeciej. Apple Watch
w przyszłości miałby być fantastycznym urządzeniem
dla cukrzyków.
Czytaj dalej...

nologicznego udało mi się mówić źle
o Apple w praktycznie każdym kontekście.
Narzekałem na ich politykę cenową. Na ich
manię ograniczania systemowo starszych
urządzeń. Na jakość ich sprzętów. Raz nawet
wściekłem się na sposób, w jaki zwrócili się
do mnie w mailu. Nigdy za to nie miałem
zażaleń do tego, jak funkcjonuje ich wsparcie.
Czytaj dalej...

BO LICZĄ SIĘ DETALE
– APPLE OPATENTOWAŁO
PUDEŁKO DO PIZZY

Zapewne już gdzieś czytaliście – Apple opaten-

towało pudełko na pizzę. Co więcej, zrobiło to już
w 2010 roku, a sprawa zrobiła się głośna dopiero
w ostatnich dniach. News ten obiegł już wszystkie
serwisy. Ten patent to niby absurd, a z drugiej strony
doskonały przykład tego, że duch Jobsa w Apple
wciąż jest obecny.
Czytaj dalej...

/ AKTUALNOŚCI /
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TODAY AT APPLE JUŻ JEST
– CODZIENNIE W KAŻDYM
Z 495 SKLEPÓW APPLE

Wystartował właśnie program Today at Apple. To darmowy program szkoleniowy organizowany w każdym
Apple Store na świecie. Jest to idea otwartych spotkań
dla osób w różnym wieku i o różnych potrzebach.

RZEKOME ODLEWY
IPHONE’A 8, 7S I 7S
PLUS NA ZDJĘCIACH

Czytaj dalej...

Przez weekend na chińskim Weibo pojawiły
się zdjęcia rzekomych odlewów iPhone’a 8,
7S i 7S Plus. Są one prawdopodobnie przeznaczone do tworzenia etui dla nowych
modeli, a nie samych telefonów.
Czytaj dalej...

MP3 NIE JEST MARTWE!

Przed mniej więcej tygodniem na łamach Gizmodo i paru innych publikacji pojawiły
się artykuły na temat śmierci MP3, sugerujące, że nasze pliki w tym formacie wręcz
przestaną działać. Kolokwialnie mówiąc, bullshit!
Czytaj dalej...
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BMW ELECTRIC NOW TOUR 2017
JAN URBANOWICZ

Trochę czasu od tego wydarzenia minęło, ale bardzo często wracam do tego,
co działo się 13 kwietnia 2017 roku. Wtedy to właśnie udaliśmy się z Dominikiem
na warszawskie lotnisko Bemowo, by zapoznać się lepiej z nowymi modelami
BMW. Podczas Electric Now Tour mogliśmy bliżej przyjrzeć się samochodom
hybrydowym oraz elektrycznym od tego niemieckiego producenta. Ba, mogliśmy
nimi również pojeździć.
Choć wtedy jeszcze wiosna była bardzo nieśmiała, to zdecydowanie trafiliśmy na dzień,
kiedy zaglądała już do nas. Dzięki temu nie jeździliśmy w deszczu. Całe wydarzenie zostało
podzielone na cztery części. Na początku opowiedziano nam co nieco o idei eklektycznego
samochodu od BMW, czyli modelu i3 (miałem go okazję testować w zeszłym roku, także
temat był mi bliski), a następnie usłyszeliśmy trochę o hybrydach. Widać, że bawarski producent poważnie podchodzi do tematu alternatywnych napędów, wprowadzając do swej
oferty coraz więcej modeli, które go posiadają. Tu pojawił się kolejny punkt programu.
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Była nim jazda testowa modelami hybrydowymi
typu Plug-In. Wyjechaliśmy na miasto grupą
i podczas całej trasy robiliśmy przystanki, by
się przesiadać. W ten sposób każdy z nas mógł
poprowadzić każdy samochód. Do wyboru były
auta nowych serii 2, 5 oraz 7. Wszystkie oczywiście
hybrydowe. Mnie najbardziej przypadła do gustu
seria 5, a Dominikowi chyba 7 – głównie dlatego,
że mógł sobie wygodnie usiąść z tyłu, kiedy ja
zamieniłem się w jego szofera. Po powrocie wjechaliśmy na tor…
Tu był najlepszy punkt całej imprezy. Wsiedliśmy
do sportowych hybryd – modeli i8. Kilka miesięcy temu miałem okazję jedynie siedzieć w tym
aucie. Choć samo wsiadanie do niego jest dość
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problematyczne (szczególnie dla wyższych osób), to frajda, jaką daje jazda nim, wynagradza
wszelkie niewygody. Mało jest momentów, kiedy mogę siedzieć w tego typu samochodzie
i jeździć nim po torze (tu była nim płyta lotniska), wciskać gaz do dechy i nie przejmować
się ograniczeniami prędkości. W takich chwilach człowiek naprawdę cieszy się z pracy, jaką
wykonuje. Do tej pory auta hybrydowe kojarzyły się przede wszystkim z pojazdami miejskimi, których główną rolą było ograniczenie emisji spalin i obniżenie kosztów poruszania się
w korkach. Po kilkunastu minutach jazdy i8 wiem, że sportowe samochody hybrydowe również są fajnym pomysłem – nawet bardzo fajnym.
Przyszła pora na kolejny tor, tym razem jeździliśmy po nim modelem i3. Auto w pełni elektryczne, typowo na miasto, które ma być tanie w eksploatacji, pojemne, a przy tym niewielkie i wygodne w parkowaniu. Żeby nam udowodnić, że właśnie takie jest, ustawiono ciasny
tor przeszkód, które mogłyby być trudne do pokonania w innych pojazdach. Początkowo
wydawało się to banalne, jednak jazda zweryfikowała wszystko. Kolejny raz zobaczyłem, jak
genialnym rozwiązaniem są samochody elektryczne i utwierdziłem się w przekonaniu, że
mój kolejny samochód będzie na prąd.
To był super dzień. Po pierwsze dlatego, że mogłem poprowadzić modele, które nie są na co
dzień dostępne, a po drugie, spędziłem kilka godzin, obcując z nowymi technologiami. Tak
jak wspomniałem wcześniej, BMW coraz poważniej myśli o alternatywnych napędach w swoich autach. Z każdym rokiem wprowadzają hybrydy do kolejnych modeli. Jedynym minusem
dla mnie jest cena takiego samochodu, lecz to pewnie kwestia czasu.
Drogie BMW, mam do Was prośbę: więcej modeli elektrycznych i sportowych hybryd.

yasiek_
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SWITCH TO IPHONE APPLE
ZACHĘCA DO PRZESIADKI
NA IPHONE’A W NOWYCH
SPOTACH

Tak dosadnej, a jednocześnie sprytnej kampanii porów-

NIKE PREZENTUJE
NOWE PASKI DLA
APPLE WATCH

Współpracy Apple z Nike ciąg dalszy.
Producent odzieży i akcesoriów sportowych właśnie poinformował, że 1 czerwca
premierę będzie mieć nowa seria butów
dla biegaczy, a także pasków dla Apple
Watch. Paski będą w tych samych wariantach kolorystycznych co buty.
Czytaj dalej...

SIR JOHNY IVE
KANCLERZEM
NAJLEPSZEJ
ARTYSTYCZNEJ UCZELNI

Sir Johny Ive, szef wzornictwa w Apple, pro-

jektant iMaca, iPodów oraz iPhone’ów od lipca
będzie pełnił rolę Kanclerza na londyńskiej
uczelni Royal College of Art. To jedna z najlepszych uczelni artystycznych na świecie.
Czytaj dalej...

nawczej Apple nie miało od czasów „Hi I’m Mac”. Tamta
seria była genialna i ciągnęła się przez wiele lat. Tej brakuje tego czegoś, ale w wysublimowany sposób punktuje Androida i zachęca do przejścia na iPhone’a.
Czytaj dalej...
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CENY W SKLEPACH
I USŁUGACH APPLE JUŻ
W ZŁOTÓWKACH

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Apple wprowadziło właśnie polską walutę do swoich cyfrowych
sklepów i usług. Ceny są bardzo różne – jedne bardzo

INTELIGENTNE
ŻARÓWKI
Z IKEA WKRÓTCE ZE
WSPARCIEM HOMEKIT

korzystne, inne natomiast nieco mniej. Powinno to dla
wielu osób ułatwić zakupy w App Store dzięki dostosowaniu do lokalnych warunków.
Czytaj dalej...

Jedna z najtańszych rodzin produktów
typu smart, czyli system Trådfri, który
dostępny jest w IKEA, już niedługo ma

otrzymać wsparcie dla systemu zarządzania HomeKit.
Czytaj dalej...

TESTOWA PRODUKCJA
EKRANÓW MICROLED
OD APPLE JESZCZE
W TYM ROKU

Jeszcze w tym roku Apple ma rozpocząć

testową produkcję wyświetlaczy microLED,
pierwsze urządzenia wykorzystujące tę technologię miałyby się pojawić w 2019 roku.
To przyszłościowa technologia, która może
wkrótce trafić do większości urządzeń.
Czytaj dalej...

Pasje ma się różne, ale jest coś, co je łączy. Internet.

TP-Link łączy z pasją

w w w.t p - l i n k .com . p l
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DEKALOG
PRODUKTYWNOŚCI
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Mój romans z produktywnością trwał wiele lat, zanim się siebie nauczyliśmy i zostaliśmy parą
– mam nadzieję na zawsze. Używałem bodajże wszystkich dostępnych metod na dość sporym
rynku metodyk i narzędzi, które miały mi pomóc wyłuskać dodatkowe godziny z każdego dnia
i sprawić, by rzeczy po prostu się działy. Wiele razy nic z tego nie wyszło. Z trzech powodów.
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Często zaczynałem od poszukiwania narzędzia, zamiast wcześniej znaleźć
powody tego, dlaczego produktywny nie jestem lub jestem w stopniu, który
mnie nie zadowala. To trochę tak, jakby po zdaniu egzaminu na prawo jazdy
postanowić od razu kupić sobie Ferrari, tylko dlatego, że ktoś markę z Maranello
uważa za najlepszą na świecie. I próbować jeździć nim po wiejskich drogach.
Powodzenia!
Drugi błąd dotyczył samych narzędzi. Kombajny do granic możliwości obrosłe w funkcje i sub-menu okazywały się destrukcyjne. Jak choćby OmniFocus,
który, choć bardzo szanuję, to dziś wiem, że nie współgra z moim podejściem
do zarządzania czasem. Pamiętam, jak kiedyś zrobiłem w firmie prezentację
na temat zarządzania czasem. Pokazałem wówczas wiele tego typu narzędzi,
w tym Nozbiego, ale w taki sposób, jakbym chciał wyjaśnić słuchaczom działanie wszechświata w pół godziny. Efekt? Komentarz, który utkwił mi w głowie
i wrócił niczym bumerang po latach. Brzmiał tak: „Wiesz co, Krzychu, wszystko
to brzmi spoko, ale gdybym miał wykonać tyle kroków, aby dodać jedno zadanie, to wcześniej bym je wykonał. Dlaczego nie można tego zapisać w systemowych Notatkach, dodając nagłówek: TO-DO?”. Jak to mówią: zaorane.
Trzeci powód to prokrastynacja, czyli nic innego, jak marnowanie czasu ze
względu na brak rytuałów. Z tego powodu stałem się w końcu otyły, nieproduktywny i oczekujący od świata tego, że sprawy same się zadzieją. Nie zadziały
się. I tak aż do 98 kg na wadze i momentu, w którym przestałem o minimalizmie
mówić, a zacząłem wdrażać go w życie.

Walka
Koniec 2015 roku był dla mnie przełomowy. Nie tylko zrzuciłem prawie 25 kg,
zacząłem biegać, przygotowywać się do maratonów, zmieniłem całkowicie sposób ubioru (co wymusił spadek wagi), ale także zacząłem eliminować
z życia wszystko, co jest w nim zbędne. Dopiero wtedy mogłem dobrze zrozumieć temat produktywności, a odświeżenie wszystkich opasłych książek o tym
szybko rzuciło światło nadziei na – o ironio – systemowe Notatki. Te, w połączeniu z Przypomnieniami od Apple, towarzyszyły mi przez prawie rok i nauczyły
higieny zarządzania zadaniami poprzez szukanie maksymalnych skrótów i eliminację wszystkiego, co zbędne w planowaniu.
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Walka o produktywny i zdrowy tryb życia to walka o każdą minutę. Minutę,
którą trzeba zagospodarować albo raczej, na którą powinno się mieć pomysł.
Tym pomysłem może być przecież także odpoczynek! Warto być tego świadomym, a nie analizować swoje lenistwo. To, gdzie teraz jestem i jak się czuję,
wybiegając w kierunku parku niemal każdego poranka, jak podniósł się mój
komfort życia w dosłownie każdym aspekcie, zawdzięczam dwóm sprawom:
rytualizacji i autoretrospektywie, o której później. Była też jedna osoba, którą
obserwowałem od dawien dawna, ale zrozumiałem dopiero wówczas, gdy wziąłem się za siebie. Michał Śliwiński – autor książki „10 kroków do maksymalnej
produktywności” i zarazem twórca i CEO Nozbe.

10 kroków
Zanim będziesz czytał dalej, chcę ustalić dwie rzeczy. Po pierwsze uważam, że
tak jak w moim przypadku, tak w przypadku każdej i każdego z nas, nie ma na
świecie dwóch osób, dla których istniałby ten sam, idealny wzorzec zarządzania
sobą i czasem. Z tego wynika wniosek, że nie ma także jedynej słusznej metody,
metodyki i narzędzia. „Ta książka ma na celu pomóc ci w zbudowaniu własnego,
zaufanego systemu produktywności. [...] Najważniejsze, by udało ci się skorzystać z moich porad i wprowadzić w życie własny, niezawodny system.” – podkreśla także Michał. Tak więc nie, Nozbe nie jest najlepszym narzędziem, a ta
książka jedyną, po którą powinniście sięgnąć. Spokojnie możecie czytać dalej.
Śliwiński jest jedną z tych osób, które powiedziały etatowi „Nie” dopiero wówczas, gdy rozwijana po godzinach pasja i projekty okazały się tym, czego szukał całe życie. „Ponieważ potrafię programować, stworzyłem na własny użytek
prostą aplikację, dzięki której zacząłem jeszcze sprawniej realizować zadania
i ustalać priorytety. Stopniowo ulepszałem swój program, a w lutym 2007 roku
zdecydowałem się pokazać go światu. Myślałem wtedy: Skoro sprawdza się
w moim przypadku, to może innym też się przyda?” – wspomina CEO Nozbe.
Jego narzędzia używa prawie pół miliona użytkowników, a firma nie ma stacjonarnego biura. Szalone? Szalone i piękne zarazem, bo pokazuje, jak bardzo
daliśmy sobie wmówić, co komu wypada i co jest najlepsze, zapominając, że
innowacja rodzi się właśnie z wolności. Do tej autor książki prowadzi czytelnika
w dziesięciu krokach.
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Krok 1. mówi o oczyszczaniu umysłu. Mam alergię na frazę „Oczyść umysł”
– takich stwierdzeń wolałbym nie widzieć w książce Michała. Brzmią dla mnie
bardzo coachingowo i sztucznie. Zwłaszcza umieszczona na początku i końcu
rozdziału, który na szczęście jest pozbawiony podobnego wydźwięku. Lepsze
już byłoby „posprzątaj”. Michał w moich oczach jest osobą, która potrafi w prostych słowach i podając konkretne przykłady, przekazywać tony skomplikowanej nierzadko wiedzy. Michały chyba już tak mają, bo z Szafrańskim jest
dokładnie tak samo. Tyle samo obu Panom zawdzięczam. Wracając do kroku
pierwszego: „Jak twierdzi David Allen w swej książce Getting Things Done (jednym z bestsellerów w dziedzinie produktywności i organizacji czasu), gdy umysł
jest zaprzątnięty natłokiem spraw, nie da się zrobić nic konkretnego”. Autor, a za
nim ja, idąc za własnym doświadczeniem, poleca Ci, drogi czytelniku wypisać
się z tego wszystkiego. Wypisać zawartość swojej głowy – swojej pamięci tymczasowej. Jak? O tym szerzej w książce.
Krok 2. to przekształcanie zadań w projekty. Nic nie potrafi tak zniechęcić do
ogarnięcia swoich spraw, jak tekst, na który można się natknąć niemal wszędzie, a który brzmi: „Projekty!? Co ty jesteś korposzczur z Mordoru?! Wyluzuj.”
– z doświadczenia wiem, że lepiej jest mieć ich więcej niż mniej. Wbrew temu,
co się często myśli, większa liczba projektów prowadzi do lepszej przejrzystości twojego systemu. Podsumowuje Michał, który w dzieciństwie był pracowitą pszczółką i dlatego teraz jego talentem dominującym jest Achiever – jak
mówi w rozmowie z Dominikiem Juszczykiem, w jednym z ostatnich odcinków
podcastu „Z pasją o mocnych stronach” z serii „Słownik Talentów”. Tak jak ja
wychował się na LEGO, a skończył w branży IT. Lubi, gdy rzeczy się dzieją. Jako
użytkownik Nozbe i człowiek z talentem Achiever uważam, że formułowanie
sobie nawet małych celów i zarządzanie krokami, które mają doprowadzić do
ich osiągnięcia, jest podstawą spokojnego i zrównoważonego życia. To jest nic
innego jak ten szumnie rozgłaszany na prawo i lewo workflow balance.

Odwaga i szczerość przewijają się przez każdą kartę tej książki,
jest niesamowita i godna podziwu
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Michał w swojej nowej książce wyjaśnia także różnicę pomiędzy etykietami
a kategoriami, co jest kluczowe w zrozumieniu działania Nozbe i metodyki
zarządzania czasem, opracowanej przez zespół Nozbe na bazie GTD D. Allena.
To między innymi brak zrozumienia tej różnicy był jedną z przyczyn mojej
porażki z produktywnością i Nozbe kilka lat temu.
Krok 3. to określanie najbliższych działań, czyli twoich zadań priorytetowych.
„Pomysł na najbliższe działania jest według mnie najważniejszym aspektem systemu Getting Things Done Davida Allena”. Tak rzeczywiście jest, choć według
mnie ważniejszy jest Inbox, czyli skrzynka spraw. W skrócie miejsce, do którego wyrzucasz wszystko ze swojej głowy. Michał szczegółowo opisuje, jak zorganizować sobie taką szufladę na bieżące pomysły, sprawunki i zadania oraz
pomaga nad nią zapanować.
Krok 4. dotyczy produktywności niezależnej od miejsca i czasu. Michał jest
gadżeciarzem – jak ja. Do tego nadgryzionym, a jego felietony możecie przeczytać na łamach iMagazine od dawna. W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób zbudować ekosystem, który być może pozwoli Ci wykonywać zawodowe
obowiązki z każdego miejsca na Ziemi, o każdej porze, a także poznasz słynne
stwierdzenie Śliwińskiego, które powtarza niczym mantrę w każdym z występów: „Kartka nie synchronizuje się z niczym!”.
Krok 5. to wszystko, co musisz wiedzieć o współpracy z innymi. Nozbe zakłada
swoim użytkownikom skrzynki pocztowe, dzięki czemu osoby spoza tego
narzędzia mogą tworzyć nam zadania, po prostu wysyłając wiadomości e-mail.
To niejako połączenie dwóch epok. Tej, w której królował e-mail z obecną,
w której króluje mobile, a ludzka codzienność jest osadzona w totalnej natychmiastowości. To zadaniowe podejście do korespondencji elektronicznej potrafi
zdziałać prawdziwe cuda.
Krok 6. mówi o pracy z kontekstami (zwanymi też kategoriami), które stanowią
drugi obok projektów poziom grupowania zadań.
Krok 7. dotyczy natomiast zarządzania dokumentami i plikami. Tutaj również
mamy wielkie pole do popisu podczas porządkowania naszych metod pracy
i walki o lepszą produktywność. Michał Śliwiński opowiada o swoim domowym
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systemie zarządzania dokumentami i plikami. Od siebie dodam, że warto zacząć
od wprowadzenia w życie najprostszej zasady, czyli porządku na systemowym
Biurku i jednolitego systemu nazewnictwa plików. Wysłać zdjęcia do iCloud
Photos. Zdigitalizować te, które zalegają w rodzinnej szafie lub pudełku z etykietą „Kiedyś się tym zajmę”. Wprawiać w ruch to, co zastane i zakurzone. Nigdy
nie posprzątasz po remoncie, unikając wzniecenia pyłu, który pozostaje po
malowaniu, wierceniu, szlifowaniu i skręcaniu tego, co nowe. Takie sprzątanie
zawsze jest etapowe i nigdy nie jest jednorazowe. Warto o tym pamiętać.
Krok 8. jest poświęcony przeglądom systemu produktywności, którą tworzymy.
Pamiętasz dwa fundamenty, którym zawdzięczam zapanowanie nad swoją produktywnością? Rytuały i auto retrospektywa. Ta druga polega na cyklicznym
stawaniu twarzą w twarz z samym sobą, o czym pisałem na łamach iMagazine:
„Zaplanuj siebie”.

Projekty!? Co ty jesteś korposzczur z Mordoru?! Wyluzuj.
Krok 9. to sztuka panowania nad e-mailami, czyli lansowane wszędzie, gdzie
się da „Inbox 0”. A gdyby tak z maili tworzyć zadania? A gdyby tak nie musieć
czytać maila dwa razy? Zaintrygowani? Zapraszam po więcej do książki Michała.
Na koniec krok 10, czyli konkretne i sprawdzone sposoby na to, jak wprowadzić
w życie wszystko, o czym autor „10 kroków do maksymalnej produktywności”
napisał w książce. W skrócie: więcej działania, mniej zarządzania!

Człowiek
Odwaga i szczerość przewijają się przez każdą kartę tej książki, jest niesamowita i godna podziwu: „Najpierw staram się wyciszyć (jestem katolikiem, więc
modlę się przez 5 minut i dziękuję Bogu za wspaniałe życie, jakim mnie obdarza). Potem włączam muzykę i biorę się do pracy!”. Michał wielokrotnie pokazuje
ludzki aspekt zarządzania sobą w czasie i nawiązuje do niego. Dzięki takim fragmentom przejście przez cały dekalog produktywności nie wzbudza w czytelniku poczucia, jakby czytał instrukcję obsługi robota kuchennego, którym raczej
nikt z nas, nie chciałby się stać.
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To są rady, które powinny się znaleźć w podstawie programowej zajęć z przedsiębiorczości w liceum lub które z pewnością każdy nastolatek powinien móc
usłyszeć. Kiedy pomyślę, jak wiele by to zmieniło w życiu tych młodych osób,
które studencki świat dopiero wchłonie, to czuję złość, że jedyne, co możemy
zrobić, aby tak się stało, to dawanie dobrego przykładu.
„Maksymalna produktywność, o której mówiłem w każdym rozdziale książki, to
nie mordercza harówka i ślepe nastawienie na efekt. To styl życia.” – podsumowuje niecałe sto pięćdziesiąt stron Michał Śliwiński.
Zanim jednak zaczniesz czytać, warto przytoczyć fragment z początku tej
publikacji:
Produktywność nie jest dla nudziarzy…
Produktywność nie jest dla
mózgowców…

Produktywność nie jest dla
nudziarzy.

Produktywność nie jest dla tych
zorganizowanych…
Zachęcam. Warto. Dodatkowo Nozbe przekaże 5 złotych z każdego sprzedanego egzemplarza książki na organizacje charytatywne! A więc pomagając
sobie, pomagasz innym.
Od siebie dodam jeszcze, że nie istnieje coś takiego jak natychmiastowy
i pozbawiony bólu sukces. Nie ma treningu, który nie wymaga systematyczności ani zadania, które obsłuży się samo. Nie ma też relacji, która bez inicjatywy
zaowocuje czymś trwałym ani skalowalnego biznesu, który byłby pozbawiony
fundamentu spokoju, opanowania i umiejętnego wyciągania wniosków, z ponoszonych porażek. Nie ma w końcu życia, bez nich. Pytanie tylko, kto w tej grze
kogo ogra? Powodzenia!

kolaczkrzysztof
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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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SESZELE CZ. 2

(BEZ OKRADANIA BANKU)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Jedzenie na Praslin i Mahé
Przed większością restauracji są menu z cenami, więc jeśli macie określony budżet, to polecam się z nimi zapoznać. W restauracjach spodziewajcie się cen na poziomie 50-80 PLN za
główne danie, które może być jedynie kanapką, pizzą lub świeżą rybą (np. parrot fish), podaną
z chutney z mango i innych owoców, oraz frytkami lub ryżem – rozrzut pomiędzy poszczególnymi lokalami jest ogromny.
Zakupy spożywcze najbardziej opłaca się robić w supermarketach, gdyż jest tam po prostu taniej. Kupicie praktycznie wszystko, włączając w to cheddar z Irlandii czy soki owocowe
z RPA. Owoców należy szukać na straganach na całej wyspie (przepyszny banan, skrajnie
różny od tych sprzedawanych w Polsce, kosztuje około 3 SCR, czyli 1 PLN) – warto kupować
limonki, awokado, mango, banany, papayę i kokosy.
Przy okazji podpowiem, że kokos na plaży, oporządzony przez przedsiębiorczego obwoźnego
sprzedawcę, kosztuje od 80 do 150 SCR (25-45 PLN), czyli kilkukrotnie więcej niż na targu.
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Jeśli chodzi o Anse Volbert na Praslin, to warto
udać się do restauracji Village Du Pecheur, ponieważ podają tam przepyszne i świeże ryby – obiad
lub kolacja składający się z dwóch głównych dań
rybnych i kilku napojów, dla dwóch osób, kosztuje
około 200 PLN (100 PLN za osobę). Na „skrzyżowaniu” w tej miejscowości stacjonuje też food truck
z napisem Tasty Bites, gdzie koszt dwóch dużych
dań (curry rybne, mięsne lub z owoców morza,
z frytkami i sałatką) wynosi około 45-60 PLN (23-30
PLN za osobę).
Pomijając restauracje na Mahé, których jest mnóstwo i które dzielą się na drogie lub bardzo drogie,
tanie jedzenie znajdziecie w miejscach oznaczonych jako „takeout” – zazwyczaj na wynos lub na
miejscu. Przeważnie są to ryby lub inne owoce
Praslin
Park narodowy z żółwiami na La Digue

morza z frytkami lub ryżem, burgery, pizze lub
wszelkiej maści curry. Ceny są zbliżone do powyższych z Praslin. Jeśli będziecie akurat przejeżdżali w pobliżu lotniska, to polecam restaurację
SkyChefs przy terminalu krajowym (terminal obok
lotniska międzynarodowego) – podają tam najlepsze sambusy (samosy) jakie w życiu jadłem!

La Digue
Ta maleńka i przeurocza wyspa ma dwa miejsca
warte zwiedzenia – park narodowy z ogromnymi
i starymi żółwiami (mającymi po 200 lat) oraz plażę
Anse Source D’Argent. Bardzo polecam i uważam
to za obowiązkowy punkt wycieczki. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą ręczników plażowych i strojów
kąpielowych!
Na La Digue można też zamieszkać – są domki,
pokoje i hotele – ale osobiście nie widzę takiej
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potrzeby, bo mi jeden pełny dzień od wczesnego rana do zmierzchu wystarczył.
Iwona z kolei była zachwycona i żałowała, że nie zostaliśmy dłużej.
Po przybiciu do przystani na La Digue należy wynająć rower (cały dzień kosztuje
około 150 SCR (45 PLN) od osoby. To jedyny polecany sposób poruszania się po
wyspie. Samochodów jest tutaj zaledwie garstka, a one i tak nie mają wstępu do
parku narodowego, zajmującego spory teren, nawet gdyby udało Wam się coś
wynająć. Pieszo nie polecam się przemieszczać, ze względu na słońce – jest upalnie i bardzo gorąco.
Po wynajęciu roweru na przystani, należy udać się na południe, do parku narodowego La Digue Veuve Reserve, gdzie przywita Was szlaban i konieczność kupienia
biletu wstępu za 100 SCR (około 30 PLN) od osoby. Park można zwiedzać godzinami i jest co oglądać, ale niecierpliwym polecam kierować się w stronę ogromnej
formacji skalnej (granitowej), pod którą znajdują się wspomniane żółwie. Można je
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karmić i dotykać, ale zaleca się ich nie głaskać, co może powodować choroby skóry
u tych kilkuset kilogramowych dinozaurów.
Na koniec zostaje już tylko rzekomo najpiękniejsza plaża na świecie – Anse Source
D’Argent (znalazłem ładniejszą, ale o tym poniżej). Dostaniecie się do niej pieszo,
po zostawieniu roweru na parkingu na południe od żółwi. Wzdłuż całej plaży,
która jest długa na blisko kilometr, znajdują się ogromne granitowe bloki skalne,
wśród których wije się ścieżka (promenada, jak nazwała ją Iwona). Jak już dojdziecie do końca plaży, to nie zatrzymujcie się i idźcie dalej, wspomnianą ścieżką
– ostatnia zatoczka jest dopiero w miejscu, gdzie są dwa bary podające świeże
drinki owocowe, z palemkami.
Pomimo, że ta plaża uznawana jest za najładniejszą na świecie, to osobiście bardziej podobała mi się Anse Lazio i całe Cote D’Or na Praslin oraz wyjątkowe Anse
St Jose na Curieuse.
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Curieuse
Ta maleńka wyspa jest w całości uznana za park narodowy, co oznacza, że
nie można na niej zamieszkać. W wielu miejscach na Praslin można natomiast
wykupić wycieczkę jednodniową. Z Anse Volbert, obok bazy nurkowej Octopus
Divers, wypad kosztuje około 50 EUR od osoby, za cały dzień z obiadem z grilla
na wyspie (od 9:00-16:00). Od razu polecam pamiętać o strojach kąpielowych
oraz rurkach i maskach – wracając jest możliwość zatrzymania się na snorkeling
na wyspie St Pierre.
Podróż trwa około 15 minut i przybija się do zatoki Laraie, gdzie znajduje się
ogromny teren z żółwiami (w wieku i rozmiarach od 5 do 200 lat). Te żółwie żyją
tutaj wolno, ale są pod ciągła opieką. Można z nimi spędzić dowolnie dużo czasu,
prawdopodobnie na robieniu zdjęć – jest ich kilkaset, więc nie powinno być problemów z tłumami.
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Następnie należy się nastawić na około godzinny spacer z zatoki Laraie, wzdłuż
zachodniego wybrzeża wyspy, do Anse St Jose, gdzie jest najpiękniejsza plaża jaką
w życiu widziałem. Tutaj będziecie mogli wypocząć w wodzie lub na plaży aż nie
nadejdzie czas na obiad. Organizatorzy wycieczki, nieopodal plaży, pod dużych
dachem na piasku, organizują grilla. My mieliśmy świeżą rybę lub kurczaka – obie
z grilla – do wyboru, wraz z ryżem oraz wieloma różnymi sałatkami. Danie było
wyborne, szczególnie po całym dniu wrażeń.
Po posiłku można szykować się do odpłynięcia. Jeśli znajdzie się wystarczająco
duża grupa chętnych, to organizatorzy zabiorą Was na pobliską wyspę St Pierre,
gdzie będziecie mogli pływać z rurką, płetwami i maską. Do Waszej dyspozycji będzie kilkadziesiąt różnych gatunków kolorowych ryb oraz być może nawet
płaszczki i rekiny (prawdopodobnie whitetip reef shark) – nie musicie się obawiać
tych ostatnich, bo nie będą Wami zainteresowane.
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Bird Island i inne
Są też inne, mniejsze wyspy, które warto odwiedzić. Znajdziecie na nich między
innymi ptaki oraz inne rzadko spotykane gatunki zwierząt. Jeśli znajdziecie na nie
czas, to prawdopodobnie warto – my niestety już go nie znaleźliśmy.

Nurkowanie
Jeśli nurkujecie lub macie ochotę się nauczyć (warto przy okazji wyrobić sobie
uprawnienia za niewielką dopłatą do samych wyjazdów nurkowych), to jest to zdecydowanie jeden z najfajniejszych sportów, jakie można uprawiać na Seszelach.
Baz nurkowych jest kilka na każdej wyspie. Osobiście mogę polecić Octopus Divers
na Praslin – położeni są miedzy Rose Mary Guesthouse, a ośrodkiem Berjaya.
Nie spodziewajcie się raf koralowych jakie są na Malediwach, w Australii czy nawet
w Egipcie – wyspy są granitowe, więc i „rafy” są z tego kamienia zbudowane. Nie
zmienia to faktu, że spotkacie tutaj, poza wszelkimi gatunkami kolorowych ryb,
rekiny, płaszczki, ośmiornice, barrakudy czy mureny.
Koszty w Octopus Divers (z własnym sprzętem/bez własnego sprzętu):
• jedno nurkowanie: 40/50 EUR
• pięć nurkowań: 190/235 EUR
• dziesięć nurkowań: 360/450 EUR
• nocne nurkowanie: 50/60 EUR
• dalekie nurkowanie: 45/55 EUR
• dwa nurkowania podczas całodniowej wycieczki: 75/95 EUR
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• nitrox jest dostępny za darmo
• kurs Open Water Diver (PADI): 420 EUR
• kurs Advanced Open Water Diver (PADI): 300 EUR
• kurs Rescue Diver (PADI): 500 EUR

Coco de Mer
Ten nietypowy kokos, wyglądający jak kobiece biodra, jest symbolem Seszeli
i spotkacie go w Valee de Mai. Drzewo, na którym rośnie, może mieć od 25 do
34 metrów wysokości (najwyższe zarejestrowane miało 56 metrów). Jest rozdzielnopłciowe, więc poza kobiecym kokosem, przypominającym biodra i waginę
kobiety, rośnie na nim również druga, męska roślina, kształtem przypominająca
penisa. Owoc osiąga do 50 centymetrów średnicy i wazy do 30 kilgramów. Niestety,
przez ostatnie kilkaset lat, Coco de Mer stało się pożądane na całym świecie – jako
ozdoba oraz do medycyny naturalnej – a tam gdzie jest popyt, wzrasta podaż.
Skończyło się to bardzo źle, czyli prawie całkowitym wyginięciem tego gatunku.
Dzisiaj Coco de Mer jest pod ścisłą ochroną i nie wolno go wywozić z Seszeli.
Już za miesiąc kolejna część relacji z podróży w iMagazine!
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POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

O WIZYCIE W HONGKOŃSKIM „XIAOMI STORE”
ŁUKASZ MIROCHA

Dokładnie rok temu przy okazji konferencji naukowej w Hongkongu po raz pierwszy
zetknąłem się z produktami Xiaomi. Zignorowałem wtedy potencjał „chińskiego Apple”, nie
przypuszczając, że firma tak szybko zadomowi się nad Wisłą.
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W 2014 r. po raz pierwszy odwiedziłem Hongkong,
to dzięki temu wyjazdowi i rozmowie z lokalnymi
użytkownikami „telefonów-patelni” zdecydowałem się na zakup większego iPhone'a Plus. Tak
duże smartfony były wtedy w Polsce i Europie
mało popularne, podczas gdy Azjaci preferowali te urządzenia od dawna. Dwa lata później
byłem już bardziej czujny – od razu wypytałem
autochtonów i expatów o te nowości w świecie
chińskiej technologii, które na pewno powinienem zobaczyć. Wielokrotnie powtarzała się sugestia – idź zobaczyć oficjalny sklep Xiaomi i to, co
firma ma do zaoferowania, a zrozumiesz, że Chiny
wchodzą w nową erę – „cheap and broken is
gone, my friend”.
Mój dobry znajomy, Damien, Francuz, od kilku
lat mieszkający w Hongkongu wypożyczył mi
na kilka godzin swój nowy telefon Xiaomi Mi5.
Rzecz była wtedy białym krukiem, bo ledwie
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kilka tygodni wcześniej zaprezentowano ten model w Chinach kontynentalnych. Byłem pod
dużym wrażeniem jakości wykonania i możliwości urządzenia. Android wzorowany na iOS
także wzbudził moje zainteresowanie, nie mówiąc już o aparacie, który mógł śmiało stawać
w szranki ze szkłem zamontowanym w moim 6 Plus. Damien spytał, czy nie chciałbym sobie
kupić takiego telefonu i przy okazji odwiedzić „Xiaomi Store”. Nie byłem do końca przekonany, bo „przecież ekosystem Apple, po co mi nagle Android”. Dałem się jednak namówić na
wizytę i absolutnie tego nie żałuję.
Zanim przejdę do relacji z odwiedzin sklepu, powinienem wyjaśnić specyfikę urbanistyki
Hongkongu. Otóż jest to miasto, któremu nie brakuje nic, prócz… miejsca. Całe życie i praca
odbywa się więc w wysokich kilkunasto-, kilkudziesięciopiętrowych drapaczach chmur.
Zatrzymajmy się na moment, mając na uwadze tę cechę Hongkongu.
Większość sklepów Apple mieści się w prestiżowych loka-

„Idź zobaczyć oficjalny sklep
Xiaomi i to, co firma ma do
zaoferowania, a zrozumiesz, że
Chiny wchodzą w nową erę”.

lizacjach, można do nich zwykle wejść wprost z głównych
arterii handlowych miasta. Apple Store'y w Hongkongu
ulokowano w centrach handlowych z relatywnie łatwym
dostępem. Natomiast „chińskie Apple” jest ciągle na
dorobku, więc swój punkt umiejscowiło w jednym z handlowych drapaczy chmur, w okolicach 10. piętra. Należało
znaleźć odpowiednie wejście do budynku, przejść przez
kilka butików, następnie wybrać właściwą windę i piętro.

O sklepie, niczym o dobrej knajpie, wiedzą tylko ci, którzy powinni. Ustalmy – bez Damiena
bym tam nie trafił, choć wieżowiec znajdował się w bardzo dobrej dzielnicy.
Prosto z windy trafiliśmy do sklepu wystrojem „silnie nawiązującego” – podkreślam, że to
i tak eufemizm – do Apple Store. Białe ściany, znajome drewniane stoły, sposób rozmieszczenia i oświetlenia produktów, reklamy na ścianach. Po sklepie przechadzali się gotowi do
pomocy Geniusze, noszący czerwone – Apple zapewne opatentowało granatowe – koszulki.
W rogu znajdowało się nawet stanowisko, na którym przeprowadzano… proces grawerowania obudów zakupionych telefonów, odtwarzaczy, kamer. Do wyboru m.in klasyczny
Arial, jak i bardziej szalony Impact. Znamy to skądś, prawda? Dziesiątki klientów przeglądało
tam różne rodzaje elektroniki użytkowej produkowane przez Xiaomi – odtwarzacze mp3/4,
kamery, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, smartfony. Modele Note 3 i Mi5 kosztowały
w okolicach 700–900 PLN. Sprzęt audio wyceniono na 200–400 PLN. Każdy gadżet prezentowano w sposób, jaki dobrze znamy z Apple Store. Byłem wtedy o krok od zakupu Mi5!
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Zdecydowałem się jednak na drona w innym sklepie, ale to
już odrębna historia.
„Xiaomi Store” był może nieco przaśny, zwłaszcza dla osoby,
która regularnie odwiedza pierwowzory zaprojektowane
i zarządzane przez Apple. Trzeba jednak oddać sprawiedliwość Xiaomi – produkty oraz sam wystrój sklepu sprawił,
że zmieniłem nastawienie do chińskich produktów. Store
jest namacalnym dowodem na nowe otwarcie w chińskim
podejściu do handlu – dbałości nie tylko o cenę, ale o jakość
produktu i „doświadczenie kupującego”. Zachodnie firmy
– przynajmniej te, które jeszcze istnieją – zapewne bacznie obserwują rozwój takich przedsiębiorstw jak Xiaomi,
Huawei, OPPO. Tempo zadomowienia się ich produktów na
rynkach tak egzotycznych jak np. Polska świadczy o tym, że
„chiński tygrys” nie zwalnia i już wkrótce prześcignie gigantów – nie tylko na froncie niskich cen.

Sklep Xiaomi jest
namacalnym
dowodem na nowe
otwarcie w chińskim
podejściu do
handlu – dbałości
nie tylko o cenę, ale
o jakość produktu
i „doświadczenie
kupującego”.
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BASELWORLD
TOMASZ KIEŁTYKA

W marcu w szwajcarskiej Bazylei odbyły się największe targi zegarkowe – Baselworld. Impreza,
która jest wyznacznikiem trendów na nadchodzące miesiące, zgromadziła zarówno marki
mniej rozpoznawalne, jak i branżowe tuzy pokroju Patek Philippe, Rolex, Omega czy TAG
Heuer. Wśród prezentowanych modeli nie zabrakło również smartwatchów.
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Baselworld to wydarzenie, które sporo mówi o sytuacji całej branży zegarkowej. A ta niestety wciąż nie jest najlepsza. Spadająca z roku na rok sprzedaż mechanicznych czasomierzy znajduje odzwierciedlenie w liczbie wystawców (o ponad 200 mniej w stosunku do
2016 roku), mniejszej liczbie osób odwiedzających targowe hale oraz… w rosnącej popularności smartwatchów.

Choć wielu producentów miało je w ofercie wcześniej, bum na „inteligentne” zegarki
zaczął się wraz z premierą Apple Watcha. Do wyścigu o konsumenckie nadgarstki przyłączyli się także Frédérique Constant i TAG Heuer. Pierwsza z wymienionych firm w modelu
Horological Smartwatch postawiła na klasyczny wygląd zegarka i umieszczony wewnątrz
koperty moduł dokonujący między innymi pomiaru aktywności i parametrów snu. Co
ciekawe, elektroniczny chip to konstrukcja wykorzystywana przez Nike, MMT, Mondaine
i Jawbone, a ilość zgromadzonych u producenta danych pozwala rzekomo na ich lepszą
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analizę. Zegarki Frédérique Constant mają jeszcze jeden plus – brak ciekłokrystalicznego
wyświetlacza przekładający się na ponad dwuletnią pracę na jednej baterii.
Z kolei TAG Heuer w modelu Connected postawił na mariaż sprawdzonego dizajnu kultowej, mechanicznej Carrery z oprogramowaniem, które co prawda współpracuje zarówno
z systemem Android Wear, jak i iOS, ale w pierwszym przypadku oferuje zdecydowanie
większą funkcjonalność oraz liczbę dostępnych aplikacji. Za software „zegarka” jest odpowiedzialny Google, a za hardware – firma Intel. Connected okazał się tak wielkim hitem,
że szwajcarski producent postanowił otworzyć centrum badawcze w Dolinie Krzemowej.
W drugiej odsłonie smartwatcha, pokazanej tuż przed Baselworld, mniejszą kopertę
(45 mm) zestawiono z dołączanymi i dowolnie konfigurowalnymi dodatkami (uszy, paski,
klamry). Dzięki temu w kilka chwil i bez użycia jakichkolwiek narzędzi można na przykład
wersję na skórzanym pasku ze złotymi uszami przeobrazić w tę ze stalowymi uszami na
gumowym, kolorowym pasku.
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Wygląda na to, że do smartwatchowego peletonu dołączy niebawem Swatch Group
(właściciel marek takich jak
Omega, Longines, Tissot). Firma
zapowiedziała niedawno produkcję własnego systemu operacyjnego. I choć ze względu na
potencjalnie niewielką liczbę aplikacji dostępnych na nową platformę
odradzali podobne posunięcie, to
Szwajcarzy nie chcą być zależni od
Androida. System (nazwa nie jest jeszcze znana) ma trafić w 2018 roku do zegarków Tissot i, jak zapewnia Nick Hayek (CEO Swatch Group), będzie bardziej
energooszczędny i bezpieczny. Według Hayeka miniaturyzacja i własny system
operacyjny to podstawa sukcesu tego typu urządzeń. Dłuższy czas pracy na
baterii ma zapewnić między innymi opracowany przez firmę najmniejszy chip
Bluetooth. Jak na razie w ofercie należącego do Swatch Group Tissota znajdują się
modele z kolekcji Smart Touch – z reagującym na dotyk szkiełkiem.

Mnie, niestety, inteligentne zegarki nie porwały. Z Apple Watchem Series 2 pożegnałem się po niespełna dwóch miesiącach i od tamtej pory nie rozstaję się
z „mechanikami”. Rozumiem, że tego typu urządzenia są przydatne przy okazji
treningów i cieszę się, że wobec zmniejszającej się liczby osób noszących zegarki
cokolwiek trafi na ich nadgarstki. Jednocześnie wierzę, że ci, którzy obecnie posiadają jedynie smartwatcha, wcześniej czy później przesiądą się na ponadczasowy
model mechaniczny.
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JAK BĘDZIEMY JEŹDZIĆ
W PRZYSZŁOŚCI?
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„Nowy samochód będzie w całości szklany i będziemy kontrolować go zestawem przycisków. Nie będzie miał sprzęgła, biegów ani przekładni, będzie nisko
zawieszony, miał niski prześwit i nieprzebijalne opony”. Tak brzmiał podpis pod
ilustracją artykułu „Pojazd motorowy przyszłości”, który ukazał się 10 marca
1918 roku w kalifornijskim dzienniku Oakland Tribune. Bazował na wizji amerykańskiego pisarza i dziennikarza, C. H. Claudy’ego. Jego pomysł zakładał
również, że z samochodu zniknie miejsce kierowcy. „W przyszłości będziemy
kontrolować wszystko za pomocą małej tabliczki z przyciskami, a kierownicę
zastąpi dźwigienka”. Miał być też napędzany silnikiem elektrycznym. Cóż, panie
Claudy, dobra wiadomość – ludzie przyszłości zrobili to wszystko, a nawet poszli
o krok dalej i zupełnie wyeliminowali kierowcę z równania.
Dokładnie rzecz ujmując, taki mamy plan. Dwudniowy konwent Connected Hub
zorganizowany w tym roku w ramach targów motoryzacyjnych Automobile
Barcelona uzmysłowił mi, że stworzenie „samojeżdżącego” samochodu to naj-
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mniejszy problem związany z „samojeżdżącymi” samochodami. Nim przejdziemy do tych komplikacji, pozwólcie, że namaluję Wam obraz.
Budzik wyje o 7:10 rano, mimo że nastawialiście go na 7:15. To samochód przesunął go o pięć minut wstecz, żebyście bez problemu zdążyli na swoje pierwsze
spotkanie w mieście. Okazuje się bowiem, że w tym samym momencie przez
centrum będzie przejeżdżać lokalna drużyna piłkarska. Sporo osób planuje się
wybrać na to wydarzenie, co zwiększy liczbę samochodów na ulicy.
Punkt 7:55 samochód podjeżdża pod drzwi domu i otwiera drzwi. Kabina jest
odpowiednio schłodzona, fotel ustawiony w odpowiedniej pozycji, a tablet
wewnątrz odtwarza Wasz ulubiony poranny show. Wsiadacie, a samochód sam
wiezie was na spotkanie. Podróż odbywa się szalenie płynnie – nie ma zatrzymywania na światłach, nie ma gwałtownych hamowań, „bo ten matoł w BMW
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zmienił pas bez kierunkowskazu”, nie ma stania w korkach. Dojeżdżając do
centrum, średnia prędkość trochę spada dzięki wspomnianym fanom piłki nożnej, ale mimo to wysiadacie zrelaksowani pod biurem dokładnie o czasie. Ani
minuty wcześniej, ani później.
Gdy tylko drzwi samochodu się zamkną, ten odjeżdża, lecz nie jedzie na parking. Przełącza się w tryb „taksówki” i rozwozi wszystkich tych, którzy nie mają
swoich aut. Z każdego przejazdu dostajecie swoją porcję zysku. Samochód
świetnie wie, że kończycie spotkanie o 10:00, będzie więc czekał na Was pod
biurem. Oczywiście z odpowiednią temperaturą w środku i odświeżonym
zapachem.
Na dzisiaj tak wygląda przyszłość motoryzacji według ludzi, którzy ją kreują.
Autonomiczne samochody stale komunikujące się ze sobą i będące w ciągłym
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ruchu. To przyszłość, w której nie ma miejsca na wypadki na drogach. Nie ma
w niej również zatłoczonych miast, ponieważ docelowo liczba samochodów ma
się zmniejszyć dzięki autonomicznym taksówkom i dużo bardziej wydajnemu
transportowi publicznemu. Dzisiaj to brzmi, jak utopia, ale każdego dnia tysiące
ludzi na całym świecie pracuje, żeby to była nasza rzeczywistość.
Rozbierzmy więc na części wcześniej opisaną scenkę. Na początku samochód
sam przestawia budzik. To coś, czego możemy doświadczyć już dzisiaj. Google
od lat wysyła mi powiadomienia, żebym się zbierał, bo inaczej przegapię spotkanie. Ta technologia bazuje jednak na zgadywaniu. Korzystając z danych
zebranych wcześniej, Google zakłada, że tego dnia, o tej godzinie ruch na
drodze będzie spory. Samochód przyszłości będzie mądrzejszy: czas dojazdu
będzie przewidywał, rozmawiając o tym z innymi samochodami. Planując Waszą
podróż do biura, zobaczy, że ruch na drodze będzie większy niż zazwyczaj,
ponieważ więcej osób kazało swoim samochodom zaplanować przejazd w tym
rejonie.
Dzięki tej samej sztuczce poruszanie się po drogach będzie tak płynne. Jeżeli
samochody mogą ze sobą rozmawiać, to świetnie wiedzą, że Audi z przodu
będzie skręcać w prawo na parking, a Ford z lewej będzie chciał zaraz zmienić
pas. Do tego wiedzą dokładnie, kto ma pierwszeństwo na kolejnym skrzyżowaniu, ile samochodów zbliża się do niego i z jaką prędkością. Ponadto, zbierają
również dane od dróg, które teraz będą inteligentne. Samochód będzie wiedział
o każdej kałuży, każdej dziurze, każdym zalegającym konarze drzewa na drodze.
Ta wiedza pozwoli dobierać prędkość w optymalny sposób, żeby ograniczyć
ostre hamowania i podbramkowe sytuacje do minimum.
Pomysł, żeby autonomiczne samochody w wolnych chwilach „pracowały” jako
taksówki, to coś, nad czym Uber pracuje od ponad dwóch lat. Zlikwidowanie
kierowcy pozwoli znacznie obniżyć cenę przejazdów, co z kolei doskonale wpisuje się w trend niekupowania samochodów. Młodzi ludzie w dużych miastach
coraz częściej rezygnują z zakupu swoich czterech kółek właśnie na rzecz Ubera
i komunikacji miejskiej. Tak działające „taksówki” nie tylko ułatwią im życie, ale
i pozwolą zarobić tym, którzy jednak zdecydowali się na własne auto. Win-win.
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Teraz najlepsze – opisywana technologia jest już
dostępna. Samochody
potrafią same jeździć, potrafią ze sobą gadać, wyciągać wnioski z tych rozmów,
i tak dalej. Problemem jest
implementacja. Producenci
samochodów i usług
powinni się spotkać i ustalić jeden, uniwersalny język,
jakim będą się posługiwać ich produkty. Sytuacja,
w której autonomiczne
Volvo nie zjedzie autonoBMW 5 pokazuje, jak przy użyciu systemu kamer i wirtualnej

micznej Škodzie dlatego, że

rzeczywistości pokazywać otoczenie samochodu

nie mogły się porozumieć,
jest niedopuszczalna. Drugą
zagwozdką jest odpowiedzialność. Powiedzmy, że to
Volvo wjedzie w Škodę. Kto
jest winny? Kto powinien
ponieść konsekwencje? Kto
powinien opłacić leczenie
rannych?
Być może to Volvo zostało
zhakowane? To jest kolejne
zagadnienie, którego nie
można pominąć. Komputer
sterujący pojazdem musi
być fortecą. Nie może

Toyota planuje, że w przyszłości samochody będziemy
konfigurować za pomocą okularów VR. Pozwala to wsiąść do
wymarzonego modelu bez ruszania się z domu!

dojść do sytuacji, żeby ktoś
przejął nad nim kontrolę.
Podobnie jak karygodny
będzie wyciek jakichkol-
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wiek danych. Samochody przyszłości mają wiedzieć o nas wszystko – gdzie
mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie chodzimy na zakupy, o której wyjeżdżamy
od kochanki. Lub kochanka. I choć ta wiedza ma być częściowo dostępna dla
innych aut, pełen obraz musi być widoczny tylko dla nas. Właśnie, skoro pojazdy
mają ze sobą rozmawiać, to trzeba im zapewnić stałe, niezawodne podłączenie
do szybkiego internetu.
Jest też kwestia, co zrobić z samochodami nieprzystosowanymi do tych
realiów. Wątpię, żeby najpopularniejszy model w Polsce (niebity, 15-letni Passat
z Niemiec z 80 tys. km przebiegu skumulowanego z coniedzielnych wypraw do
kościoła) odnalazł się w świecie „samojeżdżących” samochodów. Dlatego większość sprzedawanych dzisiaj aut jest napchanych niezbędnymi czujnikami, które
pozwolą na przekształcenie ich w „zosie samosie”. I chociaż dzisiaj jeszcze same
nie potrafią jeździć, to uchylają rąbka tajemnicy, by pokazać ułamek swoich
możliwości.
Właśnie podczas targów w Barcelonie udało mi się przetestować część z nich.
Kia Optima pozwoliła mi doświadczyć, że samochód naprawdę sam zahamuje,
jeżeli będę próbował wjechać nim w coś innego. Seat Leon pilnował, żebym
przypadkowo nie zjechał ze swojego pasa. Mogłem wreszcie zaparkować równolegle Mercedesa klasy E, stojąc półtora metra od niego. Cały proces kontrolowałem z telefonu.
Przy czym jestem przekonany, że każdy z tych trzech samochodów byłby
w stanie samemu poruszać się po drodze. Brakuje w nich jednak oprogramowania odpowiednio analizującego dane dostarczane przez czujniki. Całe szczęście dodanie go to czynność banalna – wszak wszyscy aktualizujemy co jakiś
czas swoje smartfony i komputery, prawda? Podobnie będzie z samochodami.
Zapytajcie kogoś, kto ma Teslę, oni dostają aktualizacje sprawiające, że ich
samochody są szybsze. Z kolei Ford wypuścił aktualizację dodającą CarPlay do
swoich systemów inforozrywki
Dlatego coraz popularniejsze w autach są ekrany zamiast zestawu zegarów.
Kiedyś niezbędny był nam prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa.
Dzisiaj od tego ostatniego wolimy ekranik pokazujący, ile kilometrów przejedziemy, a obrotomierz przy skrzyni automatycznej jest zbędny. Jest więc spora

60

/ PODRÓŻE / Jak będziemy jeździć w przyszłości?

szansa, że w autonomicznym samochodzie jutra najważniejszymi wskaźnikami będzie termometr i prostokącik pokazujący wynik meczu piłkarskiego.
Ekran – w przeciwieństwie do tradycyjnych zegarów – dostosuje się do nowych
realiów. Podobnie jak deska rozdzielcza będąca wielkim iPadem zamiast zbioru
przycisków.
Zapełnienie ulic autonomicznymi samochodami przypomina mi gotowanie.
Wykupiliśmy cały spożywczak, ale ciągle musimy przyrządzić składniki w odpowiedni sposób, żeby powstał z nich nasz obiad. Obecnie kroimy ziemniaki,
myjemy sałatę i zastanawiamy się, co zrobić z resztą. Mamy wszystko, czego
potrzebujemy, ale nim to zacznie działać, musimy rozwiązać tonę problemów.
Przy czym, kiedy piszę „my”, mam na myśli producentów samochodów i ich
partnerów. Oni teraz szukają programistów i speców od komputerów, żeby
zastąpili miejsca mechaników, których czas podobno dobiega końca. To będzie
długotrwały i kosztowny proces, ale mimo wszystko wierzę, że zwróci nam się
z nawiązką. Ach, zapomniałbym. Ostatnią komplikacją, którą trzeba wziąć pod
uwagę, jest, co zrobić z pasjonatami jazdy samochodem. Podobno w nowej
wizji świata będzie miejsce i dla nich.

mikeyziel
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PIĄTECZEK W FIRMIE

NOZBE – JAK PRACOWAĆ MNIEJ, ALE LEPIEJ?
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Niecały rok temu opublikowałem na moim blogu „NoOffice” informację, że postanowiliśmy zmienić tryb pracy w naszej firmie i odejść od typowego 40-godzinnego tygodnia od poniedziałku do piątku. Dlaczego? Bo wiedziałem, że nie
działamy tak efektywnie, jak byśmy mogli. Zamiast „podkręcać kurek” i kazać
moim pracownikom harować i zarywać nocki, zacząłem się zastanawiać, jak pracować mniej, ale lepiej.

Dlaczego musieliśmy wprowadzić piąteczek?
To wszystko spowodowało, że stworzyliśmy w naszej firmie „piąteczek” – ale
zanim wytłumaczę, co to jest, opowiem krótko, jak do tego doszło…

Jak pracować mniej, ale lepiej, czyli bardziej efektywnie?
Nozbe, nawet bez „piąteczków”, jest firmą dosyć nietypową – nie mamy centralnego biura, każdy pracuje z domu. Tryb zdalny, oprócz wielu atutów oznacza
jednak także, że czasami zaciera się granica między pracą a życiem prywatnym.
Zdarza się, że musimy wciskać pracę między obowiązki domowe… i w ogólnym
rozrachunku często pracujemy więcej, a nie mniej. To powoduje, że pędzimy,
szybko załatwiamy sprawy, aby wszystko ogarnąć. Generuje to sporo stresu. A do
tego nie zawsze starcza czasu na rozwój osobisty… bo jak już praca na dziś skończona, to ma się ochotę na relaks.

Jak się uczyć nowych rzeczy i kiedy jest czas na rozwój osobisty?
Jesteśmy pracownikami umysłowymi, czyli nasza efektywność zależy w dużej
mierze od wiedzy i umiejętności. Podczas typowego tygodnia pracy nie zawsze
udaje się jednak znaleźć czas na naukę. Obowiązków jest tyle, że ledwo starcza
czasu, aby wyrobić się z robotą.
W efekcie uczymy się nowych rzeczy w tak zwanym międzyczasie, czyli w enigmatycznym punkcie czasoprzestrzeni, który nie wiadomo, gdzie jest i kiedy
występuje.

Jak znaleźć czas na sprzątanie i przegląd tygodnia?
Jedną z podstawowych zasad produktywności i organizacji czasu jest przegląd
tygodnia, czyli moment, w którym spotykamy się sami ze sobą i przeglądamy
wszystkie nasze zadania, sprawy, podsumowując aktualny tydzień i planując przy-
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szły. Jest to jedna z kluczowych lekcji w mojej nowej książce „10 kroków do maksymalnej produktywności”.
Niestety, zauważyłem, że tempo i ilość pracy w Nozbe praktycznie nie pozwalały nam na przeprowadzanie przeglądów. Prawie nikt w mojej firmie tego nie
robił! Powodowało to chaos, niekończenie starych projektów i zadań sprzed
kilku miesięcy, czyli bałagan, którego na bieżąco nikt nie sprząta. Jak to możliwe, że my, twórcy Nozbe, zamiast stanowić wzór w obszarze produktywności,
zachowujemy się jak wszyscy inni… i nie robimy takiej podstawowej rzeczy jak
przegląd tygodnia?!

Odpowiedzią na te wszystkie problemy okazał się PIĄTECZEK!
Po przeanalizowaniu sytuacji stwierdziłem, że czas to zmienić i wprowadzić coś,
co pomoże nam pracować lepiej. Mniej, ale lepiej! W końcu jesteśmy pracownikami umysłowymi – nie tylko ilość naszej pracy jest ważna – liczy się przede
wszystkim jej jakość.

Piąteczek oznacza wytężoną pracę od poniedziałku do czwartku
W te dni pracujemy normalnie – osiem godzin dziennie. Tylko nad bieżącymi sprawami. Po prostu realizujemy zadania zaplanowane wcześniej. Pracujemy „na maxa”.

W piąteczek robimy przegląd tygodnia
Kiedy nadchodzi piątek, każdy pracownik Nozbe zobowiązany jest zrobić przegląd tygodnia: przejrzeć wszystkie zadania i projekty w Nozbe, pozamykać zaległe rzeczy, podjąć decyzje odnośnie do starych spraw, podsumować swój tydzień,
posprzątać biurko i ogarnąć pliki na komputerze. Trzeba również zaplanować nadchodzący tydzień: co będę robić, jakie zadania będą dla mnie najważniejsze itp.
Dzięki temu w piątek do południa każdy z nas ma już rozliczony miniony tydzień
i jest przygotowany na kolejny. Przynosi to ulgę oraz poczucie spokoju i kontroli!
I o to właśnie chodzi!

W piąteczek mamy zaległe spotkania, jeśli chcemy…
Na piątek często przerzucamy także firmowe spotkania wewnętrzne, w sytuacji,
gdy coś trzeba na spokojnie omówić… Chodzi o to, by nie tracić czasu na poga-
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duchy w ciągu czterech poprzednich dni – w piątek wszystko dzieje się wolniej
i właśnie w ten dzień najlepiej porozmawiać.

W piąteczek uczymy się nowych rzeczy…
Jak już wszystko podsumowane i zaplanowane, można nauczyć się czegoś
nowego, obejrzeć video z interesującej konferencji lub przeczytać zapisane
na później artykuły. Można także pouczyć się nowego języka programowania,
nowych funkcji ulubionych narzędzi, aby móc wykorzystywać je jeszcze lepiej.
I mamy na to czas! Nie musimy uczyć się po godzinach. W piąteczek jest czas na
rozwój osobisty i to w godzinach pracy!

Piąteczek jest dniem, który każdy sobie indywidualnie planuje
Wszystkie inne dni tygodnia musimy koordynować z resztą firmy, trzeba robić
rzeczy na bieżąco, aby utrzymać flow i nie blokować projektów, które są akurat na
warsztacie. Piąteczek jest inny – każdy z nas planuje sobie ten dzień indywidualnie i ustala, co i kiedy zrobi. Gdy przegląd tygodnia jest zrobiony, każdy z nas ma
wolną rękę w decydowaniu, kiedy z kim pogada, nauczy się czegoś nowego czy
poczyta, czyli jak ten dzień sobie zaplanuje. W piąteczek możemy też wcześniej
urwać się z pracy lub pozałatwiać sprawy na mieście, jeśli trzeba. Znowu, po to,
aby nie myśleć o tym wszystkim podczas normalnego tygodnia pracy…

Piąteczek jest super – bo taki dzień potrzebny jest każdemu
W Nozbe zatem piątek nie jest dniem wolnym od pracy. Jest dniem wolnym od
pracy bieżącej i jest dniem „autorskim”, bo pracownik sam decyduje, jak jego
piąteczek wygląda. To także dzień sprzątania, przeglądu i przygotowania się do
kolejnego tygodnia. Dzięki piąteczkowi pracujemy efektywniej, bo jesteśmy lepiej
zorganizowani i lepiej przygotowani na każdy kolejny tydzień pracy.
Gdybyśmy pracowali w fabryce, taki dzień przestoju drogo by nas kosztował.
Ale w Nozbe pracujemy umysłowo – pracujemy nad rozwojem aplikacji, z której korzysta ponad 400 tysięcy osób na całym świecie, więc dla nas i dla naszych
użytkowników ważniejsza jest jakość naszej pracy, a nie jej ilość.
PS Więcej o przeglądzie tygodnia poczytasz w mojej nowej książce – „10 kroków
do maksymalnej produkytwności”; kursproduktywnosci.pl.

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

KLOCKI ALEKSANDRA – CENA 79,99 PLN
Klocki kojarzą nam się z dzieciństwem albo z cudownymi
chwilami spędzonymi na dywanie z naszymi pociechami.
Zabawki te wcale nie muszą służyć tylko najmłodszym.
Arkadiusz Majewski, chcąc nauczyć swojego syna cierpliwości
oraz podejmowania wyzwań, wymyślił, a następnie własnoręcznie wykonał drewniane klocki w kształcie nieregularnych
kamieni. Do każdego kamienia możemy przypisać istotne
dla nas wartości, jak na przykład miłość, przyjaźń, rodzina,
praca, a następnie, układając klocki, starać się znaleźć balans
pomiędzy tym, co jest dla nas ważne i co nas otacza. Te oryginalne kamienie od samego początku są wykonywane ręcznie
z drewna wiśniowego, a połysku dodaje im wosk pszczeli. Nie
znajdziemy dwóch identycznych zestawów, każdy jest inny
– jak najważniejsze dla nas rzeczy a tym samym nasze życie.

NATURALNIE NA PATYKU – CENA 6 PLN
Za każdym razem, gdy odwiedzamy targi, jedno jest pewne – nie wyjdziemy stamtąd bez smakowitych lizaków i to pomimo to, że sama
nie przepadam za słodyczami, a, jak większość matek, nie chcę karmić
syna słodkościami. Te lizaki nie mają nic wspólnego z kojarzącymi się
nam niezdrowo smakołykami. Nie zawierają białego cukru, w zamian
za to słodyczy dodaje im ten trzcinowy z ekologicznych upraw. Środek
jest ozdobiony jadalnymi kwiatkami albo owocami liofilizowanymi,
dzięki temu już sam widok przepełnia je naturalnością. W smakach
możecie przebierać, bo do wyboru jest ich aż dwanaście i zdziwicie się,
jak niektóre są nieoczywiste. Jakby tego było mało, lizak może zostać
opatrzony dowolnym napisem na każdą okazję. Nadruk na papierze
jadalnym zatopionym w lizaku.
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WITAMINY W SPRAYU
– CENA OK. 50 PLN
Coraz częściej w dzisiejszych
czasach musimy suplementować witaminy, ponieważ
z pokarmem dostarczamy
organizmowi ich niewystarczające ilości. Nawet jak już zdecydujemy się na wzmocnienie
organizmu i zaopatrzymy się
w odpowiednie suplementy,
to w ferworze dnia o ich przyjęciu przypominamy sobie
albo wtedy, kiedy nie mamy
ich pod ręką, albo jak nie
mamy możliwości ich popicia. Świetnym rozwiązaniem
wydają się witaminy w sprayu.
Nie dość, że ich aplikacja jest
banalnie prosta, to dodatkowo,
zdaniem specjalistów, dawka
podana bezpośrednio pod
język zdecydowanie szybciej
i skuteczniej przedostaje się
do krwiobiegu. Moim zdaniem
oprócz powyższych zalet spray
doskonale sprawdzi się w przypadku podawania na przykład
witaminy D dzieciom, które
we wczesnym wieku połykać
tabletek jeszcze nie potrafią,
a jak są już trochę starsze, to istnieje obawa zakrztuszenia.
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ŚWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE THE WORLD GAMES 2017
World Games, zwane również Igrzyskami Sportów Nieolimpijskich, to rozgrywana od 1981 wielka międzynarodowa impreza sportowa, organizowana w rok po letnich igrzyskach olimpijskich. Pewnie nie wszyscy wiedzą,
że w tym roku od 20 do 30 lipca to jedno z największych na świecie wydarzeń sportowych odbędzie się we
Wrocławiu. Weźmie w nim udział ponad 3500 zawodników, którzy będą walczyli o medale w trzydziestu, czasem
bardzo unikalnych dyscyplinach, takich jak na przykład mój ulubiony squash, ale też fistball, snooker, akrobacje
szybowcowe, taniec sportowy czy futbol amerykański i wiele innych. Będzie to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo mniej popularne, ale bardzo widowiskowe dyscypliny sportu.

SKARPETKI PINK BIRDS – CENA OD 19,99 PLN
Moda na kolorowe i przyciągające wzrok skarpetki trwa od
przynajmniej dwóch lat. Marek, wzorów i kolorów jest cała
masa, ale dopiero Pink Birds zwróciły moją uwagę. Wszystko
za sprawą dwóch modeli specjalnie na polski rynek. Pierwszy
to Skarpety Sandały Janusza, czyli wzór oddający hołd stereotypowemu bohaterowi polskich internetów i plaż. Wyglądają
po prostu jak sandały założone na białe skarpetki. Drugi
to, a jakżeby inaczej, Skarpety Kuboka, które przypominają legendarne klapki Kubota. Oba wzory idealne na lato.
Oczywiście innych wzorów jest cała masa, na przykład Tetris,
Piwko itp. Wszystkie skarpety są wykonane w EU, a skład to
75% bawełna, 15% poliamid, 8% nylon, 2% elastan.
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LODÓWKA GORENJE RETRO SPECIAL EDITION – CENA 5599 PLN
Firma Gorenje od jakiegoś czasu ma świetną linię wolnostojących lodówek retro.
Teraz postanowili ją wzbogacić o nową, specjalną edycję dla fanów motoryzacji.
Lodówka jest inspirowana legendarnym Volkswagenem Bulli z lat pięćdziesiątych i jest dostępna w dwóch kolorach: Baby Blue oraz Burgundy. Ten minibus jest
uznawany na całym globie za ikonę kultury flower power. Styl jest inspirowany
zarówno przez ten model, jak i przez lata pięćdziesiąte. Charakteryzują go typowe,
zaokrąglone krawędzie, solidna rączka i duże logo Volkswagena. Styl retro mamy
tylko z zewnątrz – w środku kryje się nowoczesna lodówka z zamrażalnikiem
o łącznej pojemności 260 l i w klasie energetycznej A+++.
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TEAC TN-400BT

JAROSŁAW CAŁA

Czarny winylowy krążek mógłby spokojnie zagrać pierwszoplanową rolę w filmie
„Oszukać przeznaczenie”. Jest jak Rambo, nieustannie ucieka przed śmiercią, a przecież
już dawno temu przewidywano jego definitywny koniec.
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Czarny winylowy krążek mógłby spokojnie zagrać pierwszoplanową rolę w filmie „Oszukać
przeznaczenie”. Jest jak Rambo, nieustannie ucieka przed śmiercią, a przecież już dawno
temu przewidywano jego definitywny koniec. Płyta winylowa broni się ponad osiemdziesiąt
lat, pożerając przy tym taśmy, kasety, płyty CD i kto wie, czy w przyszłości nie poradzi sobie
nawet ze streamingiem.
Dzisiaj, gdy muzyka nie potrzebuje już materializacji, a może

Płyta winylowa broni się
ponad osiemdziesiąt lat,
pożerając przy tym taśmy,
kasety, płyty CD i kto
wie, czy w przyszłości nie
poradzi sobie nawet ze
streamingiem.

być tylko wirtualna, wydawać by się mogło, że winyl nie ma
racji bytu i na dobre przejdzie do lamusa. Nic takiego jednak
nie następuje i czarne płyty wciąż leniwie kręcą się w naszym
życiu, zyskując coraz większą rzeszę fanatyków.
Ostatnie lata to wielki renesans winylowych płyt i w tych
czasach jedyna szansa na przetrwanie muzyki namacalnej.
Śmiało można stwierdzić, że winyl jest największym muzycznym fenomenem, który trudno nawet wytłumaczyć. Nie jest
tani, za to jest ciężki i kompletnie niepraktyczny ze względu
na swoją wielkość. Dodatkowo każdy, kto posiada własną
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kolekcję, wie, jak bardzo gromadzi kurz i wymaga od słuchacza poświęcenia. Skąd więc ta
narastająca fascynacja czarną płytą? Po pierwsze – jakość. Oczywiście zdigitalizowane, bezstratne formaty już dawną zweryfikowały tę „jakość”, ale ta winylowa, która jest po prostu
specyficzna, klimatyczna i niepowtarzalna, daje dużo więcej radości. Zależy to bardziej od
subiektywnego odbioru i wynika raczej z zamiłowania do analogowego, ciepłego brzmienia. Któż nie lubuje się w trzaskach i cieple emitowanym przez gramofon? Moda to drugi
z czynników, dla którego winyl wraca do łask. Muszę powiedzieć, że posiadanie stylowej
półki z najnowszymi wydaniami wygląda o niebo lepiej niż tysiące PLN-ów wydane w iTunes albo wirtualny abonament w programie streamingowym. Nic nie pobije kolekcji płyt,
które dumnie prezentują się na półce, niejednokrotnie traktowanej z nabożnością czy wręcz
czcią. To jak porównać jazdę MPK do jazdy Fordem Mustangiem na żółtych blachach. Nie dla
wszystkich.
Żeby jednak cieszyć się ich charakterystycznym brzmieniem, potrzebujemy sprzętu, który
nam to umożliwi. Mowa oczywiście o gramofonie. Gramofon jest mostem, który może połączyć klasyczne analogowe brzmienie z nowoczesnymi standardami. W nim właśnie nadzieja
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na to, że winyle zostaną z nami,
nawet jak Elon Musk znajdzie
nam drugą Ziemię. Świetnym
przykładem jest piękny sprzęt, na
który właśnie spoglądam. Z jednej strony nawiązuje do tradycji
i minimalizmu winylowej płyty,
a z drugiej strony jest w stanie
bezprzewodowo przenosić analogowy dźwięk. Niesamowity
pomysł firmy TEAC na zdobycie
wielu klientów.
Model TN-400BT na pierwszy rzut
oka jest prostą konstrukcją bazującą na napędzie, w którym talerz
jest napędzany za pomocą gumowego paska. Pasek łączy krążek
silnika z obręczą talerza i dzięki
temu obroty silnika są przenoszone na talerz. Zaletą jest lepsze
odseparowanie silnika od samego
układu płyta-wkładka, co wpływa
na tłumienie drgań pochodzących z napędu. Gramofon jest
sterowany manualnie, a więc jest
ta kwintesencja analogowego
klimatu, gdzie wyciągamy płytę
z okładki, kładziemy na talerz
i sami ustawiamy ramię oraz
igłę na danym numerze. Jestem
fanem właśnie tego typu odsłuchiwania winylu.
TEAC swoje dziecko postanowił wyposażyć w sprawdzoną
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i uniwersalną wkładkę AT95E

Z jednej strony nawiązuje do tradycji
i minimalizmu winylowej płyty, a z drugiej
strony jest w stanie bezprzewodowo przenosić
analogowy dźwięk. Niesamowity pomysł firmy
TEAC na zdobycie wielu klientów.

rynkowego potentata, firmy
Audio-Technica. Japoński producent zrobił wszystko, aby zdobyć
jak największe grono odbiorców.
Model TN-400BT dzięki swojej
prostocie ma nikłe szanse, żeby
się komuś nie spodobać. Jedni się
zachwycą, drudzy pozostaną niewzruszeni, ale w tym gramofonie

nie ma absolutnie nic, do czego można się przyczepić i za co można go nie lubić. Klasyczna
obudowa z przezroczystą, zamykaną klapą, ramię w kształcie litery „S” i na froncie tylko dwa
aluminiowe pokrętła. Jedno służy do startu silnika, a drugie do trzystopniowej redukcji prędkości odtwarzania płyty (33 1/3, 45 i 78 obr./min.). Czysty minimalizm przy projektowaniu idealnego sprzętu. Dodatkowo TEAC postawił na dwa warianty. Do nowoczesnych wnętrz kolor
srebrny, a dla ceniących sobie oldschool – wykończenie imitujące drewno.
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Na tym koniec prostoty tego gramofonu, a cała zabawa zaczyna się właśnie teraz.
Wielokrotnie znajomi dzwonili bądź pisali do mnie w sprawię rozpoczęcia swojej drogi
z analogowym sprzętem. Mnóstwo pytań na temat wzmacniaczy, głośników, przedwzmacniaczy, wejść, wyjść, no i finalnie samego gramofonu. Często po otrzymaniu odpowiedzi na
te pytania wyczuwałem wyraźny niesmak na ich twarzach. Przewody, głośniki i wzmacniacze, delikatnie mówiąc, odstraszały. Teraz będę mógł każdego odesłać po prostu do tego
tekstu. TN-400BT jest skuteczną odpowiedzią na wiele bolączek związanych ze sprzętem do
odsłuchu upragnionego winyla. Przede wszystkim ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, co oznacza, że bezpośrednio z gramofonu możemy podłączyć się do złącza Line
In i tyle. Kolejną zaletą jest złącze USB, a więc jeśli na strychu u babci znaleźliście wyjątkową
kolekcję niszowych niemieckich kolęd na winylu, to teraz bez problemu zgracie ją na komputer. Świetnie, prawda? Wisienką na torcie i tak naprawdę powodem tego, że opisuje dla
Was ten sprzęt, jest Bluetooth. Taki moduł w gramofonie można zaliczyć do innowacji. TEAC
wstrzelił się idealnie w okres bumu i, wbudowując w gramofon bezprzewodowość, może
zgarnąć dużą część przyszłych winylowych klientów.
Strasznie ciekawiło mnie, jak to wszystko działa i muszę przyznać, że trochę zbierałem
szczękę z podłogi. Jeden malutki przycisk, ukryty na bocznej ścianie gramofonu służy
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do parowania z głośnikami. Na początku zastanawiałem się, czy może jest jakaś aplikacja do sparowania urządzeń i ostatecznie, co rzadko robię, sięgnąłem po instrukcję
obsługi. Wszystko okazało się prostsze niż obsadzenie na kolejne prezesowskie stanowisko
Bartłomieja Misiewicza. Wystarczy przytrzymać przycisk na gramofonie, a później na naszym
głośniku i wszystko. TEAC zrobił to bezbłędnie i konfiguracja trwa 1,5 sekundy.
Teraz podsumowanie dla wszystkich, którzy pytali mnie o to, jak zacząć swoją analogową
drogę. Idziemy do popularnego w naszym kraju dyskontu spożywczego z logo biedronki.
Pośród szerokiej gamy produktów odszukujemy płyty winylowe takich artystów jak:
Kendrick Lamar, Nirvana czy Bob Marley i kierujemy się do kasy. Przez internet zamawiamy
gramofon TEAC TN-400BT, który na drugi dzień jest już w naszym domu. Sprzęt wyciągamy z pudełka, bezprzewodowo łączymy go z naszym głośnikiem i umieszczamy na nim
naszą nieśmiertelną płytę winylową. Teraz wystarczy położyć ramię na płycie, przekręcić
jedno pokrętło i już możemy cieszyć się niepowtarzalnym dźwiękiem analogowej muzyki.
Słuchanie winyli nigdy nie było tak łatwe, jak teraz. Jeszcze pięć lat temu nigdy bym nie
uwierzył, że napiszę taki tekst. Mam tylko nadzieję, że w ten sposób nie przyczyniamy się do
ich końca, a raczej cementujemy to, na co ten format pracuje już ponad osiemdziesiąt lat.

calamuzyka

TEAC TN-400BT
Dane techniczne:
• Prędkość obrotowa: 33 1/3, 45, 78
• Przeniesienie napędu: Pasek
• Typ ramienia: Klasyczne
• Typ wkładki: MM
• Stosunek sygnał/szum: 67
dB (A-weighted) 60 dB
(unweighted, 20kHz, LPF)
• Wyjście USB
• Wymiary (S x W x G) mm:
420 x 117 x 356
• Waga kg: 4,9
Cena: 2222 PLN
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AUDIO-TECHNICA
ATH-AR3BT

JAROSŁAW CAŁA

Wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że większość sprzętów trafiających do nas jest po
prostu strasznie droga i nie dla wszystkich. Muszę się z tym zgodzić i rozumiem, że wydawanie
półtora tysiąca złotych na słuchawki nie każdemu pasuje. Dlatego w tym numerze mamy
słuchawki, które mogą być idealnym kompromisem ceny i jakości.
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Kiedy polecam komuś słuchawki, często odsyłam zainteresowanego do przeczytania tekstu,
który napisałem. Niestety na końcu takiego tekstu jest umieszczona cena i tu zaczyna się
problem. Najczęściej słyszę coś w rodzaju „Ile?!”, później jest gorzej i lecą już słowa, których
nie będę cytował.
Wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że większość sprzętów tra-

499 złotych – tyle trzeba
zapłacić za produkt
firmy z wieloletnim
stażem i ogromnym
doświadczeniem w Hi-Fi
świecie, jakim odznacza
się Audio-Technica.

fiających do nas, jest po prostu strasznie droga i nie dla wszystkich. Muszę się z tym zgodzić i rozumiem, że wydawanie półtora
tysiąca złotych na słuchawki nie każdemu pasuje. Dlatego w tym
numerze mamy słuchawki, które mogą być idealnym kompromisem ceny i jakości. Wyjątkowo cenę produktu zdradzę już na
wstępie. 499 złotych – tyle trzeba zapłacić za produkt firmy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem w Hi-Fi świecie,
jakim odznacza się Audio-Technica.
W ofercie japońskiego producenta znajdziemy słuchawki absolutnie dla każdego, a ilość pozycji jest naprawdę imponująca. Od

81

/ SPRZĘT / Audio-technica ATH-AR3BT

najprostszych słuchawek dousznych za 99 złotych, po duże konstrukcje dla bardzo wymagających za prawie pięć tysięcy złotych. Nowy, właśnie wprowadzony na rynek model, o nic
niemówiącej nazwie ATH-AR3BT, jest skierowany do grupy młodych ludzi, którzy cenią sobie
wysoką jakość, ale nie stać ich na najwyższą półkę.
Audio-Technica postanowiła zainspirować swoje rozwiązania bardzo cenioną serią MSR
i wykorzystać je przy budowie mniejszej konstrukcji dla mniej zamożnych klientów. Dobre
zagranie, które może przekonać tych młodszych klientów. Żeby tak się stało, to słuchawki
muszą spełniać kilka wymogów i mam wrażenie, że Audio-Technica dobrze o tym wiedziała.
Przede wszystkim taka konstrukcja musi być uniwersalna, bo potencjalny klient będzie chciał
używać tego produktu wszędzie i bardzo prawdopodobne, że to dla niego będzie jedyna
para słuchawek.
Właśnie takie są ATH-AR3BT. Idealnie sprawdzą się na mieście oraz podróży, a to wszystko
dzięki fajnie zaprojektowanemu systemowi składania. Pomimo nausznej konstrukcji te słu-
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chawki po złożeniu zajmują tak mało miejsca, że jesteśmy w stanie schować je do większej
kieszeni w szortach. Gdy wrócimy do domu i rozłożymy nasz sprzęt, to bez problemu można
używać ich również jako słuchawek domowych, które nawet przy dłuższym odsłuchu nie
doprowadzą nas do szaleństwa. Japoński producent musiał popracować nad wyglądem
swoich produktów, które najczęściej nie należą do tych przyciągających wzrok. Tym razem
na szczęście jest inaczej, czytaj: dużo lepiej. Audio-Technica odrobiła lekcję i wie, że zwykła plastikowa forma bez zbędnych zabiegów kosmetycznych to za mało, żeby przyciągnąć
uwagę gadżeciarskiego hipstera.
AR3BT wyszły w dwóch najprostszych kolorach (czarne, białe), które pasują do wszystkiego,
co uważam za słuszne wyjście. Bryła jest znacznie nowocześniejsza niż standardy, do jakich

wcześniej przyzwyczaiła nas ta marka i teraz jest spora szansa, że wzrok zaciekawionych
klientów zatrzyma się właśnie na AR3BT. Kolejną niezwykle ważną cechą w dzisiejszych czasach jest bezprzewodowość. Słuchawki w takiej cenie, skierowane do takiej grupy klientów,
po prostu muszą mieć wbudowany moduł Bluetooth. W zestawie znajdziemy co prawda
przewód jack, ale w tym przypadku przyznam, że nawet nie wyciągnąłem go z foli ochronnej. Uznałem, że słuchawki trzeba przetestować w ich najbardziej naturalnym środowisku,
czyli bezprzewodowo podłączone do iPhone’a. Tym bardziej, że akumulator pozwala nam
na aż 30 godzin odsłuchu. W tak małej konstrukcji to świetny wynik.
Pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy po odsłuchu modelu AR3BT to „kompromis”.
Słuchając ostatnio wielu drogich słuchawek, bałem się, że sprzęt ponad dwukrotnie tań-
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szy zada ból mojemu zbytnio rozpieszczonemu zmysłowi słuchu. Tak się nie stało i jakość
dźwięku mnie bardzo mile zaskoczyła, dlatego słowo kompromis jest tu najtrafniejsze.
Od początku do końca jest to produkt kierowany dla młodych ludzi i dokładnie tak jest również z charakterystyką dźwięku. Dynamiczne głośne i efektowne, tak w dużym skrócie można
je opisać. Młodość rządzi się swoimi prawami, dlatego zacytuję hasło „More bass, more fun”.
Niskie częstotliwości zdecydowanie wyróżniają się na tle całego pasma. Wyżej też jest nieźle, ale jak to najczęściej bywa w takim przedziale cenowym, stratę zauważymy w środku.
Uważam, że specyfika tego dźwięku jest niebywale wszechstronna i zadowoli wielu słuchaczy, którzy nie są nastawieni na jeden gatunek muzyczny. Pisałem wcześniej o cechach,
które muszą spełniać słuchawki mające posłużyć młodej osobie w każdych warunkach. Teraz
śmiało mogę odhaczyć każdy podpunkt z mojej listy i polecać model AR3BT.

calamuzyka

Audio-technica			
ATH-AR3BT
Dane techniczne:
• Impedancja (Ω): 41
• Pasmo przenoszenia
(Hz): 5–35,000
• Długość przewodu (m): 1
• Złącze: USB
• Waga kg: 0,190
Cena: 499 PLN
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BEOPLAY P2

NORBERT CAŁA

Bang&Olufsen rozwija się ostatnio w dwie strony: z jednej – produkuje coraz większe
flagowe kolumny, z drugiej strony – coraz mniejsze, tańsze i raczej osobiste głośniki z lini
Beoplay. Do tej pory najmniejszym głośnikiem w ofercie był A1, ale właśnie zdetronizował
go P2. "P" pochodzi prawdopodobnie od Portable i sam głośnik doskonale oddaje to
rozmiarem. Spokojnie możemy go włożyć do małej, damskiej torebki lub do kieszeni szortów.
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Za projekt odpowiedzialna jest Cecilie Manz, która
dla Banga zaprojektowała już wiele fantastycznych
produktów, jak na przykład mój ulubiony Beoplay
A1. W tym tekście będzie sporo odniesień właśnie
do A1, bo, jak by nie patrzeć, to dość podobne,
ale zarazem zupełnie inne produkty. Na początek
oddajemy głos ludziom z Banga, bo bardzo fajnie
opowiadają o filozofii tego produktu.
Cecilie Manz: Produkt powinien być tym bardziej
wyrafinowany i wzbogacony w szczegóły, im bliżej
naszego ciała będzie się znajdował. Beoplay P2 to niezwykle przyjemny w dotyku i pożądany kompan, oferujący idealny dźwięk, gdziekolwiek go zabierzesz.
oraz
Matthias F. Ørum-Hansen (dyrektor koncepcji i wzornictwa firmy B&O Play): Muzyka ma ogromną rolę
w nadawaniu kolorytu naszemu życiu, więc posta-
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nowiliśmy stworzyć osobisty głośnik, bez którego nie będziesz chciał się ruszać z domu. Beoplay
P2 to przepiękny kawałek duńskiego designu, wielki pokaz niezwykłego rzemiosła i zbieranie
owoców 90 lat pracy nad akustyką i jakością dźwięku, która nie ma sobie równych w tej kategorii
produktów…
Teraz zaś oddaję głos sobie. W teście Beoplay A1 napisałem, że

Beoplay P1 na dzień dobry
wygrywa z całą resztą, bo
jest jeszcze mniejszy i waży
tylko 275 g.

to najlepszy przenośny głośnik świata, a to dość wysoko zawieszona poprzeczka nie tylko dla konkurencji wewnętrznej, ale
też dla całej reszty producentów. Beoplay P1 na dzień dobry
wygrywa z całą resztą, bo jest jeszcze mniejszy i waży tylko
275 g. Jego obudowa – niewiele większa od paczki papierosów – jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, od
góry pokrytego aluminiową siatką maskującą, pod którą mamy
przetworniki muzyczne. Od dołu umieszczono gumowe nóżki

zapobiegające przesuwaniu głośnika. Możemy wybrać jeden z trzech kolorów: czarny, piaskowy, granatowy. Mnie do testów przypadł kolor czarny matowy, który wygląda naprawdę
znakomicie, ale z drugiej strony piaskowy też jest bardzo ładny i nie wiedziałbym, który wybrać,
gdybym kupował głośnik dla siebie. Podobnie jak Beoplay A1 głośnik wyposażono w skórzany
rzemyk do przenoszenia lub zaczepienia. W P2 jest on w tym samym kolorze, co obudowa.
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Całość jest świetną, minimalistyczną i urzekającą
formą, będącą jednocześnie kwintesencją duńskiego, lub szerzej – skandynawskiego dizajnu.
Obudowa oprócz tego, że jest cacuszkiem dizajnerskim, to jest też bardzo praktyczna. Nie ma żadnych przycisków, poza włącznikiem ukrytym pod
gumową podstawką. Ma złącze ładowania USB-C
oraz skrywa całkiem mocne przetworniki i wzmacniacze. Wbudowany akumulator da nam minimum 10 godzin ciągłego grania. W moich testach
zawsze była to wartość powyżej tej deklarowanej.
Konstrukcja jest przy tym odporna na zachlapania
i na zabrudzenia, czyli ma dokładnie to wszystko,
czego potrzebujemy od przenośnego głośnika.
Choć w sumie czegoś brakuje, mianowicie przycisków do sterowania. Zastosowano tutaj zupełnie
nowy dla B&O sposób sterowania. Podwójne puknięcie w obudowę to start odtwarzania lub pauza,
a potrząśnięcie to zmiana utworu. Niestety, aby
zgłośnić lub przyciszyć, musimy sięgnąć do podłączonego przez Bluetooth telefonu. Beoplay P2
przy tym nie ma żadnego innego sposobu odtwarzania muzyki jak właśnie przez urządzenie podłączone za pomocą Bluetooth. Po podłączeniu
do telefonu możemy też użyć aplikacji do spersonalizowania działania głośnika. Zamiast pauzy na
przykład może się uruchamiać Siri. Głośnik będzie
wtedy słuchał naszych poleceń przez wbudowany
mikrofon. Mikrofon może też służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym. Aplikacja pozwala również zmieniać barwę
dźwięku. Jest to ciekawe rozwiązanie equalizera
zwane ToneTouch. Mamy tam kropkę, którą przemieszczamy między czterema polami nazwanymi
Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki
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w konkretnie miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki. Niestety w odróżnieniu od A1,
aplikacja nie pozwala głośnika sparować z innym i używać w trybie stereo.
Wspomniałem, że w środku ukryto dość mocne wzmacniacze i przetwornik. Konkretnie są to
dwa wzmacniacze po 15 W, oddające impulsy do 2 × 50 W mocy, oraz dwa przetworniki, średnio-niskotonowy 2" i ¾-calowy przetwornik wysokotonowy. Zostały one skonstruowane od
nowa i pierwszy raz zastosowano je w tym głośniku. Konstrukcja akustyczna P2 jest według
firmy rozwinięciem tej znanej z Beoplay A1, tylko na mniejszą skalę, z mniejszą mocą oraz mniejszymi przetwornikami. Co dał ten miks? Pierwsze zaskoczenie to siła dźwięku. Tak mała konstrukcja nie daje raczej szans na bardzo donośne granie, ale tu właśnie to zaskoczenie. P2 gra
dość głośno i wyraźnie i czysto do samego końca. Bardzo dobre wrażenie robią tony średnie
i wysokie ze sporą dawką dynamiki. Niestety gorzej jest z dołem. Bas na pewno nie jest mocną
stroną tego głośnika, ale z drugiej strony czego oczekiwać po konstrukcji niewiele większej od
paczki papierosów. Całość brzmi bardzo spójnie i przyjemnie... do czasu, kiedy włączymy A1. Od
razu zobaczymy, ile pełniej, dynamiczniej i lepiej on gra. Ale A1 nie włożymy do kieszeni i nie
zabierzemy na spacer na plażę lub na rower, tak łatwo, jak P2. Do tego A1 kosztuje sporo ponad
1000 złotych, a P2 sporo poniżej tysiąca, a konkretnie 749 złotych. Musicie sobie odpowiedzieć,
czy ważniejsza jest dla Was jakość dźwięku, czy mobilność. Pomocą może być znane z fotograficznego światka porzekadło: najlepszy aparat to taki, który mamy przy sobie.
PS. Ciekawe, kiedy pojawi się jeszcze mniejszy głośnik P1. Bo przecież skoro zostawili sobie
numerację, to na pewno się pojawi.

norbertcala

Ocena iMagazine

wyimek
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TP-LINK NEFFOS X1

FLAGOWIEC ZA 699 ZŁOTYCH

NORBERT CAŁA

TP-Link w branżę telefonów komórkowych wszedł nieco ponad rok temu z kilkoma
budżetowymi modelami. Nie były złe jak na ceny nieprzekraczające 500 złotych. Ale
we wrześniu 2016 roku na targach IFA w Berlinie firma zorganizowała naprawdę dużą
imprezę, na której pokazała swoje flagowce. Bo chyba tak należy nazwać modele Neffos
X1 oraz Neffos X1 Max.
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Od tego września minął już prawie rok, przez
moje ręce przeszły jakieś modele przedprodukcyjne, ale dopiero teraz do rąk trafił model, który
wszedł na rynek. To trochę dziwne, że to właśnie
ja testuję telefon z Androidem, ale zdradzę Wam
tajemnicę redakcji – mamy taką czarną listę za
przewinienia – trafiłem na nią za brak kompresji
zdjęć na www, a wskazał mnie Pietrucha!
I tak po prawie roku od pokazu testuję flagowca
za 699 złotych. Dokładnie tyle kosztuje bowiem
w Polsce Neffos X1 w wersji z pamięcią 16 GB i 2 GB
RAM. Skoro jesteśmy już przy danych, a w środku
pracuje Android, to idźmy dalej w cyferki.
RAMKA (średnik jako separator) Procesor;
MediaTek MT6755 Helio P10 (4 rdzenie, 1.8 GHz,
A53 + 4 rdzenie, 1.0 GHz A53) Układ graficzny;
Mali-T860 Pamięć RAM; 2 GB Pamięć wbudowana; 16 GB Przekątna ekranu; 5" Rozdzielczość
ekranu; 1280 x 720 Łączność; Bluetooth, 3G, 2G,
Wi-Fi, 4G (LTE) System nawigacji satelitarnej;
A-GPS, GLONASS GPS Złącza; Gniazdo kart nanoSIM – 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe
– 1 szt., micro USB – 1 szt., Czytnik kart pamięci
– 1 szt. Bateria; litowo-jonowa 2250 mAh System
operacyjny; Android 6.0 Marshmallow Aparat;
13.0 Mpix – tył, 5.0 Mpix – przód Maksymalny czas
czuwania; 300 h Maksymalny czas rozmów; 10
h Grubość; 7,9 mm Szerokość; 71 mm Wysokość;
142 mm Waga; 135 g Dodatkowe informacje;
Czytnik linii papilarnych
Wszystko wygląda jak u flagowca… przynajmniej dla mnie, laika w androidowym świecie.
Jeszcze lepiej wygląda to, jak popatrzymy na
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samo urządzenie. Prawie cała obudowa to aluminium wycinane z pojedynczego bloku
materiału maszyną CNC. Obudowa zagina się na boki, dzięki czemu trzymanie go jest bardzo wygodne. Brzegi są wyfrezowane na wysoki połysk, całkiem jak w iPhonie 5. Na lewym
boku obudowy mamy przełącznik wibracji oraz tackę na karty nano SIM i kartę pamięci
micro SD. Tu drobna uwaga i chwyt marketingowy. Tak, Neffos X1 ma złącze na dwie karty
nano SIM i tak, Neffos X1 ma złącze na kartę micro SIM. Tylko…jeśli chcemy używać dwóch
SIM, to karty pamięci już nie włożymy, i odwrotnie. Jeśli mamy w środku kartę pamięci,
to możemy mieć tylko jedną kartę SIM. Dodatkową bolączką jest to, że chcąc wyjąć kartę
pamięci, wyjmujemy też kartę SIM i tracimy łączność z bazą. Po prawej stronie obudowy są
bardzo dobrze wykonane przyciski głośniej/ciszej oraz przycisk włącznika. Na dole usytuowano złącze micro SD, trochę szkoda, bo powinno być zgodnie z trendami rynkowymi USBC. Wreszcie, od spodu mamy obiektyw aparatu, niżej lampę błyskową i jeszcze niżej czytnik
odcisków palców. Działa on nadzwyczaj szybko i dobrze, ma jednak jedną wadę… ja zawsze
trafiam w kamerę wyżej, a nie w niego. Po małym treningu daję jednak radę.

92

/ SPRZĘT / TP-Link Neffos X1 – flagowiec za 699 złotych

Z przodu mamy ekran 5", pod którym są trzy dotykowe przyciski. Nad ekranem jest głośnik
i przednia kamera. Matryca wykonana została w technologii IPS i zajmuje 76% powierzchni
smartfona. To dość dużo. Cały telefon jest nieznacznie większy od iPhone’a 6 lub 7, a ma
ekran 5", a nie jak wspomniane iPhone'y 4,7".
Podsumowując, za wygląd zewnętrzny daję mu dużą piątkę, no dobra, z minusem za ściemę
z dual SIM i kartą pamięci i drugim minusem za brak USB-C. Tak poza tym nie można się do
niczego przyczepić, jest ładny, zwarty, nic nie trzeszczy itp. Test zdany. TP-Link Neffos X1 za
699 złotych wygląda jak flagowiec.
Ale czy jest wyposażony i działa jak flagowiec? Ten fragment testu pozwolę sobie podzielić na sekcje plusów i minusów z krótkimi opisami. Miałem ochotę zacząć od minusów, ale
niech najpierw będą plusy.
Słabo się znam na Androidzie – słabo, biorąc pod uwagę to, jak dobrze znam się na iOS.
Nie mam więc pojęcia, jak stabilne lub niestabilne są jego ostatnie wersje. Żartowałem,
wiem, jak są niestabilne. Może nie używam Androida jako głównego telefonu, ale mam go
zawsze w torbie jako backup lub pomoc do testów. Od miesiąca taką rolę odgrywa Neffos
z Androidem 6.0 na pokładzie. I wiecie co? Po pierwsze, genialnie działa odblokowanie
odciskiem palca, przykładamy – jak trafimy – i już odblokowane. Moim zdaniem tak samo
szybko, jak w iPhonie 7. Po drugie, prawie nie udało mi się go zawiesić, a staram się mieć na
nim kopię tego, co na podstawowym iPhonie. System i jego TP-Linkowa nakładka działają
bardzo sprawnie, bezproblemowo i szybko. No właśnie, jak szybko? Testy w Geekbench 4
dały mu rezultat 2800 punktów, a iPhone 7 dostał
5500. Biorąc pod uwagę, że iPhone jest cztery
razy droższy, to rezultat należy zapisać na plus.
Standardowe aplikacje nie lagują, system się nie
przycina. Kurcze, znowu nie mogę się przyczepić,
pora więc odpalić jedyną grę, w jaką gram – Real
Racing 3. Mamy sukces, działa mniej płynnie niż na
iPhonie 7, jest zdecydowanie mniej szczegółów,
ale działa na tyle dobrze, że mamy fun z grania,
a to chyba się liczy. Bardzo pozytywnie zaskoczyła
mnie też podstawowa kamera. Jest to matryca
Sony IMX258 o rozdzielczości 13 Mpx z obiektywem f2.0. I powiem Wam, że to widać. Nie ma

Testy w Geekbench 4
dały mu rezultat 2800
punktów, a iPhone 7 dostał
5500. Biorąc pod uwagę,
że iPhone jest cztery razy
droższy, to rezultat należy
zapisać na plus.
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żadnych problemów ze zdjęciami
z dobrym oświetleniem, ale też
w miejscach, gdzie światła brak.
Ostrość łapie szybko i punkt. Fotki
z Neffosa mogą cieszyć oko, a aplikacja do robienia zdjęć odpala się
dość szybko.
Skoro jednak jesteśmy przy kamerze, to przejdźmy do minusów.
Przednia kamera do selfie to jakiś
żart. Nawet nie będę pisał o rozdzielczości, bo to nie ma sensu.
Nie ma sensu robienie nią żadnych zdjęć, bo chyba nie da się
zrobić nieporuszonych. Zostawmy
to, dorośli ludzie nie robią selfie.
Dorośli ludzie zajmują się zarabianiem i wydawaniem kasy. Hmm…
skoro zarabiają, to pewnie nie
kupują flagowca za 699 złotych,
choć z drugiej strony może właśnie dlatego zarabiają i mają kasę,
bo wydają rozsądnie. Przy Neffosie
X1 na pewno wydawanie rozsądne będzie łatwiejsze. Nie ma
on bowiem NFC! To nie pierwszy
flagowiec bez NFC, wiecie, jaki jest
drugi? Ten drugi jednak pozwala
w ograniczonej liczbie państw

Skoro jednak jesteśmy przy kamerze, to
przejdźmy do minusów. Przednia kamera do
selfie to jakiś żart.

na płatności mobilne. Niestety
Neffos X1 nie ma NFC tak zupełnie,
zupełnie nie ma, więc obecnego
w Polsce Android Pay nie da się na
nim odpalić. Co więcej, nie da się
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zeskanować mojej superwizytówki z NFC. W sumie minusów mniej niż plusów. Czyli za
działanie daję 4 z plusem.
Powtórzmy to piąty raz – 699 złotych i szósty – 699 złotych. Telefon wyglądający i działający jak flagowiec. Z wadami, minusami itp., ale łączną oceną 5! Pamiętam, jak w Berlinie
uganiałem się po ulicy z Michałem Z. za dziewczyną korzystającą z Neffosa C. Byliśmy zdziwieni, że go ma. Ja jestem zdziwiony, że tak mało osób na ulicy widzę z Neffosami X1. Ten
telefon powinien być królem budżetowych Androidów i wrzodem na tyłku flagowców
z tym systemem.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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GARMIN FĒNIX 5S

PAWEŁ HAĆ

Zasługi Garmina dla branży sprzętu sportowego są oczywiste. Dzięki rozwojowi swoich
rozwiązań firma wyznacza do dziś standardy urządzeń wykorzystywanych przez sportowców
na całym świecie. Debiutujący dwa lata temu fēnix 3 pokazał, że sportowy zegarek może być
nie tylko funkcjonalny, ale i ładny. Zaprezentowanie wersji 5S świadczy o tym, że Garmin jest
konsekwentny w swoich działaniach.
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Debiutujące w styczniu modele 5, 5S oraz 5X różnią się detalami: 5 to model standardowy, 5X
jest trochę większy i obsługuje mapy, natomiast 5S ma mniejsze gabaryty od pozostałych. To
właśnie on trafił na mój nadgarstek i to w pięknej, choć nieco ekstrawaganckiej białej wersji.
Delikatniejszej i bardziej eleganckiej, bo koperta ma 42 mm średnicy, a pierścień otaczający ekran
jest wąski i polerowany na wysoki połysk, w przeciwieństwie do matowych towarzyszy. Fakt,
nadal nie jest to zegarek zgrywający się z garniturem, choć pasuje już do mniej formalnej koszuli
(choćby dlatego, że mieści się pod nieco obszerniejszy mankiet). Obudowa łączy solidny plastik
(z którego zrobiono kopertę), stal (użyto jej do wykonania przycisków, dekielka i bezela) oraz
mineralne szkło, pasek jest natomiast z elastycznej i przyjemniej w dotyku gumy. Edycja Sapphire
występuje natomiast z zamszowym bądź gumowym paskiem lub też metalową bransoletą i szafirowym szkłem. Garmin opracował system szybkiej wymiany paska, nazwany QuickFit – wystarczy
przesunąć zatrzask, by odczepić i wpiąć inny. Działa błyskawicznie, nie osłabiając jednocześnie
tego, jak mocno trzyma się pasek. Testowana wersja (5S, z gumowym paskiem, ze szkłem mineralnym) waży zaledwie 67 gramów, stąd też zarówno na co dzień, jak i podczas treningu, nie
odczuwa się wagi zegarka.
Do obsługi zegarka służy aplikacja Garmin Connect – konfiguracja jest szybka i wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku innych urządzeń tego producenta. Alternatywą jest używanie
Garmin Connect za pośrednictwem www oraz programu na Maca lub Windowsa, ale na zegarku
nie wyświetlają się wtedy powiadomienia (co oczywiste) oraz prognoza pogody. Garmin znacznie poprawił swoje oprogramowanie zarówno pod względem możliwości, jak i interfejsu, który
pomimo wyświetlania ogromnych ilości danych pozostaje (prawie) zawsze czytelny i prosty
w nawigacji. Aplikacja służy głównie do podglądu danych zbieranych przez zegarek na co dzień
oraz podczas treningów. Szkoda, że Garmin wciąż nie opanował wyświetlania automatycznie zarejestrowanych aktywności i są one pokazywane wyłącznie w widoku kalendarza – dużo
wygodniejszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie ich na ekranie podsumowującym dzień.
Elementy związane z treningami zostały rozwiązane już bez takich drobnych niedoróbek, każdy
trening obrazują nie tylko liczby, ale i wykresy, informacji mamy natomiast mnóstwo: od tempa
(średniego i dzielonego na okrążenia), odległości i wysokości, przez tętno i jego strefy, temperaturę i ciśnienie, po dynamikę biegu i spalane kalorie. Nowy fēnix określa na podstawie tętna
i prędkości efektywność treningu, dokładniej zaś pokazuje wpływ na wydolność beztlenową
i aerobową, podsumowując ją oceną od 0 do 5. Docenią to zwłaszcza osoby, które nie konsultują swoich treningów z trenerem bądź też nie ćwiczą zgodnie z określonym planem. Aplikacja
pozwala również na zarządzanie oprogramowaniem zegarka i dodawaniem do niego programów
z platformy Connect IQ. Oprócz kilku przydatnych drobiazgów, pokroju minutnika czy prognozy
pogody z AccuWeather, mamy też nowe profile aktywności prosto od Garmina, pola danych do
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wykorzystania podczas treningu oraz cyferblaty (te od firm trzecich stają się coraz lepsze, choć
i tak preferuję standardowe).
O ile fēnix 5 i 5X są zegarkami, które trudno byłoby mi nosić na co dzień, to już 5S, z racji swoich wymiarów i delikatniejszego wzornictwa, nie sprawia wrażenia urządzenia przeznaczonego
wyłącznie do sportu. Tym bardziej zaskoczyło mnie to, że potrafi dokładnie tyle, co model 5: ma
wbudowany czujnik tętna Elevate, antenę EXO współpracującą z GPS oraz GLONASS, nie brakuje
też barometru czy kompasu. Szczelność obudowy to 10 atm, można więc z nim nawet nurkować.
W modelu Sapphire jest również Wi-Fi (w przypadku modelu 3 było ono również w tańszym,

pozbawionym szafiru wariancie). Jedyną różnicę w codziennym użytkowaniu stanowi mniejszy
ekran, o średnicy 1,1 cala i rozdzielczości 218 x 218 pikseli, wyświetlający 64 kolory (dla porównania fēnix 3 wyświetlał ich jedynie 16). Ekran jest czytelny właściwie w każdych warunkach, jest
zawsze włączony, a ponadto automatycznie podświetla się po podniesieniu nadgarstka (nie
działa to idealnie, ale wystarczająco dobrze, by nie wyłączać tej funkcji). Odwzorowanie kolorów
nadal pozostawia jednak wiele do życzenia, nie zbliża się jakością do jakiegokolwiek smartwatcha, a podświetlenie ma zimny, niebieskawy kolor, który dodatkowo pogarsza odwzorowanie
barw. Niemniej jednak podczas treningu nie przeszkadza to wcale, interfejs nie różni się bowiem
zbytnio od tego z poprzednich generacji zegarków Garmina. Słaba jakość ekranu rzuca się w oczy
jedynie podczas przeglądania widżetów, a to akurat zdarza się nieczęsto. Poprawiono za to rozdzielczość, więc drobny tekst zyskał na ostrości.
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To, że fēnix przeciętnie radzi sobie z zadaniami „smartwatchowymi”, wiadomo nie od dziś, a nowa
generacja tego w żadnym stopniu nie zmienia. Wciąż brakuje możliwości interakcji z powiadomieniami i to nawet w postaci odpowiedzi na SMS-a wcześniej ustalonym wzorem odpowiedzi,
przeciętnie działa też aktualizacja widżetów bazujących na informacjach z internetu. Nie przeszkadza mi to, bo zegarki Garmina traktuję głównie jako sprzęt treningowy, aczkolwiek w świetle
mnogości wariantów, niekoniecznie przeznaczonych do sportu, jest to coraz poważniejszy problem. Według mnie, dopóki firma nie doszlifuje tych funkcji, jej sprzęt nie będzie w stanie zastąpić smartwatchów na nadgarstkach przyzwyczajonych do nich klientów. Część „treningowa”
została natomiast dopracowana względem poprzedników – poprawki dotyczą głównie interfejsu, choć nie zabrakło też nowych funkcji. Ekran wyboru rodzaju aktywności wyświetla maksymalnie 5 pozycji, a oprócz standardowych treningów mamy też tryb nawigowania (do punktu,
współrzędnych bądź początku trasy), śledzenia (w którym rysowana jest pokonana ścieżka) oraz
HRV Stress, czyli pomiar reakcji serca na wysiłek fizyczny (wymaga jednak zastosowania paska na
klatkę piersiową, z czujnikiem Elevate nie można go wykonać). Oprócz predefiniowanych trybów
możliwe jest też doinstalowanie innych z Connect IQ, a także stworzenie własnego i to przy użyciu samego zegarka.
Ulepszenia oprogramowania nie dotyczą jedynie interfejsu, ale i tego, co siedzi „pod maską”.
Wreszcie fēnix przyspieszył i o ile w menu nie czuć tego może szczególnie mocno, to już zapis
treningu trwa zdecydowanie krócej. Miałem natomiast problemy ze złapaniem sygnału GPS
– raz na kilka prób fēnix 5S łapał go wolniej niż ponad trzykrotnie tańszy Forerunner 35, a testowałem je jednocześnie. Sygnał pozostawał jednak stabilny przez cały czas, podczas biegu
znalazłem niewielkie odchylenia jedynie w miejscach, w których przebiegałem pomiędzy stojącymi blisko siebie, wysokimi budynkami. Czujnik Elevate również działa tak, jak w poprzednich modelach – radzi sobie dobrze, gdy tętno utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie,
natomiast przy gwałtownych zmianach potrafi pokazać wartości odbiegające od normy. Do
codziennych treningów wystarcza, bo pojedyncze odchylenia nie wpływają na podsumowanie
treningu zawierające strefy tętna, ale dla osób monitorujących ten parametr podczas wysiłku
lepszym rozwiązaniem może okazać się pasek (jest wręcz nieodzowny, jeśli pływacie, bo
Elevate w wodzie nie działa). Trening podsumowany jest nie tylko standardowymi statystykami,
ale i informacją o czasie potrzebnym do regeneracji oraz wpływem na wydolność aerobową
i beztlenową. Informacje te zbierane są w widżecie efektywności treningu, do którego dostęp
mamy bezpośrednio na zegarku.
Nowy fēnix towarzyszył mi na co dzień, zastąpił na kilka tygodni Apple Watcha. Odzwyczaił mnie
od częstego ładowania zegarka – bateria wystarcza na tydzień, przy trzech godzinnych trenin-
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gach w tym czasie, bez nich najprawdopodobniej da się wyciągnąć dzień lub dwa więcej. Nie
mogę też już narzekać na ładowanie, bo Garmin wprowadził wreszcie złącze, które występuje nie
tylko w 5S, ale też w pozostałych fēnixach, a jego wymiary i kształt powinny pozwolić umieścić
je też w innych modelach (dostał go już Forerunner 935). Chętnie sprawdziłbym, jak w praktyce
sprawdzają się wymienne paski, miałem bowiem tylko standardowy, mechanizm ich wymiany
jest na tyle szybki, że z pewnością nie pozostawałbym przy jednym.
Choć nowy fēnix wydaje się z pozoru bardzo podobny do poprzednika, to doświadczenie, jakie
zebrał Garmin od wydania modelu 3, widać niemal w każdym detalu. Poprzedni fēnix był bardzo udanym urządzeniem, dlatego też wiele rozwiązań, zaczynając od konstrukcji, a kończąc
na funkcjach, pozostało niemal niezmienionych. Poprawiono jednak niemal wszystko, co mogło
przeszkadzać użytkownikom, a mniejsza wersja 5S sprawiła, że noszenie go na co dzień nie jest
tak problematyczne. Owszem, wciąż nie jest to najlepszy smartwatch, choć z monitorowaniem
aktywności radzi sobie dobrze. Jest natomiast niesamowitym urządzeniem do odbywania wszelkich treningów, od biegania, przez wędrówkę po górach, kończąc na polu golfowym. Nowy fēnix
może wszystko i skutecznie zaraża tym wrażeniem swojego nosiciela.

pawelhac

Zdjęcia: Michał Kołodziej

Garmin fēnix 5S
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• dostosowany do większości sportów
• bardzo intuicyjna obsługa
• wysoka dokładność pomiarów
• wygodny jako zegarek na co dzień
Minusy:
• kiepskie odwzorowanie kolorów
wyimek
• niedopracowane funkcje
„smartwatchowe”
Cena: edycja standardowa
– około 2700 PLN, edycja
Sapphire – około 3100 PLN

wyimek
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XIAOMI MONOPOD SELFIE STICK
NIEZBĘDNIK WAKACYJNY

DOMINIK ŁADA

Z tego, co obserwuję w ostatnim czasie, absolutnym must have wakacyjnym jest selfie stick.
Można go kupić na każdym rogu od handlarzy, dostajemy go jako dodatek do gazet i gadżet
na wszelkich imprezach. Problem w tym, że wszystkie one są… badziewne. Moje zdanie
o tego typu gadżetach zmieniło się, gdy trafił do mnie Xiaomi Monopod Selfie Stick.
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Jak widzę Xiaomi, „chiński Apple”, nie produkuje
jeszcze chyba tylko samochodów, a i to pewnie
kwestia czasu. Dlatego niespecjalnie zdziwiłem
się, gdy jeden z dystrybutorów, CSOP, zaproponował mi jego test.
Gdy rozpakowałem paczkę, pierwsza rzecz, która
mnie zaskoczyła, to jakość wykonania. Ale do
tego już mnie przy innych produktach przyzwyczaił Xiaomi. Aluminium i jakby „gumowane”
tworzywo miło leży w ręku.
Selfie Stick jest też ministatywem. Rozciąga się do
72 cm, a gdy jest złożony, ma tylko 18 cm. Waży
150 g, co w tej kategorii produktów sprawia, że
jest to „porządny sprzęt”.
Bardzo ciekawym rozwiązanem jest mocowanie na telefon i jego głowica. Nie mamy śruby,
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tylko specjalnie przeskakujące mocowanie, które
można obrócić aż o 270 stopni.
Super rozwiązaniem jest dołączony pilot służący
jako wyzwalacz migawki. Brak kabli to zaleta. Pilot
jest malutki i ładowany przez złącze micro USB.
Brak wbudowanej baterii to zaleta, bo można
go zawsze doładować. Pilot może być na stałe
wpięty w sticka lub możemy go wyjąć i trzymać
w ręce, gdy na przykład robimy zdjęcie grupowe.
Komunikacja z pilotem odbywa się przez Bluetooth
4.0 i bez problemu go parujemy z iPhone'em.
Xiaomi Monopod Selfie Stick jest dostępny
w dwóch kolorach, czarnym i szarym. Można go
kupić za 129 PLN w sklepie CSOP.

dominiklada
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X-CAM SIGHT 2

PAWEŁ HAĆ

Wraz z wprowadzeniem do iPhone’a stabilizacji obrazu jego zakres zastosowań w filmowaniu
znacznie się zwiększył. Nie wszystko jednak tkwi w optyce – do kręcenia niektórych ujęć
potrzeba więcej niż świetnego aparatu.
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Gimbal, czyli urządzenie do utrzymywania kamery zwróconej w tym samym kierunku niezależnie od przesunięcia w pionie czy poziomie, zalicza się do tego bardziej profesjonalnego, a tym samym droższego sprzętu. W Chinach wszystko można zrobić jednak taniej
i nie inaczej jest z X-CAM Sight 2. To dwuosiowy stabilizator przeznaczony do urządzeń
mobilnych, dokładniej zaś do smartfonów o przekątnej ekranu od około 4,7 do 5,5 cala
(zależy to zarówno od proporcji, jak i grubości ramek). Zrobiono go z niezłej jakości plastiku, mocowanie ma natomiast gumowe elementy, które pewnie trzymają telefon. Całość
jest sporych rozmiarów, uchwyt lekko wyprofilowano, dzięki czemu pewnie leży w dłoni.
Włącznik znajdujący się na górze świeci lekkim, niebieskim światłem, drugi świecący element znajduje się natomiast na ramieniu i jest zwrócony w kierunku nagrywania. Nie da
się go niestety wyłączyć, a może przeszkadzać podczas nagrywania, odbijając się w błyszczących powierzchniach lub oświetlając otoczenie.
Sterowanie urządzeniem jest nieskompliko-

Po sparowani§u z telefonem przez
Bluetooth urządzenie może służyć
za zdalny spust migawki.

wane, sprowadza się bowiem do obsługi pojedynczego pokrętła pozwalającego przechylać
telefon w górę i w dół, w zakresie 90 stopni.
Pokrętło jest niestety zbyt czułe, powolne obracanie kamery nie jest możliwe – pomimo wielu
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prób nie udało się mi go opanować na tyle, by
sterować nim płynnie. Po sparowaniu z telefonem przez Bluetooth urządzenie może służyć za
zdalny spust migawki. Jego funkcję pełni pokrętło, dokładniej zaś – wciśnięcie go. Nie ma niestety wyraźnego skoku, połowa prób skończyła
się więc na faktycznym zrobieniu zdjęcia (bądź
rozpoczęciu/zakończeniu nagrywania), natomiast każde podejście było okupione obróceniem telefonu względem pierwotnej pozycji. To
jednocześnie najważniejszy i najsłabszy element
X-CAM Sight 2.

/ SPRZĘT / X-CAM Sight 2

107

X-CAM jest bardzo poręcznym urządzeniem, po złożeniu zajmuje stosunkowo niewiele
miejsca (niemniej jednak nieszczególnie pasuje do jakiejkolwiek kieszeni). Przed nagrywaniem warto zostawić go pod ładowarką na noc, bateria ładuje się bowiem bardzo długo,
około 5 godzin. Brakuje mi w nim też wskaźnika naładowania baterii – ten by się przydał, bo wyładowany akumulator jest sygnalizowany natychmiastowym wyłączeniem. To
ostatni z mankamentów, bo samo działanie X-CAM jest już wzorowe. Urządzenie błyskawicznie obraca telefon, a w połączeniu z optyczną stabilizacją obrazu daje bardzo płynne
ujęcia. Jest przy tym bezgłośne, co również nie pozostaje bez znaczenia. Istotne jest jednak prawidłowe zamontowanie w nim telefonu, jego środek ciężkości powinien znajdować
się na środku uchwytu.
Choć X-CAM reprezentuje niską półkę cenową, to wykonuje swoje zadanie bardzo
poprawnie. Nie dość, że pozwala stabilizować telefon, to jest ponadto kompatybilny
z wieloma modelami. Problem w tym, że z płynnym działaniem kontrastuje niewygodna
obsługa i niezbyt dobra bateria. Cóż – jakość użytych materiałów to nie jedyna różnica
pomiędzy chińskimi produktami a droższym sprzętem.

pawelhac
X-CAM Sight 2
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 3/6
Plusy:
• płynne działanie
• pasuje do wielu smartfonów
Minusy:
• niewygodne pokrętło
• wolno ładująca się bateria
Cena: 270 PLN
Dostępny w sklepie CSOP
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TEST HYPERDRIVE:
THUNDERBOLT 3 USB-C HUB

NORBERT CAŁA

Docków USB-C od czasu pojawienia się pierwszego MacBooka 12" rynek zobaczył już
całe mnóstwo. Przeróżne konstrukcje od mniej lub bardziej znanych i cenionych firm.
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Swoje specjalne miejsce w moim sercu mają
te wpinane bez żadnego kabelka w obudowę
komputera i licujące z tą obudową. Przez jeden
z takich docków pewnie uszkodziłem płytę
główną w MacBooku 12". Stało się tak dlatego, że
to podłączenie było bardzo niestabilne i łatwo
o wyłamanie złącza. Co więc mną kierowało,
że testuję kolejny raz podobną konstrukcję?
Powodów jest kilka.
Pierwszy z nich to taki, że dock o trochę przydługiej nazwie HyperDrive Thunderbolt 3 USB-C Hub
jest jedynym tego typu akcesorium przeznaczonym tylko do nowego MacBooka Pro. To dlatego,
że wpinamy go naraz w dwa złącza Thunderbolt
3 USB-C. Dzięki temu, że wpinamy go w dwa złącza, jest bardzo stabilny i nie ma mowy o łatwym
wyłamaniu, jak w przypadku podobnych konstrukcji z jednym złączem. Można nawet pokusić
się i nosić MacBooka z dockiem wpiętym na stałe.
Dock jest wykonany z aluminium w kolorze srebrnego lub gwieździstej szarości MacBooka Pro.
Materiał i kolor są idalnie dobrane do tych używanych przez Apple. Wielkość pilota do Apple TV,
wykonanie znakomite. Teoretycznie dzięki odwracalności portów USB-C, można go wpiąć i po
prawej i lewej stronie MacBooka z Touch Bar, ale
lepiej pasuje na prawą. Choć i po prawej nie jest
zupełnie z nim zlicowany. Wystaje tak z 1,5 mm
ponad obudowę MacBooka. To mało, ale jednak razi. Mnie też lekko przeszkadzała sama jego
obecność w porcie, zazwyczaj dokładnie w tym
miejscu opadało podparcie mojej dłoni piszącej na klawiaturze. W momencie, gdy był wpięty,
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mimo woli układałem rękę mniej wygodnie. Cieszy natomiast to, że w pudełku znajdziemy
pokrowiec na docka z ekologicznej skóry.
Drugi powód to wyjątkowa cecha, jaką jest zgodność
nie tylko z USB-C, ale właśnie zastosowanym w nowych

Dzięki temu, że wpinamy
go w dwa złącza, jest
bardzo stabilny i nie ma
mowy o łatwym wyłamaniu,
jak w przypadku
podobnych konstrukcji
z jednym złączem.

MacBookach Thunderbolt 3. Dość imponująco wygląda też
lista portów, jakie dostajemy po jego podpięciu. Niby zajmuje nam dwa portu Thunderbolt 3 USB-C, ale za to po
drugiej stronie dostajemy:
• HDMI 1080p@60 Hz z rozdzielczością 4K@30 Hz,
• Thunderbolt 3 z rozdzielczością wideo 5K@60 Hz lub 2 x
4K@60 Hz, szybkość danych 40 Gb/s oraz 100 W zasilanie,
• USB-C data (5Gb/s),
• czytnik SD (UHS-I 104MB/s),
• czytnik micro SD (UHS-I 104MB/s),
• 2 x USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s).
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Chyba zupełnie nic nie brakuje, no, może poza złączem ethernet, ale wtedy byłby to ideał, a,
jak wiadomo, po osiągnięciu ideału życie robi się nudne.
Przetestowałem chyba wszystkie złącza, każde z nich działa tak, jak pisze producent, nie bardzo więc wiem, co więcej na ten temat napisać. Może tylko dodam, że to jedyny na rynku
dock o takich parametrach. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli MacBooka 12 ESC edition. Mają bowiem tylko dwa porty Thunderbolt 3 USB-C, na wagę złota jest dla nich więc
to, że taki dock przekazuje dalej Thunderbolt 3, inaczej po wpięciu docka byliby tego portu
pozbawieni. Tego docka musicie szukać na aukcjach, koszt nie powinien przekroczyć 500 złotych. Moim zdaniem warto wydać na niego pieniądze, jeśli naprawdę potrzebujecie tych złączy. Tylko zastanówcie się, czy naprawdę potrzebujecie.
Ocena iMagazine

wyimek

norbertcala
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DŁUGODYSTANSOWY TEST
XIAOMI ROBOT VACUUM
NORBERT CAŁA

Od dłuższego czasu używam na co dzień robota sprzątającego, a jest nim siedmioletni już
Samsung NaviBot. Działa cały czas dobrze i obala tym samym mit o celowym postarzaniu
produktów. Niemniej jednak to dość stary sprzęt. W międzyczasie przez mój dom
przewinęło się jeszcze kilka różnych podobnych gadżetów na czele z flagową Roombą 980.
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Każdy testowany robot zostawał poddawany na początek takiej samej próbie. Stawiałem
stacje dokującą w jednym stałym miejscu, uruchamiałem robota i po prostu czekałem na
rozwój wydarzeń. Do tej pory żaden nie przeszedł testu, czyli nie posprzątał całej przestrzeni
i nie wrócił do bazy. Wszystkie bez przygotowania przestrzeni się gdzieś blokowały. Aż do
momentu, gdy uruchomiłem Xiaomi Robot Vacuum. Ten poradził sobie znakomicie z zadaniem, posprzątał całą możliwą przestrzeń i wrócił do bazy.
Tu zatrzymajmy się na chwilę przy firmie Xiaomi. Dla mnie to taki chiński Apple. Fajne produkty, dobrej jakości, świetnie zapakowane. Mam już ich kilka i z każdego jestem mega
zadowolony. Choć oczywiście mają swoje wady, to jednak zawsze przykrywa je jedna zaleta
– cena minimum dwa razy niższa niż u konkurencji. Jestem jedną nogą fanboyem Xiaomi.

Od początku testu Xiaomi posprzątał
mój dom już 55 razy, zajęło mu
to 2500 minut, a powierzchnia
posprzątana to 2261 m2. Zaklinował
się tylko dwa razy.

Wracając do Xiaomi Robot Vacuum, to kosztuje
on około 1800 złotych (cena w Polsce z FV VAT),
w sieci też go można kupić za równowartość 300
dolarów. Roomba 980, która jest moim zdaniem
jego bezpośrednim konkurentem, to 4500 złotych,
prawie trzy razy drożej. Jakoś wykonania jednego
i drugiego robota oceniam bardzo podobnie. Tutaj
gusta mogą grać rolę, bo Robot Vacuum jest biały
– jak większość produktów tej firmy, a Roomba
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– ciemna. Subiektywnie Roomba jest ładniejsza. Przy czym Roomba nie przeszła mojego
testu. Najpierw zawiesiła się w łazience na dywaniku, potem zaklinowała pod szafką, a na
końcu wjechała na włochaty dywan, z którego zjechać nie potrafiła. Xiaomi Robot posprzątał rzeczony dywanik w łazience, posprzątał pod szafką, na włochaty dywan raz wjechał,
miał tam problemy, ale się uwolnił i więcej nie wjeżdżał. Od początku testu Xiaomi posprzątał mój dom już 55 razy, zajęło mu to 2500 minut, a powierzchnia posprzątana to 2261 m2.
Zaklinował się tylko dwa razy, w obu przypadkach przyczyną były luźno leżące na ziemi
kabelki. Średnio posprzątanie jednego metra kwadratowego zajmuje mu około jednej
minuty. Sprzątanie odbywa się w bardzo przemyślany sposób. Xiaomi za pomocą czujników, w tym lasera, analizuje pomieszczenie, z którym ma do czynienia, dzieli go sobie na
wirtualne fragmenty, objeżdża je dookoła, a następnie sprząta wnętrze tych przestrzeni.
W jego ruchu brak przypadkowości. Gdy jednego dnia zostawimy na przykład otwarte drzwi
do jakiegoś pomieszczenia, które jest zazwyczaj zamknięte, to robot zorientuje się w przestrzeni i tam wjedzie. Przejazdy możemy nawet obserwować na żywo w aplikacji mobilnej.
W pełni naładowana bateria pozwalała mu na odkurzenie około 200 m2.
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W pudełku z Roombą dostajemy wirtualną barierę, która nie
pozwala wjechać robotowi w jakieś miejsce, na przykład w miskę
z wodą dla kota. Testując, używałem więc tej bariery, dlatego
martwił mnie fakt jej braku w Xiaomi. Ale okazało się, że nie jest
potrzebna, bo ten robot zauważa miskę i w nią nie uderza.
Jakość sprzątania jednego i drugiego robota oceniam bardzo
podobnie, czyli bardzo dobrze. Jeden i drugi potrafi zebrać
sporo brudu do pojemnika, nawet kiedy mieszkanie było
wysprzątane i odkurzone wcześniej. Tak naprawdę mając
Xiaomi, możemy sobie darować klasyczny odkurzacz w domu
i mieć ewentualnie jakiś mały, ręczny do odkurzenia miejsc,
w których robot się nie zmieści. W Xiaomi Robot Vacuum
możemy ustawić w sumie sześć trybów sprzątania. W tym najlepszym jest najgłośniejszy, w tym najsłabszym – najcichszy.
W przypadku trybu najgłośniejszego trudno się skupić. Przy
najcichszym można spokojnie prowadzić rozmowę telefoniczną. Ja używam go w ustawieniu środkowym, czyli turbo,
ale bez zwiększonej mocy. Ustawieniami sterujemy oczywiście z aplikacji.
Xiaomi Robot Vacuum jest bowiem wyposażony w moduł Wi-Fi,
dzięki któremu podepniemy go do internetu i będziemy mogli
zdalnie sterować. Gdy zaczynałem testy, aplikacja była jedynie w języku chińskim, co troszeczkę utrudniało jej używanie.
W międzyczasie pojawiła się jednak aktualizacja przynosząca

Ale co będzie, jak już trochę popracuje?
To spowodowało, że ten test piszę dwa
miesiące po rozpoczęciu testów. I nadal nie
mam się do czego przyczepić. To chyba
idealny robot odkurzacz.
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wsparcie dla języka angielskiego. Nauczyłem się w sumie już trochę tego chińskiego i teraz
zostanę z nim jak jakiś… Aplikacja pozwala sterować zdalnie robotem, czyli na przykład włączyć go już po wyjściu z domu. Możemy też w niej ustawić automatycznie sprzątanie o danej
godzinie lub dowiedzieć się, w jakim stanie są podzespoły eksploatacyjne robota. Po prawie
dwóch miesiącach filtr ma jeszcze 72% początkowej wartości, szczotka boczna 79%, a główna
86%. Niestety Xiaomi w przeciwieństwie do Roomby nie pokazuje poziomu zapełnienia
pojemnika na brud. Trzeba do niego zajrzeć raz na kilka dni. Nie jest to uciążliwe, bo wystarczy podnieść klapkę u góry robota i wyciągnąć pojemnik. Dla mnie bardzo ważne jest to, że
pojemnik jest szczelny, po jego wyjęciu nic nie wysypie się przypadkowo na ziemię. Różnie
bywało z tym w innych robotach.
W przypadku Xiaomi Robot Vacuum najbardziej obawiałem się jego trwałości. Od początku
zachwycił mnie precyzją sprzątanie, umiejętnością wykrywania przeszkód. Ale co będzie,
jak już trochę popracuje? To spowodowało, że ten test piszę dwa miesiące po rozpoczęciu
testów. I nadal nie mam się do czego przyczepić. To chyba idealny robot odkurzacz. Po prostu go uruchamiam, wychodząc z domu – automatyczny harmonogram się nie sprawdzi, bo
wychodzę w różnych godzinach i zapominam. Mam statystycznie 95% pewności, że się nie
zatnie i posprząta cały dom, znaczy jedno piętro, bo po schodach jeździć nie potrafi. Jeszcze.

norbertcala

Ocena iMagazine:

wyimek
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NANOLEAF AURORA

PAWEŁ HAĆ

Nie wszystko w domu musi być praktyczne, o ile tylko jest wystarczająco ładne. Obklejenie
ściany trójkątnymi kawałkami plastiku tylko po to, by świeciły, nie wydaje się praktyczne. Ale
czy jest ładne?
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Nanoleaf jest póki co nieszczególnie znanym w Polsce producentem inteligentnego systemu
oświetlenia. Kilka miesięcy temu testowałem ich lampy Ivy, będące zamiennikami tradycyjnych żarówek z gwintem E27. Można je ściemniać, zaprogramować sceny i harmonogramy,
a także zintegrować z HomeKitem, stąd też zakres ich zastosowań jest naprawdę duży.
Aurora to zupełnie inny sprzęt, choć teoretycznie również mamy do czynienia z inteligentnym oświetleniem. Owszem, sterujemy światłem, jednak tym razem możemy nie tyle uzyskać jego właściwe natężenie, co do woli sterować jego barwą.

System Aurora ma bardzo rozrywkowe przeznaczenie, aczkolwiek może mieć też kilka praktycznych zastosowań. W zestawie znajdujemy 3 lub 9 trójkątnych paneli, które montujemy
na ścianie za pomocą dwustronnej taśmy. Możemy je dowolnie łączyć, a także rozbudowywać stworzoną instalację kolejnymi modułami. Komunikują się ze sobą za pomocą płaskich
złączek, wsuwanych w środek jednego z boków, więc nie wystają one na krawędziach, jeśli
nie są używane. Panele są bardzo lekkie i z powodzeniem będą trzymać się ściany, o ile tylko
dobrze je przykleimy. Należy też pamiętać o doprowadzeniu do nich zasilania – wystarczy
podpiąć do prądu niewielki moduł sterujący, przypinany bezpośrednio do jednego z paneli
i pełniący jednocześnie rolę mostka łączącego Aurorę z siecią Wi-Fi (a jednocześnie z naszym
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telefonem). To zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż stosowane w Ivy Smarter osobne
urządzenie, podpinanie nie tylko do prądu, ale też
przewodowo do routera. Pomiędzy sterownikiem
a gniazdkiem znajduje się zasilacz w postaci sporej kostki, którą trzeba gdzieś ukryć. Na kontrolerze znajduje się wyłącznik oraz przycisk do zmiany
sceny, bardziej skomplikowane działania (od
sterowania po programowanie) odbywa się już
z poziomu aplikacji na smartfonie (z Androidem
lub z iOS). Nanoleaf planuje wprowadzenie do
oferty bezprzewodowego pilota do sterowania,
ma być dostępny w połowie tego roku.
Skonfigurowanie systemu jest banalnie proste,
wystarczy podpiąć mostek do zasilania, uruchomić aplikację i w kilku krokach dodać go do
listy urządzeń. Następnie przepisujemy lub skanujemy kod, by powiązać Aurorę z HomeKitem.
Konfiguracja systemu odbywa się z poziomu aplikacji Nanoleaf, natomiast zapisane sceny trafiają
do aplikacji Dom (są też widoczne w Centrum
Sterowania). Na co dzień zajmuję się sterowaniem oświetleniem, dlatego też miałem pewne
obawy co do zbytniego uproszczenia bądź skomplikowania systemu. Każdy panel można bowiem
wpiąć jednym z trzech boków (bądź też nawet
wszystkimi trzema) do innych paneli, teoretycz-

System Aurora ma bardzo
rozrywkowe przeznaczenie,
aczkolwiek może mieć też kilka
praktycznych zastosowań.
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nie więc ustalenie pozycji każdego z nich w systemie mogłoby być pracochłonne (wymagałoby bowiem indywidualnego ustalenia pozycji wszystkich elementów). Tymczasem po
przepięciu paneli w inne miejsce Aurora natychmiast rozpoznaje ich położenie i dostosowuje do tego sposób wyświetlania sceny. Nie jest to widoczne w sytuacji, gdy jednocześnie
wyświetlamy tylko jeden kolor bądź są wybierane losowo, ale już przy efekcie „fali” scena by
się rozsypywała. Tutaj działa to perfekcyjnie, użytkownik nie musi zastanawiać się nad tym,
co się stanie, jeśli zmieni położenie paneli – te będą działać dalej w dokładnie taki sposób,
w jaki zostały zaprogramowane. System nie został przy tym nadmiernie uproszczony, da się
bowiem nie tylko wybrać dowolny kolor i ustalić jasność świecenia każdego z paneli (razem
lub z osobna), ale możliwe jest też zaprogramowanie scen. Ich tworzenie jest nadzwyczaj
proste: na ekranie widoczny jest układ paneli, po wybraniu palety kolorów dla danej sceny
(domyślnej lub stworzonej samodzielnie) możemy ustalić, w jaki sposób będą się zmieniały.
Do wyboru jest kilka efektów przejść: natychmiastowe przełączanie, płynne przechodzenie, wspomniana już „fala” (przechodząca od jednego końca całej instalacji do drugiego, i to
w wybranym kierunku), krążenie koloru, gwałtowne przejścia oraz tryb losowy. Dla każdego
z nich da się ustalić też jasność i szybkość zmian. Zabrakło co prawda bajerów w postaci
wybierania koloru na podstawie zdjęcia (znanego choćby z Hue Philipsa), jednak nie wydaje
się mi to potrzebne. Zaprogramowane sceny można przełączać przyciskiem na mostku bądź
wywoływać za pomocą aplikacji Nanoleaf, HomeKita lub Siri (wygodniej jednak nazwać je
w języku obsługiwanym przez Siri).
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Ustawienie scen trwa dosłownie chwilę, choć mnie zajęło kilka godzin. Aurora jest jak plac
zabaw, z którego nie sposób zejść bez sprawdzenia wszystkiego. Na początku to tylko
światło, kolorowe trójkąty, wyglądające dokładnie tak, jak chcemy. Proponowane przez
producenta sceny sugerują jednak, że można z jego pomocą uzyskać konkretny efekt: pobudzenie, ukojenie po ciężkim dniu, skupienie podczas pracy czy w końcu imitację wschodzącego bądź zachodzącego słońca. Do tego dochodzi integracja z HomeKitem, a jednocześnie
bardziej praktyczne wykorzystanie Aurory. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sygnalizowała,
w jakiej scenie działa cały dom, przełączała się na inny kolor, gdy podniesie się temperatura
bądź wykryty zostanie dym albo też mignęła, gdy ktoś otworzy drzwi garażu. Warunkiem
jest oczywiście posiadanie odpowiednich akcesoriów innych producentów, niemniej jednak
możliwości Aurory nie ograniczają się jedynie do bycia ozdobą.
Gdy coś jest inteligentne, nie może być niepraktyczne. Aurora, choć stworzona jest przede
wszystkim do zabawy, może pełnić też inne funkcje. Jest przy tym niezwykle prosta w obsłudze – z montażem i konfiguracją poradzi sobie każdy, podobnie jak z późniejszą rozbudową
systemu. Integracja z HomeKitem pozwala natomiast nie tylko wygodnie sterować scenami
świetlnymi, ale też umożliwia współpracę z innym sprzętem. Najważniejsze jest jednak to, że
wygląda doskonale, niezależnie od tego, do czego jest wykorzystywana.
Ocena:

pawelhac
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KNOMO RUPERT

POJEMNY MESSENGER

DOMINIK ŁADA

Po wielu latach poszukiwań wreszcie odkryłem prawdę – nie ma torby idealnej. Każda ma coś, co
jest dla niej szczególne, co ją wyróżnia, ale ma też swoje wady. Małe są wygodne i lekkie, ale mało
pojemne. Duże są pojemne, ale często ciężkie i nieporęczne. Jak już to odkryjesz, jednocześnie
dochodzisz do wniosku, że znalazłeś też wreszcie wytłumaczenie, dlaczego masz kilka toreb.
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Sytuacja win-win. Wreszcie bez kaca moralnego mogę mieć jedną torbę do miasta, jedną
na oficjalne, bardziej formalne spotkania, i jedną na wyjazdy. Tylko właśnie ostatnio miałem
problem z tą ostatnią. Po tym, jak mnie okradziono w Barcelonie dwa lata temu, gdy straciłem dużego messengera, nie mogłem nic sensownego znaleźć. To, co było dostępne, albo
było za duże, albo za małe, albo wyglądało tak sobie.
Podczas ostatnich targów IFA trafiłem na stoisko znanej Wam z naszych łamów, brytyjskiej
firmy Knomo. Pokazali wtedy nową serię produktów, która kompletnie odbiegała wyglądem
i wykorzystanym materiałami od znanych mi dotychczas z ich portfolio. Od razu zwróciłem
uwagę na ich nowego messengera – model Rupert.
Po powrocie do Polski skontaktowałem się z dystrybutorem, ale dowiedziałem się, że, niestety, dystrybucja tego modelu nie jest u nas planowana. Dziwna decyzja. Nie wnikam.
Postanowiłem zatem poszukać go na własną rękę za granicą. W sklepie producenta oczywiście jest dostępna, ale kosztuje 99 euro plus przesyłka. Zobaczyłem ją na Amazon.de,
który jest już w polskiej wersji językowej i pojawiają się tam różne przeznaczone dla Polski
promocje. Znalazłem tam Ruperta za 60 euro z darmową przesyłką. Kupiłem. Poczułem
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się, że zrobiłem deal życia. Stan euforii trwał do
momentu, gdy odwiedziłem niedawno TK Maxx,
który jest niedaleko naszego biura. Mina mi zrzedła… 134 złotych. No cóż, takie życie.
Wracając do Ruperta. Jest to bardzo wygodna,
duża torba w stylu messengera. Wykonana jest
z oryginalnego jak na Knomo materiału, bo
z wodoszczelnego nylonu.
Knomo przyzwyczaiło mnie do produktów skórzanych, ale jak zobaczyłem nylonowego Ruperta,
od razu byłem pewien, że go chcę. Bardzo ładna
forma, nieudziwniona. Wodoszczelność. A przede
wszystkim lekkość. To są dla mnie podstawowe
atuty. Duże torby są zazwyczaj ciężkie. Rupert
waży poniżej kilograma (900 g), co jest bardzo
dobrym wynikiem przy torbie mogącej pomieścić
MacBooka Pro 15".
Rupert ma trzy zewnętrzne kieszenie zapinane bezpiecznym i wodoszczelnym suwakiem.
Środek, też zapinany suwakiem, to jedna przestrzeń, ale z wydzielonym miejscem na laptopa
i kilkoma przegródkami na drobiazgi.
Torba jest bardzo pojemna. Spokojnie jestem
w stanie spakować się do niej na przedłużony
weekend, jednocześnie zabierając komputer.
Minusem, związanym przede wszystkim z jej
wagą, jest to, że nie jest w żadnym miejscu
usztywniana. Niby dzięki temu lepiej układa się
podczas noszenia, ale jednocześnie rzeczy, które
w niej mamy, nie są specjalnie chronione przed
uderzeniami.
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Drugim minusem dla mnie jest pasek. Niby jest
szeroki, ale brakuje mi jakiegoś wzmocnienia lub
gąbki w miejscu, gdzie wisi na ramieniu, bo przy
cięższej, wypchanej torbie może być to mniej
wygodne. Dodatkowo wolałbym, jakby pasek był
na stałe przyszyty do torby, a nie przymocowany
karabińczykami – ale to moje zboczenie.
Poza tymi dwoma minusami uważam Ruperta
za bardzo wygodną i przede wszystkim minimalistyczno-elegancką torbę, na pewno wartą
swojej ceny. A jak traficie ją jeszcze w TK Maxx,
to nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie. Będziecie
zadowoleni.

dominiklada
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MIECZ ŚWIETLNY
MÓWCY OD LOGITECH

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Od czasów, gdy Apple postanowiło wymontować odbiornik podczerwieni
i jednocześnie napęd optyczny z MacBooków Pro, a więc od dnia, gdy te komputery
przeszły przedostatnią zmianę obudowy i opuściły słynne aluminiowe ciało z garbem
(seria MD101, MD104), swoją epokę zakończyły także piloty od Apple.
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Przynajmniej te do komputerów Mac, wszak Apple TV to zupełnie inna bajka. Swoją drogą do
dziś nie rozumiem, dlaczego to rozdzielono. Wracając jednak do tematu, jako mówca publiczny
i członek międzynarodowego klubu mówców Toastmasters wiem, jak ważne jest, aby podczas
mowy korzystać z prezentera, a nie na przykład z iPhone'a. Albo – co gorsza – z Magic Mouse,
a to już widziałem u jednego z prelegentów konferencji Microsoftu (Shit!). iPhone i aplikacja
Keynote dla iOS i watchOS pozwalają co prawda efektownie panować nad slajdami, ale z efektywnością i wygodą nie ma to nic wspólnego. Przełączanie slajdów za pomocą nadgryzionego
nosidła wygląda tak komicznie, jak komunikowanie się z Zordonem w Power Rangers, a spacerowanie z iPhone'em po scenie jest po prostu nieprofesjonalne. O rozproszeniach już nie wspomnę. Nie róbcie tego. Proszę.
Co więc pozostaje? Zakup prezentera. Tutaj zazwyczaj również czekają na nas schody. Większość
z tych urządzeń do swojej pracy potrzebuje wpinanego na złącze starego typu (USB-A) odbiornika podczerwieni, no właśnie

Gdyby tylko był mniejszy… Choć, moment?
Miecz świetlny, a właściwie jego widzialna
rękojeść, którą stanowi Spotlight, nie może być
przecież filigranowa!

– podczerwień. Tracisz zasięg, tracisz
kontrolę. Logitech postanowił rozwiązać ten problem.

Spotlight
Do moich testów trafił ostatnio produkt, na który czekałem. Na który
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czekało wielu mówców! Nowoczesny,
dostępny w kolorach nadgryzionych
sprzętów i piekielnie naszpikowany
elektroniką – prezenter Logitech
Spotlight. Pierwsze wrażenia?
Profesjonalnie opakowany produkt,
przy którym widać, że producent
zadbał o najmniejszy detal. W zestawie znajdziemy: pilota Spotlight,
smukłe, skórzane etui z logo marki,
przewód USB-C (brawo!) oraz odbiornik Wireless o zasięgu do 30 m dla
tych, którzy nie chcą parować pilota
w jedyny prawidłowy sposób – czyli
interfejs Bluetooth. Tak, Spotlight to
pilot na BLE 2.4 GHz. Wracając jeszcze
do wspomnianego odbiornika, jest on
integralną częścią bryły pilota – wpina
się go do jego wnętrza, u spodu prezentera. Co ciekawe, na końcu wydrążonej w tym celu szczeliny znajdziemy
port USB-C do ładowania urządzenia.
Aby więc tego dokonać, należy wyjąć
z pilota odbiornik i wpiąć dołączony
przewód USB-C do głęboko ukrytego portu. Można użyć tego samego
przewodu, którym ładujecie swojego MacBooka i MacBooka Pro. Pilot

Tracisz zasięg, tracisz
kontrolę. Logitech
postanowił rozwiązań ten
problem.

128

/ SPRZĘT / Miecz świetlny mówcy od Logitech

potrzebuje zaledwie minuty ładowania, aby pracować przez kolejne trzy
godziny, a do pełnego naładowania
akumulatora potrzebuje godziny.
Pełna bateria o pojemności 85 mAh
powinna wystarczyć na trzy miesiące
pracy. Sporo. Na początku to rozwiązanie wydawało mi się komiczne
i przekombinowane, ale biorąc pod
uwagę wykorzystanie bryły samego
urządzenia, doceniam pomysł designerów Logitecha.
Do obsługi zaawansowanych funkcji
prezentera, o których za chwilę, służy
aplikacja dla macOS (oraz innych
platform), którą pobieramy ze strony
producenta. Już po otwarciu pudełka
wita nas wyraźny komunikat, stanowiący o tym, że należy to zrobić. Po
pobraniu aplikacji Spotlight uruchamia się okno parowania urządzenia.
I tutaj jestem absolutnie oczarowany
tym, w jak piękny i prosty zarazem
sposób twórcy aplikacji prowadzą
użytkownika przez cały tutorial.
Mistrzostwo motion designu i prostoty. Brawo! Pilota możemy również sparować przez Bluetooth, tak
z menu Connectivity aplikacji, jak
i z systemowego menu parowania.
Logitech Spotlight ma 13 cm długości, 2,8 cm szerokości i 1,2 cm grubości. I to jest jego niekwestionowana,
największa wada. Prezenter jest po
prostu toporny. Znalazłem na to
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tylko jedno uzasadnienie, o którym piszę na końcu
tej recenzji. Według mnie produkt powinien być
o połowę mniejszy w każdym ze swoich wymiarów.
Waga Spotlight to 49,2 g – akceptowalna. Po sparowaniu prezentera zaczyna się prawdziwa jazda bez
trzymanki.

Kontrola absolutna
Logitech Spotlight ma tyle zaawansowanych funkcji,
że postanowiłem skupić się na trzech, w mojej ocenie najważniejszych. Po pierwsze: uniwersalność.
Spotlight współpracuje ze wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami: Powerpoint, Keynote, PDF,
Google Slide oraz Prezi. Ba, urządzenie pozwala na
sterowanie interfejsem samej maszyny! Dzięki aplikacji możemy zaprogramować działanie wszystkich
trzech przycisków funkcyjnych pilota. W ten sposób
dwukrotne użycie strzałki Wstecz może aktywować obsługę systemowego scrolla, a dzięki wbudowanemu w pilota żyroskopowi możemy ruchem
dłoni przewijać zawartość Findera i uruchamiać
zaznaczone pliki. Kapitalna sprawa! Inny przycisk
może służyć nam do uruchamiania tak ważnego dla
mówcy czarnego ekranu, czyli wyłączania tymczasowo prezentacji, aby móc skupić uwagę słuchaczy na sobie. Inni zaprogramują jeden z przycisków
Spotlight jako ten odpowiedzialny za sterowanie
głośnością. Dla mnie – petarda.
Po drugie: kontrola i pointer. Aplikacja pozwala na
użycie pointera w dwóch postaciach: Ringu, którego
średnicę sami definiujemy, skupiającego uwagę
widowni na danym fragmencie prezentacji ekranu
(pozostawiając zaciemniony obszar poza okręgiem
Pointera). Lupy, której rozmiar również definiujemy.
Działa ona tak samo, jak poprzednia opcja, z tym że
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wycinek ekranu znajdujący się wewnątrz okręgu jest powiększony. Funkcja Pointer działa bezwzględnie na wyświetlanym obrazie, a nie na oknie aplikacji! To absolutny killer feature tego
produktu. Jego zastosowanie jest tak szerokie, że Spotlight powinien być standardem podczas
wszelkich przemówień publicznych.
Po trzecie i dla mnie najważniejsze Logitech Spotlight może informować mówcę, że zbliża się
do końca swojej prezentacji. Robi to dzięki wbudowanemu silnikowi wibracyjnemu, który programujemy, aby informował nas o tym, że wkrótce pora zakończyć mowę. Możemy wybrać
intensywność tych wibracji. Dodatkowo pilot poinformuje nas w ten sposób również o niskim
poziomie baterii, pozostawiając czas, który pozwoli ograć ten drobny problem, aby widownia
nie zorientowała się, że wdrożyliśmy plan B. Bo taki plan każdy mówca powinien zawsze mieć.

Miecz świetlny mówców
Logitech stworzył produkt niemalże doskonały. Moja wysoka ocena wynika z tego, że jako
mówca mam wrażenie, jakby osoby z tej firmy usiadły w końcu przy hektolitrach kawy
– dokładnie tak, jak przygotowujący się do mowy mówca – i zebrały potrzeby osób przemawiających publicznie w jedną, spójną całość. Logitech – dziękuję. Teraz tylko to wszystko
udoskonalcie.
Nie ma róży bez kolców, mawiają. Spotlight nie kosztuje mało. Jest jednak warty każdej wydanej złotówki. Gdyby tylko był mniejszy… Choć, moment? Miecz świetlny, a właściwie jego
widzialna rękojeść, którą stanowi Spotlight, nie może być przecież filigranowa! Niech moc słów
będzie z Wami!

kolaczkrzysztof

131

/ SPRZĘT / Dzień dobry, Fibaro

DZIEŃ DOBRY, FIBARO

PAWEŁ OKOPIEŃ

Inteligentny dom nie jest już science fiction, w ciągu dwóch dekad zmieniło się
naprawdę dużo w tej materii. Dlatego właśnie rozpoczynam długoterminowe testy
systemu od Fibaro. Zapowiada się na świetną przygodę, ale zanim wyruszy się
w jakąkolwiek podróż, należy się przygotować i o tym właśnie będzie mowa.
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Do testów dostałem centralkę
w wersji lite, dwa czujniki drzwi,
czujnik ruchu, czujnik zalania,
czujniki do włączników światła
oraz czujniki do sterowania roletami. To dość skromny zestaw, który i tak kosztuje około
5 tysięcy złotych. Aby w pełni wyposażyć średniej wielkości dom, potrzebujemy przynajmniej kilkunastu czujników. Inteligentny dom to przede wszystkim gadżet podnoszący
komfort życia, a nie inwestycja na przykład w oszczędności zużycia energii. Choć oczywiście przy odpowiednimi wykorzystaniu jest to możliwe.
Fibaro w obecnej wersji korzysta z technologii
Z-Wave, nie jest więc bezpośrednio kompatybilny
z Apple HomeKit. Jednocześnie firma ma w swojej
ofercie już czujniki działające z Apple HomeKit, sprzedaje je niezależnie od systemu. Nie zdecydowałem się
na wersję z HomeKit, ponieważ w tym wariancie przynajmniej na razie nie ma sensorów instalacyjnych, są
jedynie rozwiązania plug and play.
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Gdy jeszcze parę lat temu chcieliśmy skorzystać z rozwiązań Smart Home, byliśmy skazani
na kompletną instalację i to na etapie budowy lub generalnego remontu. Kompleksowe
rozwiązania były dostępne jedynie w wersji przewodowej. Obecnie oprócz Fibaro znajdziemy kilka systemów, które działają bezprzewodowo. Ma to dwie zalety. Po pierwsze
niemal wszystko możemy podłączyć sami, bardzo szybko i bez większych problemów.
W dodatku możemy to zrobić w dowolnym momencie. Oznacza to, że każdy dom czy
mieszkanie możemy zamienić w inteligentne i zajmie nam to co najwyżej kilka godzin. Po
drugie nie musimy od razu wydawać wielu tysięcy na kompletny system. Możemy zacząć
od małego zestawu i powoli, wedle potrzeb i zasobów, go rozbudowywać. Pozwala to też
na własnym przykładzie przetestować, czy rzeczywiście inteligentny dom nam się sprawdzi i czy potrzebujemy go już teraz w takiej formie.

Fakt, że system możemy zainstalować praktycznie w każdym domu lub mieszkaniu
i w każdym momencie, nie zwalnia nas z myślenia i planowania. Aby inteligentny dom
miał sens, musimy o tym pomyśleć już wcześniej. Zwłaszcza gdy dom budujemy sami lub
możemy mieć wpływ na pewne elementy. Planowanie nam będzie szczególnie potrzebne,
gdy zaczynamy od małego zestawu. Wtedy musimy przemyśleć, gdzie system będzie najbardziej potrzebny i najbardziej efektywny. Na przykład inteligentne gniazdka montujmy
tam, gdzie mamy newralgiczne urządzenia. Jeśli zdarza nam się zapomnieć wyłączyć
żelazko albo się o to zwykle martwimy, to właśnie tam zastosujmy takie gniazdko. Możemy
je też zamontować za sprzętem RTV. Włączniki światła sterowane przydają się szczególnie
przy oświetleniu zewnętrznym. Natomiast te uruchamiane czujnikiem ruchu są najlepszym
rozwiązaniem do korytarzy.
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Pamiętajmy też, że Fibaro i inne tego
typu systemy to jeszcze nie wszystko.
W czasie budowy pomyślmy o rozprowadzeniu sieci kablowej, koszty
przewodów nie są duże, a czasem
mogą być sporym ułatwieniem.
W dużym domu sprawdzi się nie
tylko robot odkurzający, ale też odkurzacz centralny. Natomiast kluczowe
jest ogólne rozmieszczenie przewodów elektrycznych, tak aby gniazdka
były w funkcjonalnych miejscach
i aby przewody pod oświetlenie były
w dobrych miejscach. Nie jest to
łatwe, bo większość ustaleń musimy
podjąć na etapie gołych ścian.
Moja przygoda z inteligentnym
domem dopiero się rozpoczyna.
Zaczynam ją od rozplanowania, gdzie
wykorzystać czujniki. Na iMagazine.
pl będę na bieżąco dzielił się swoimi wrażeniami z testów Fibaro. Sam
jestem ciekaw, czy warto.

paweloko
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NA TE TELEWIZORY MUSISZ
ZWRÓCIĆ UWAGĘ

PAWEŁ OKOPIEŃ

W tym roku lato nie raczy nas żadnymi wielkimi sportowymi imprezami, producenci
dopiero niedawno wprowadzili na rynek nowe telewizory, które prezentowali już w styczniu.
Przedstawiam Wam najciekawsze moim zdaniem tegoroczne propozycje, zarówno z wysokiej
półki, jak i tej średniej. Wszystkie godne polecenia i zakupu.
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Panasonic EX780
Jeśli chodzi o telewizory, to polityka Panasonica jest dość klarowna. Co dwa lata wypuszczamy wyżyłowany telewizor LCD i OLED. W tym roku jest to OLED EZ1000, w zeszłym roku
był LCD z tylnym podświetleniem LED – DX900. Jeśli firma niczym nas nie zaskoczy na targach IFA, to EX780 będzie najwyższą tegoroczną serią telewizorów LCD. Jest to telewizor
dobrze wypozycjonowany pod względem ceny. Co więcej, jest dostępny w rozmiarach od 50
do 75 cali. To pierwszy tak duży telewizor w ofercie Panasonica. EX780 ma bardzo niski input
lag, rewelacyjne odwzorowanie kolorów. Jego jedyną słabą stroną jest stosunkowo niski
poziom jasności w HDR. A treści HDR jest coraz więcej, chociażby w Netfliksie, ma to więc
znaczenie. Trzeba też pamiętać, że system operacyjny tego telewizora nie należy do najbardziej urodziwych, ale posiada on popularne aplikacje i jest stabilny.

Sony XE93
Sony wraca do ekstraklasy! Cieszę się z tego ogromnie, bo było żal patrzeć na to, co firma
oferowała, jeśli chodzi o telewizory w minionych latach. Sytuacja się wreszcie zmieniła i poza
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modelem XE80 wszystkie inne są godne rekomendacji. Może trochę dziwić liczba ekranów Full HD, ale i w tym szaleństwie jest metoda. XE93 to flagowy tegoroczny model LCD,
w ofercie firmy jest też OLED A1. Jednak to XE93 ma świetny efekt HDR, dobre podświetlanie,
dobre odwzorowanie kolorów. Niestety, sam mam dużo zastrzeżeń co do działania systemu
Android TV. Brak stabilności nawet w menu ustawień powoduje, że telewizor budzi frustrację. Mimo to ze względu na pozostałe parametry ekran ten uważam za jeden z najlepszych
w tym roku i nie można przejść obok niego obojętnie.

Samsung Q9
QLED mnie oczarował, natomiast Q9 mnie zachwycił. Pozostałe modele z serii Q są bardzo
fajne, ale to Q9 jest genialny. Płaski ekran jest trochę grubszy od swoich braci, co podkreśla
jego walory „pro”. Zresztą w jednej z zagranicznych recenzji przeczytałem, że to pierwszy
domowy ekran LCD, który z powodzeniem może być wykorzystywany przez profesjonalistów. W mojej opinii ZD9 i DX900 miały równie doskonałe parametry, tu wrażenie robi czerń
uzyskana z bocznego podświetlania i jednocześnie fantastyczna duża jasność. To telewizor
bardzo uniwersalny. Korzystałem z niego w środku dnia i mimo pewnych odbić na ekranie
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udawało się z satysfakcją oglądać bardzo ciemne sceny i dostrzegać detale. Uzupełnieniem
wysokiej jakości obrazu jest fantastyczny dizajn oraz szybki i funkcjonalny Smart TV. Dla
mnie Smart TV Samsunga to obecnie jedyna licząca się propozycja na rynku. W Q9 gra
wszystko. Cenę przemilczę.

LG W7
Jeśli Q9 jest drogi, to W7 jest bardzo drogi. Telewizor dostępny na razie jedynie w wariancie
65-calowym (będzie jeszcze 77 cali) kosztuje ponad 32 tysiące złotych. Ten telewizor trzeba
przede wszystkim zobaczyć choć raz na żywo, dotknąć go. Ekran ma zaledwie 2,5 mm grubości i jest dosłownie przyklejony magnesami do ściany. Wymaga to oczywiście odpowiedniej instalacji. Cała elektronika jest schowana w soundbarze pod nim. Soundbar ten nawet
obsługuje Dolby Atmos. Wygląda to świetnie, do tego jeszcze czerń OLED-a robi swoje.
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Sony XE70
Gdy czytacie te słowa, tego modelu prawdopodobnie jeszcze nie ma na sklepowych półkach, warto jednak mieć go na uwadze. Ten telewizor Sony będzie tańszy od wszystkich
wcześniej opisywanych tu modeli. To podstawowy model 4K japońskiego producenta. Na
tyle podstawowy, że firma zrezygnowała z Android TV na rzecz własnego systemu Smart
TV. Wygląd jak na Sony przystało dobry, jakości obrazu w pełni potwierdzić nie mogę, ale
z pewnością jest przyzwoicie.

Philips PUS6262
Znów telewizor od firmy oferującej ekrany z Android TV, a jednak model bez Android
TV. Matryca IPS 60 Hz nie jest szczytem technologicznych możliwości, ale w opakowaniu
Philipsa daje radę. Mamy więc przyzwoity obraz, Netfliksa na pokładzie. Kluczowy jest jednak Ambilight. Uwielbiam tę technologię, jest fantastycznym gadżetem i jest to dizajnerska
przewaga Philipsa nad konkurencją. Diody z tyłu telewizora robią świetny efekt wieczorem
i powiększają obraz. PUS6262 również ma bardzo atrakcyjną cenę.

paweloko
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HYUNDAI IONIQ HYBRID
VS TOYOTA PRIUS
JAN URBANOWICZ
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Na palcach jednej ręki można wymienić producentów, którzy w swojej ofercie nie mają samochodów z napędem hybrydowym. Z każdym rokiem przybywa takich aut i moim zdaniem
w końcu na tym polu zaczęło robić się ciekawie. Do tej pory hybryda kojarzyła się głównie
z Toyotą Prius, jednak kilka miesięcy temu pojawił się model, który może śmiało z Japończykiem
konkurować.
Tym modelem jest IONIQ ze stajni koreańskiego Hyundaia, który jest pierwszą seryjnie produkowaną hybrydą tego producenta. Tak naprawdę IONIQ to jeden model, ale w trzech wersjach: hybrydowej, hybrydzie typu plug-in oraz w pełni elektrycznej. Miałem okazję (i tej wersji
dotyczy ten tekst) jeździć hybrydą, ale mogę zdradzić, że za jakiś czas wsiądę również do auta
elektrycznego. Chociaż to Toyota króluje na rynku hybryd, inni producenci starają się ją dogonić, wprowadzając do sprzedaży swoje modele. Japoński koncern niemal każdy swój samochód może zaoferować z napędem hybrydowym i na pewno jest to godny gratulacji wyczyn.
Niewątpliwie najpopularniejszą na świecie hybrydą jest Prius, od którego tak naprawdę cała ta
rewolucja się zaczęła.
Na rynku mamy obecnie czwartą generację Priusa. Jest to auto… kontrowersyjne. Choć bryła
od kilku generacji pozostaje podobna, to ten model zdecydowanie się wyróżnia na tle swoich
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poprzedników. Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem go na materiałach prasowych wiele miesięcy temu, to trochę się w nim zakochałem. Było to zauroczenie niezrozumiałe, ale chyba takie
są najlepsze. Niestety, czasami przy bliższym poznaniu okazuje się, że jest to tylko zauroczenie
i o żadnej miłości nie może być mowy. Tak właśnie było ze mną i z Priusem.
Sytuacja odwrotna miała miejsce w przypadku IONIQ. Na zdjęciach i filmach wyglądał zwyczajnie. Ot, kolejny ładny samochodzik i nic specjalnego mnie w nim nie urzekło. Gdy jednak się do
niego zbliżyć, nieco z nim „porozmawiać”, „posłuchać go”, dochodzimy do wniosku, że to bardzo
fajna maszyna, która zdecydowanie zasługuje na naszą uwagę. Nagle okazuje się, że ładna, ale
przeciętna dziewczyna jest pod wieloma względami lepsza od popularnej i krzykliwej królowej
szkolnych korytarzy.

Wygląd zewnętrzny
Bryła obu aut jest do siebie dość podobna. Co prawda Hyundai ma linię nadwozia zbliżoną
bardziej do poprzedniej generacji Priusa, ale nie można powiedzieć, że są to całkowicie inne
samochody. Nie można nie pomyśleć, że Toyota poszła w nieco inną stronę. Dominuje tu
swego rodzaju futuryzm i odwaga. Widać, że Japończycy nie boją się urzeczywistniać swo-
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ich nieco pojechanych pomysłów. Mam wrażenie, że większo-

Niestety, czasami przy
bliższym poznaniu
okazuje się, że jest to tylko
zauroczenie i o żadnej
miłości nie może być
mowy.

ści Polaków to auto się nie spodoba, ale to jest chyba głównie
związane z naszą mentalnością. Wszak na Zachodzie jest
tego modelu na pęczki, choć zastanawiam się, czy faktycznie Europejczykom i Amerykanom aż tak się on podoba, czy
może po prostu chcą być na czasie i koniecznie muszą posiadać hybrydowy samochód – a wiadomo, że jak hybryda, to
Toyota. Mam jednak nadzieję, że chcąc kupić sobie taki napęd,
zwrócą swój wzrok w kierunku Hyundaia. IONIQ, w przeciwieństwie to Priusa, nie krzyczy, że namalował go Picasso po
butelce spirytusu rektyfikowanego. Nie, tu jest delikatniej, ze
smakiem. Jak po lampce wina. W Toyocie najbardziej w oczy

rzucają się tylne lampy, które niezapalone są jeszcze do zaakceptowania, jednakże w nocy
widać, że kogoś mocno poniosła fantazja. Hyundai już nie jest tak bardzo futurystyczny.
Owszem, widać, że mamy tu do czynienia z nowoczesnym autem, jednak można się nim
bezproblemowo wtopić w tłum. Mnie się to podoba. Oba modele mają jedną wspólną
cechę, która mnie osobiście irytuje. Mianowicie, podzieloną na dwie części tylną szybę.
Dolna część jest praktycznie pionowa, a górna skośna. Dzieli jest tylny „spoiler“. Zdaję sobie
sprawę, że jest to związane z aerodynamiką pojazdu, jednak w kiepską pogodę dolna szyba
niemal natychmiastowo jest cała ufajdolona i kompletnie nic przez nią nie widać. Co się
tyczy górnej, to Prius przynajmniej ma wycieraczkę – przeraźliwie małą i niemal nic nieczyszczącą, ale ma – natomiast w IONIQ jej brak.
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Wnętrze
Tym razem zacznijmy od Koreańczyka. Tak
naprawdę, jak wsiadamy to tego auta, to poczujemy się jak w niemal każdym innym, normalnym
samochodzie. Wszystko stonowane i ładnie poukładane. Bardzo podobają mi się wnętrza w obecnych
generacjach Hyundaia, gdyż całość jest naprawdę
uporządkowana i ma się wrażenie, że nic nie jest tu
przypadkowe i znajduje się w dokładnie takim miejscu, w jakim powinno. Hyundai odszedł od krzykliwych kształtów i dziwnych pomysłów. Cieszę się, że
postawiono na intuicyjne rozwiązania. Dodatkowym
plusem są materiały, gdyż te użyte tutaj, są dobrej
jakości. Oczywiście nie jest to najwyższa półka plastików, ale nie są one tak bardzo trzeszczące, jak np.
w modelu Tucson. Skórzana tapicerka również jest
dość przyjemna – a w jednej z opcji wyposażenia
znajdziemy tu również wentylowane fotele, niezwykle przydatne w trakcie upałów. Pozycja za kierownicą
jest wygodna, mamy dobry dostęp do wszystkich
funkcji na desce rozdzielczej oraz do zegarów, które
znajdują się na „tradycyjnym” miejscu. Nad głową jest
sporo miejsca, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc
autem powinny wygodnie przemieszczać się zarówno
osoby niższe, jak i wyższe – chociaż na tylnej kanapie
lepiej, by siadały osoby niższego wzrostu. Nadwozie
Hyundaia jest o 6 cm szersze od Toyoty, dlatego trochę wygodniej się w nim siedziało. Niby nie jest to
znacząca różnica, ale jednak miało to wpływ.
Prius to już inny stan umysłu, jeśli chodzi o wnętrze.
W tej generacji jest na pewno lepiej niż w poprzednich, gdyż cały kokpit nie jest już taki zabudowany
i można się tu poczuć znacznie swobodniej. To, co
rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, to zegary na
środku deski rozdzielczej. Są one w całości elektro-
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niczne – podobnie jak w IONIQ – jednak tutaj nie ma w nich wskazówek. Za kierownicą jednak
znajduje się HUD, który bardzo pomaga podczas jazdy. Umiejscowienia wszystkich przycisków
i przełączników nie nazwałbym nieintuicyjnym, jednak sporo rzeczy nie jest tam, gdzie bym
się ich spodziewał – np. włącznika podgrzewania foteli, do którego muszę się przechylić do
przodu i sięgnąć głęboko pod zegary. Jeśli lubimy design Toyoty, to w Priusie poczujemy się
dobrze i swojsko. Dla mnie to wnętrze jest ciekawe, ale chyba jednak IONIQ bardziej do mnie
przemówił. Prius ma bardzo „ciekawy” drążek zmiany biegów, który właściwie jest joystickiem,
znajdującym się nie pomiędzy fotelami, a na przednim panelu poniżej wyświetlacza. Przyznam
szczerze, że początkowo miałem problem z jego obsługą, choć dość szybko się przyzwyczaiłem.
Miałem okazję jechać dwoma egzemplarzami Priusa. Jeden miał ciemną tapicerkę, a drugi jasną.
Ta pierwsza była przeraźliwie nudna i smutna. Jeśli decydowa-

Wyimki: Prius to już inny
stan umysłu, jeśli chodzi
o wnętrze.

libyście się na ten samochód, to bierzcie wersję z jasnobeżową
tapicerką, gdyż ona fajnie ze sobą kontrastuje i po prostu jest
pogodniejsza. W wersji ciemniejszej czułem się przygnębiony.
Sam do końca nie wiem, dlaczego. Niestety, jakość wykończenia
pozostawia trochę do życzenia (rym celowy). Miejscami w dotyku
mamy naprawdę kiepski plastik, który na dodatek wyglądał
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trochę jak łazienkowa mydelniczka. Fuj. No i ten połysk, który tu nie pasował. Kolejny fuj. Oba
samochody miały jedną ciekawą rzecz – choć nieprzydatną dla posiadaczy iPhone’ów – czyli
półeczkę na telefon z ładowaniem indukcyjnym. IONIQ dodatkowo przy podłokietniku miał
szczelinę, do której możemy włożyć sobie tablet, by się ładował (kablem) w podróży. Nie spotkałem się z tym jeszcze wcześniej i muszę przyznać, że mała, ale bardzo fajna rzecz.

Jazda
Napiszę bez owijania w bawełnę, że Hyundaiem jeździło mi się znacznie lepiej. Auto jest dla
mnie wygodniejsze, lepiej się prowadzi i ma o wiele lepszą skrzynię. Co tu dużo mówić, dwusprzęgłowy automat DCT kontra bezstopniowe e-CVT, które niesamowicie mnie drażni.
Dodatkowo IONIQ ma również tryb sportowy i po przejściu w niego auto było naprawdę
zwrotne i dynamiczne, jak na warunki miejskie. O Priusie nie mogę tego powiedzieć. Jednak
żeby nie było, że nie posiada on plusów, to przyznam, że sam układ hybrydowy jest nieco bardziej dopracowany. Objawiało się to przede wszystkim tym, że w IONIQ, gdy tylko trochę mocniej musnąłem pedał gazu, to załączał się silnik spalinowy. Trzeba było naprawdę uważać przy
ruszaniu i trochę mi zajęło odpowiednie wyczucie pedałów. W Toyocie nie były one już tak delikatne i można było nieco szybciej ruszać spod świateł. Ale oba auta służą raczej do bardzo spokojnego poruszania się, aniżeli do ekstremalnej jazdy.

Spalanie
O to chyba chodzi w hybrydach – by paliły nam jak najmniej paliwa. Skupmy się na jeździe po
mieście, gdyż głównie do tego one służą i sam chciałem jak najwięcej z nich wycisnąć właśnie
w takich warunkach. Wyniki nie są jednak zachwycające. Wiele się naczytałem o tym, jak to
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można zejść do 3,5 l/100 km w Toyocie. Podobno bez problemów. Albo miałem trefny egzemplarz, albo źle jeżdżę, ale mnie się nie udało (pomimo wszelkich starań) zejść poniżej 5 litrów
na setkę. Najdziwniejsze jest jednak to, że jakiś czas później, w Toyocie C-HR, która ma ten sam
układ hybrydowy, co Prius, udało mi się bez większych starań zejść do 4,5 l/100 km. Dokładnie
tyle, ile miałem w IONIQ – i to przy zwykłej, spokojnej jeździe, bez przejmowania się zbytnio
zasadami ecodrivingu. Oczywiście przy większych prędkościach na autostradzie lub dynamicznej jeździe wartości te dochodziły nawet do 8 litrów. Jeżeli chodzi o jazdę po mieście, to dla
mnie o wiele lepiej wypada tu Hyundai. Na dodatek jego skrzynia sprawia, że po prostu jeździ
się nim przyjemniej.
Będzie o tym w osobnym tekście, ale wspomniana Toyota C-HR jest równie przyjemna w prowadzeniu, choć tak wiele ją łączy z Priusem.

Ceny
Tu również króluje Hyundai. Ceny IONIQ w wersji hybrydowej zaczynają się od 93 300 PLN.
Toyotę Prius możemy nabyć od 119 900 PLN. Tyle w temacie.

Podsumowanie
W Priusie jakiś czas temu się zauroczyłem, jednak szybko okazało się, że nie będzie z tego nic
więcej niż przelotny romans. IONIQ natomiast skradł mi serce i sprawił, że czas razem spędzony
będę długo wspominał. To dopiero pierwsza generacja tego samochodu, a już bardzo mocno
depcze po piętach flagowej hybrydzie Toyoty. Mam wrażenie, że jeśli Koreańczycy dokładnie
przeanalizują swój model i postarają się wyeliminować jak największą liczbę jego wad w kolejnej generacji, to Hyundai może dać nam najlepszą hybrydę na rynku. Oba samochody są warte
polecenia, jednak zależy, czego kto potrzebuje. IONIQ u mnie zwyciężył nowoczesnością, z naciskiem na prostotę, skrzynią biegów i dobrym prowadzeniem. Prius to z kolei auto szalone pod
względem designu, które spodoba się ludziom odważnym. Niestety, żaden z nich nie należy do
samochodów wykonanych z bardzo wysokiej jakości materiałów, gdyż odbiłoby się to znacząco
na cenach, które i tak nie należą do najniższych – zwłaszcza u Toyoty. Na dodatek oba pojazdy
mają beznadziejną widoczność z tyłu, gdy chcemy zaparkować lub wycofać. Dlatego nawet nie
bierzcie pod uwagę wersji bez kamery cofania.
Drżyj Toyoto Prius, bo masz naprawdę poważnego konkurenta, który w wielu kluczowych sprawach jest zwyczajnie od Ciebie lepszy.
Oceny: Toyota Prius –

| Hyundai IONIQ –
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

SHUMEE
Ta aplikacja to część całkiem nowego serwisu społecznościowego
ukierunkowanego na polecanie rzeczy i wydarzeń oraz pytanie
o jakieś wydarzenia. Osoba „szumiąca” może wrzucać na swój feed
właśnie polecenia lub pytanie, a społeczność Shumee głosując na
plus lub minus, ocenia zainteresowanie lub pomaga w wyborze na
przykład restauracji. Każdy z postów wrzuconych do serwisu może
potem zostać udostępniony choćby na Twitterze lub Facebooku.
System, podobnie jak inne serwisy społecznościowe, pozwala na
śledzenie osób i używanie hasztagów. Na koniec niespodzianka
– to polski serwis.
Cena: 0,00 EUR						

SHIP FINDER
Pewnie znacie system FlightRadar pozwalający śledzić na żywo
samoloty na świecie. Ale co jeśli właśnie jesteście na łódce, obok Was
przepływa piękny statek, a Was kręcą statki bardziej niż samoloty.
Polecam Ship Findera. Podobnie jak w Flight Radar dowiecie się
tu sporo o większości statków. Wśród danych są nazwa, bandera,
szybkość, typ jednostki, kurs docelowy. Ikonki na mapie pokazują,
czy jednostka płynie, czy może stoi na kotwicy. Aplikacja ma też
darmową wersję, ale jest ona pozbawiona większości funkcji.
Cena: 5,49 EUR							 Pobierz

Pobierz
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CARDIOGRAM – WATCH YOUR HEART
RATE & HEALTH
Dzięki tej aplikacji, którą instalujemy na Apple Watch oraz na
naszym iPhonie możemy w trybie ciągłym monitorować nasze
tętno. To pozwoli nam zobaczyć, jak nasze serce reaguje na
treningi, sytuacje stresowe oraz jak się zachowuje w ciągu dnia.
Co ciekawe, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dzięki aplikacji
możemy anonimowo przekazywać nasze dane do developera,
który bierze udział w programie UCSF Health eHeart study. Ma on
na celu przyczynić się do szybszego wykrywania takich zaburzeń
rytmu serca jak migotanie przedsionków, niewydolność serca.
Cena: 0,00 EUR						

SŁOWNIK AMERYKAŃSKI ANGIELSKI – POLSKI
BY THE KOSCIUSZKO FOUNDATION INC.
Nowy Słownik Fundacji Kościuszkowskiej, uaktualniony i wzbogacony
o najnowsze słownictwo to jeden z najobszerniejszych słowników
angielsko-polskich i polsko-angielskich, jakie kiedykolwiek powstały.
Zawiera on niemal 142 000 wyrazów hasłowych, 109 000 wyrażeń
i zwrotów oraz 439 000 tłumaczeń. Tym, co odróżnia go od innych
tego typu publikacji, jest fakt, iż za punkt wyjścia przyjęto tu
amerykańską odmianę angielszczyzny, odnotowując też jednak
użycia typowo brytyjskie oraz charakteryzujące inne warianty języka
angielskiego. Słownik do swojego działania nie wymaga dostępu do
internetu, co czyni go bardzo przydatnym za granicą.
Cena: 9,99 EUR							 Pobierz
norbertcala

Pobierz
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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STARCRAFT: BROOD WAR

KRZYSZTOF MORAWSKI

Czy tytuł sprzed prawie 20 lat może nadal być atrakcyjny dla dzisiejszego gracza? Jeśli jest nim
StarCraft, to odpowiedź może być tylko jedna… ZDECYDOWANIE TAK!

/ GRY / StarCraft: Brood War

Pod koniec kwietnia studio Blizzard zrobiło nie lada prezent wszystkim miłośnikom
StarCrafta, udostępniając nam całkiem za darmo StarCraft: Brood War. Co więcej, nie była
to byle jaka reedycja, oj nie. Ten kultowy już RTS został wydany z pełnym wsparciem dla
nowych systemów operacyjnych.
TAK – dobrze przeczytałeś(aś), możesz pobrać StarCraft: Brood War za darmo, i uruchomić
go bez żadnych emulatorów i tym podobnych atrakcji, zarówno na Macu, jak i PC. Mnie osobiście nie trzeba było długo zachęcać.
Cała ta akacja nie jest jednak przypadkowa. Niebawem mija bowiem równe 20 lat od wydania pierwszej części tej gry i z tej okazji ekipa Blizzard przygotuje reedycję Starcrafta (tym
razem już płatną) między innymi ze wsparciem dla rozdzielczości 4K. Na poniższym video
możecie zobaczyć zmiany wizualne, jakie przyniesie nam wersja Remastered:

Przyznam szczerze, że już cieknie mi ślinka… Wersja Remastered prezentuje się cudnie i na
szczęście jest tym, czym być powinna, dopracowaniem oryginału, a nie jego transformacją
w tandetną wersję 3D.
Z tego, co wiemy, nowa wersja StarCrafta, poza w pełni odświeżoną grafiką, zaoferuje graczom
dodatkowo poprawioną ścieżką audio oraz nowe, komiksowe przerywniki podczas kampanii.
Niestety ani cena, ani dokładna data premiery wersji Remastered nie są jeszcze znane.
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Wróćmy jednak do SC: Brood War i sprawdźmy,
jak prezentuje się ten leciwy staruszek?
Jak się okazuje, całkiem żwawo. Gra nie zestarzała
się ani trochę. OK, grafika może być nieco… pikselowata jak na dzisiejsze standardy, ale sama gra
wciąż ma to coś. Tę miodność, która potrafi przykleić nas do ekranu monitora na długie godziny.
Całość działa szybko i sprawnie nawet na moim
Macu Mini, o jakichkolwiek lagach, zawieszeniach
i tego typu atrakcjach nie ma nawet mowy.
Na pewno część z Was odpali ten tytuł jedynie
na pięć minut tylko po to, by przypomnieć sobie
nieco stare dobre czasy. Ba, ja też tak z początku
myślałem. W moim przypadku pięć minut skończyło się po jakiś trzech godzinach grania i jest
mi mało.
Zmagania między Terranami, Protossami
i Zergami na nowo mnie wciągnęły i choć historia jest mi dobrze znana, to właśnie kampania
dla jednego gracza najbardziej do mnie przemawia. Również miłośnicy multiplayera nie powinni
czuć się jednak zawiedzeni. StarCraft: Brood
War oferuje nam bowiem możliwość rozgrywki
online na serwerach Battle.net, zarówno w USA,
Europie, jak i Azji.
Osobom, które jakimś cudem nie znają StarCrafta,
szybko wyjaśnię, że akcja gry rozgrywa się
w odległej przyszłości, w której trzy rasy walczą
ze sobą o przetrwanie i panowanie w galaktyce.
Jak przystało na klasycznego RTS-a, gra w dużej
mierze opiera się na gromadzeniu surowców,
budowie bazy, prowadzeniu badań nad nowymi
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StarCraft: 			
					
Brood War 			
• Design: 3/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Miodność: 6/6
Plusy:
• Wszystkie misje i dodatki
całkiem za darmo
• Działający multiplayer
w grze sprzed 20 lat!
• Po prostu stary, dobry
StarCraft: Brood War!
Minusy:
• Oprawa graficzna
Cena: darmowa
Linki do pobrania gry:
• MacOS
• Windows
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technologiami oraz produkcji wojsk w celu
toczenia walk z siłami wroga. Oczywiście każda
z dostępnych trzech ras ma unikalne jednostki,
technologie oraz zdolności odróżniające je od jej
przeciwników, a sama rozgrywka jest dostępna na
różnych poziomach trudności.
Jak już wspomniałem, ta wydana w 1998 roku
gra wręcz błyskawicznie zyskała status kultowej, a z biegiem lat otrzymała miano prawdziwej
legendy. Zresztą nie bez powodu, w StarCraft:
Brood War gra się bowiem równie dobrze dziś,
jak 20 lat temu. Jak dla mnie jest to typowy must
have – pozycja obowiązkowa dla każdego, kto
w nią grał kiedyś, jak i dla tych osób, które (z racji
na przykład wieku) nie miały okazji delektować
się tym tytułem wcześniej.
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ARK: SURVIVAL EVOLVED

MACIEJ SKRZYPCZAK

Dinozaury lubię od dziecka. To zapewne wpływ serii filmów „Park jurajski”. Dlatego, gdy
zobaczyłem grę, w której te stwory odgrywają główną rolę, wiedziałem, że prędzej czy później
będę musiał w nią zagrać.

/ GRY / ARK: Survival Evolved

Wszystko zaczęło się jakieś dwa lata temu. Byłem wtedy mocno zaangażowany w granie
w Minecrafta, oglądałem dużo filmów z nim związanych na YouTube (głównie tzw. Let’s
play). Na kanale jednego z youtuberów pojawiła się wtedy nowa seria poświęcona grze
ARK: Survival Evolved. Była ona we wczesnej fazie testów i zawierała sporo błędów, ale
kiedy zobaczyłem, że pozwala na zaawansowane interakcje z dinozaurami, jak choćby ich
oswajanie i ujeżdżanie, od razu mi się spodobała. Ze względu jednak na wspomniane przypadłości wieku dziecięcego oraz wysoką cenę postanowiłem, że wstrzymam się na razie z jej
zakupem.
Dwa miesiące temu przypomniałem sobie o niej, gdy mój przyjaciel wspomniał, że jest
w promocji i spytał, czy ja i jeszcze kilka osób nie chcielibyśmy razem w nią pograć. Jak się
pewnie domyślacie, zgodziłem się.
Grę rozpoczynamy od wyboru serwera (jeśli chcemy grać z innymi) lub utworzenia własnego świata. W pierwszym przypadku wybieramy serwery z listy oficjalnych lub nieoficjalnych. Można je podzielić na dwie główne kategorie: PvP – pozwalają na walkę między
graczami, PvE – uniemożliwiają walkę między graczami. W przypadku gry jednoosobowej
możemy sami ustawić mnożniki różnych szczegółów – choćby zdobywania doświadczenia,
oswajania itp.
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Następnym krokiem jest utworzenie swojej postaci. Mamy wpływ na płeć oraz wygląd
poprzez zmianę wartości w odpowiednich polach. Postaci także nadamy imię.
Razem z kolegami postanowiliśmy najpierw wypróbować serwery PvP, szybko jednak okazało się, że trafialiśmy akurat w takie miejsca, gdzie gracze mieli już mocno rozbudowane
postaci i zwierzęta, co nieraz kończyło się na naszej śmierci lub zniszczeniu naszych budowli.
W związku z tym postanowiliśmy przenieść się na serwer PvE, gdzie jedynym przeciwnikiem
jest środowisko. Co wcale nie oznacza, że jest łatwo…
Grę rozpoczynamy praktycznie nadzy i zarówno ubrania, narzędzia, jak i resztę elementów
musimy zrobić sami. Początek rozgrywki jest bardzo podobny do Minecrafta – nawet żeby
pozyskać drewno, musimy uderzać pięściami w drzewa. Różnicą jest to, że ten sposób negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Szybko jednak powinniśmy dorobić się pierwszego
narzędzia – kamiennego kilofu.
ARK to mieszanka RPG, survivalu i MMO (Massive Multiplayer Online). W związku z tym nasza
postać zdobywa doświadczenie i kolejne poziomy doświadczenia. Przy każdym awansie
otrzymujemy punkt, który przeznaczamy na rozwinięcie jednej z umiejętności głównych:
zdrowie, energia (im więcej, tym dłużej możemy biec, walczyć itd.), tlen (im więcej, tym dłużej możemy spędzić pod wodą), jedzenie (większa wartość pozwala na dłuższe przerwy
między spożywanym pokarmem), waga, obrażenia wręcz (wpływają nie tylko na większe
obrażenia w walce, ale również pozwalają wydobywać więcej surowców), prędkość poruszania oraz odporność (im większa wartość, tym mniej wpływają na nas upały lub mrozy).
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Doświadczenie w ARK zdobywa się w zasadzie za wszystko, nawet za to, że żyjemy. Dlatego
dość łatwo jest zdobyć pierwsze poziomy. Oprócz wspomnianych punktów umiejętności
otrzymujemy też specjalne punkty, tak zwane engram points. Przeznaczamy je na naukę
nowych rzeczy, jak choćby wytwarzanie narzędzi, broni, siodeł, elementów budowlanych
itd. Przy czym sporo z lepszych wersji przedmiotów wymaga wcześniejszego nauczenia się
tych podstawowych. Na przykład, żeby mieć możliwość nauczenia się, jak zrobić drewnianą
ścianę, musimy najpierw nauczyć się robić ścianę słomianą. Wymusza to na graczu uważne
dysponowanie punktami.

Świat w ARK jest piękny, ale jednocześnie dziki. W grze mamy do wyboru kilka obszarów.
Niektóre z nich są darmowe, a inne płatne. Podstawowym jest Wyspa, która tak naprawdę
składa się z wielu mniejszych lub większych wysp. Gracz ma wpływ na to, w której części mapy się pojawić. Najłatwiej dla początkujących graczy będzie na południowej stronie,
gdzie jest mało silnych drapieżników. Wschodnia i zachodnia część są już nieco trudniejsze,
północna zaś – najtrudniejsza.
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Której by jednak strony nie wybrać, o śmierć w ARK jest nietrudno. W zasadzie każde ze
zwierząt jest w stanie nas poharatać. Może oprócz Dodo (kto oglądał pierwszą część „Epoki
lodowcowej”, powinien skojarzyć, o jakie zwierzę mi chodziło: „I po ostatniej samicy”), przypominającego kurczaka z dziobem flaminga. Na lądzie czyhają na nas małe kompsognaty,
które w pojedynkę są bardzo ciekawskie i nieszkodliwe, ale w grupie nie wahają się atakować nikogo. Po lasach wędrują raptory – szybkie i zwinne – zazwyczaj w grupach, nie
mówiąc już o większych dinozaurach, jak allozaury, tyranozaury i wiele innych. Musicie się
przyzwyczaić, że, przynajmniej na początku, będziecie często ginąć. Traci się wtedy swój
ekwipunek, który pozostaje na miejscu zdarzenia przez określony czas, po którym bezpowrotnie znika. W wodzie grasują w grupach megapiranie, łososie szablozębne, megalodony,
czy liopleurodony.
ARK wymusza też na graczu działanie. Nie można wybudować sobie chatki i się w niej zaszyć
na kilkanaście dni. Prędzej czy później wygoni nas na zewnątrz głód, gdy zjemy już wszystko
lub żywność się po prostu popsuje. A gdy wziąć pod uwagę fakt, że nawet wspomagając
się broniami (jak łuk lub kusza), nadal stanowimy w miarę łatwy łup dla większych drapieżników, szybko dochodzimy do wniosku, że przydałby się jakiś sprzymierzeniec w postaci
zwierzaka.
W ten sposób dochodzimy do momentu, gdy zechcemy któreś ze stworzeń oswoić. Proces
oswajania odbywa się na dwa sposoby. Jednym z nich jest uśpienie zwierzęcia i ręczne kar-
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mienie odpowiednim pokarmem. Przy czym nie chodzi tylko o rośliny dla roślinożerców
i mięso dla mięsożerców. Każdy ze stworów ma swoje ulubione jedzenie, które przyspiesza
proces oswajania. Ten ostatni potrafi trwać kilka prawdziwych godzin, szczególnie jeśli zwierzę, które złapiemy, ma wysoki poziom doświadczenia. Niesie to za sobą oczywiste zagrożenia w postaci drapieżników, które mogą pozbawić życia nie tylko uśpione zwierzę, ale i nas.

Przykład „z życia wzięty” – udało mi się uśpić pteranodona na dziewięćdziesiątym poziomie. Patrolowałem teren wokół niego, żeby wiedzieć zawczasu o nadchodzących zagrożeniach. Raptem z lasu wychynął karnotaur (bardzo podobny do tyranozaura, ale mniejszy
i z rogami na czaszce). W dodatku nie był to zwykły karnotaur, ale jego wersja alfa, czyli
dużo silniejszy od normalnych. Zaczął krążyć wokół, aż wreszcie zbliżył się na tyle, że
zauważył mojego pteranodona. Ledwo zdążyłem uciec na drugą stronę rzeki… By jednak
zbyt smutno nie było, na tym drugim brzegu udało mi się znaleźć i oswoić pteranodona na
sto trzydziestym poziomie.

162

/ GRY / ARK: Survival Evolved

Chciałbym wrócić jeszcze do samej kwestii usypiania zwierząt. Służy do tego kilka narzędzi. Podstawową metodą ogłuszania mogą być nasze ręce. Lepsze efekty (czyli szybsze
uśpienie) daje jednak pałka lub proca. Jeszcze lepsze – strzały usypiające wystrzeliwane
z łuku lub kuszy albo strzałki, jeśli mamy strzelbę. Do uśpienia można wykorzystywać też
inne zwierzęta, jak skorpiony czy ogromne żaby, które rażą swoją neurotoksyną. O ile jest
to możliwe, gracz powinien zawsze korzystać z najskuteczniejszej metody, czyli takiej, która
będzie zadawać najwięcej punktów uśpienia, a przy tym najmniej obrażeń. Dlaczego? Im
mniej uszkodzimy uśpione zwierzę, tym większy bonus w postaci dodatkowych poziomów
doświadczenia ono otrzyma, gdy uda się w końcu je oswoić. Ogromny wpływ na wspomniany bonus ma również pokarm. Każdy ze stworów ma swoją ulubioną karmę, która jest
najszybszym sposobem na oswojenie i dodatkowe poziomy. Zrobienie takiej karmy nie jest
jednak zadaniem łatwym. Każda z nich składa się z jaja innego dinozaura, warzyw i innych
składników. Zdobycie ich, szczególnie tego pierwszego, wymaga zapuszczenia się w odległe
strony. Jest to jednak bardzo opłacalne, jeśli oswajamy zwierzęta na wysokich poziomach.
Wracając do sytuacji z pteranodonem na sto trzydziestym poziomie: dzięki szybkiemu uśpieniu i stosowaniu odpowiedniej karmy otrzymałem pteranodona z poziomem dwusetnym!
Nie myślcie jednak, że zwierzęta będą stały bezczynnie i czekały, aż je uśpicie. Tak łatwo nie
ma. Część z nich zacznie uciekać. W pogoni możemy zapędzić się w miejsca z niebezpiecz-
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nymi dinozaurami. Inne z kolei nie będą chciały się tak łatwo poddać i przypuszczą na nas
atak. I nie piszę tu tylko o drapieżnikach. Również roślinożercy – jak triceratops lub stegozaur
– zaczną nas atakować i jeśli nie będziemy umiejętnie ich unikać, to szybko możemy zginąć.
Drugą metodą oswajania, która działa tylko na niektóre ze zwierząt, jest skradanie się za którymś i dokarmianie go wymaganym pokarmem, jak jagody czy… piwo (sic!).
Oswajanie jest o tyle ważnym elementem rozgrywki, że praktycznie każde zwierzę ma jakieś unikalne właściwości. Jedne są doskonałe jako szybki,
powietrzny środek transportu. Inne z kolei lecą
wolniej, ale za to potrafią przenosić ciężary. Są też
takie, które kilkanaście razy szybciej niż my zbiorą
jagody, drewno czy kamień. Oczywiście część
z nich to doskonali łowcy lub urodzeni obrońcy.
Dlatego niczym trener Pokémonów gracz dąży do

Oswajanie jest o tyle
ważnym elementem
rozgrywki, że praktycznie
każde zwierzę ma jakieś
unikalne właściwości.

tego, żeby mieć je wszystkie!
To, co opisałem do tej pory, to tylko wierzchołek góry lodowej. Przecież napomknąłem tylko
o możliwości budowy, podróżowania, wojny między plemionami. A gra oferuje jeszcze więcej. Na przykład na wyższych poziomach udostępniana jest technologia TEK, która pozwala
na tworzenie futurystycznych skafandrów, broni i budowli. Dopiero wtedy możemy wędrować po świecie niemal niezależni (czyli bez pomocy dinozaurów). Niemal, bo i tak pozostaje
kwestia zdobywania paliwa. A niektóre elementy wymagają stoczenia walk z bossami jak
choćby z ogromnym Smokiem. A w takich starciach w pojedynkę nie mamy nigdy szans.
Świat w ARK jest przepiękny. Tropikalne, słoneczne plaże, otulone śniegiem górskie szczyty
czy morskie głębiny prezentują się doskonale. Jest tylko jedno, ale za to duże ALE… Żeby się
cieszyć widokami, trzeba mieć dobry sprzęt. I mam na myśli DOBRY sprzęt. Mówi się, że Maki
to nie sprzęt do grania. Ta gra potwierdza tylko tę tezę. Nie mówiąc już o tym, że choć ARK
wydany jest na macOS, to nie mogłem w niego grać na tym systemie. Problemem okazało
się nieresponsywne sterowanie. Całe szczęście mam jeszcze zainstalowanego Windowsa
przez Boot Camp i tam gra chodzi już bez problemów, choć na najniższych detalach. Zdjęcia
z gry, które przewijają się w tym tekście, robiłem samodzielnie, na najwyższych ustawieniach
grafiki, co czyniło z gry rozgrywkę poklatkową. ARK spowodował, że poważnie zacząłem się
zastanawiać nad kupnem PC tylko do grania.
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ARK: Survival Evolved jest dostępny z poziomu
platformy Steam i mimo upływu czasu nadal
ma oznaczenie gry z wczesnym dostępem, czyli
w fazie ciągłego rozwoju, ale obecnie jest to produkt niemal finalny. Oprócz wspomnianego macOS
i Windowsa wspiera też Linuksa oraz jest dostępny
na Xbox i PS4. To też największa pojemnościowo
gra, z jaką miałem do czynienia – na macOS
wymaga 30 GB, podczas gdy na Windows jest to
już 90 GB! W pewnym momencie musiałem przydzielić Windowsowi więcej przestrzeni dyskowej.
Nie da się ukryć, że ARK mnie wciągnął i to po
uszy. Dość stwierdzić, że na Steamie pierwsze
miejsce pod względem czasu grania zajmuje
u mnie Euro Truck Simulator 2 ze 157 godzinami.
A grywam w niego już chyba dwa lata. Na drugim miejscu znajduje się ARK, w którego bawię się
dopiero dwa miesiące, a uzbierałem już 115 godzin.
Żadna gra do tej pory nie wywołała u mnie tylu
emocji, jak strach przed czającym się zagrożeniem, satysfakcja po wielogodzinnym oswajaniu,

ARK: Survival 				
Evolved			

czy chęć przygody. Jeśli lubicie otwarte światy,
przetrwanie, a przede wszystkim dinozaury, to
ARK: Survival Evolved jest pozycją obowiązkową!

• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5/6

PS Pteranodon widoczny na wielu zdjęciach

• Oprogramowanie: 5/6

(o którym również pisałem) jest obecnie w krainie

• Wydajność: 3/6

wiecznych łowów… Poświęcił swoje życie, żeby

Cena: 27,99 EUR (ok. 120 PLN)

mnie ochronić.

Gdzie kupić: Steam

mcskrzypczak
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SKY DANCER

PATRYCJA RUDNICKA

Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, by zatańczyć na szczycie góry w świetle słońca? Lub żeby
połączyć taniec ze skydive’em? Tak? To koniecznie musicie zainstalować grę Sky Dancer. A jeśli
odpowiedzieliście na powyższe pytania „nie”, to i tak ją zainstalujcie. Bo warto.
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„W normalnych grach skaczesz, w Sky Dancer
bierzesz rozbieg i wykonujesz wielki skok w stylu
filmów akcji i modlisz się, by twoje umiejętności
pozwoliły ci wylądować na platformie, która znajduje się daleko w dole” – tak grę podsumował
sam producent, Pine Entertainment. I rzeczywiście nie jest to typowa aplikacja, gdzie się tylko
biega i skacze.
Minimalistyczna grafika przypomina trochę tę
z Monument Valley. Tylko tu, zamiast rozwiązywać zagadki, biegamy, skaczemy i spadamy na
ruchome platformy. I mamy nadzieję, że zanim
spadniemy w przepaść, pojawi się kolejna platforma. Sterowanie grą jest bardzo proste. Biegnie
się automatycznie, a uderzenie w ekran po prawej
stronie spowoduje przesunięcie postaci w prawo.
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Analogicznie dotknięcie lewej części przesunie
głównego bohatera w lewo. Skaczemy, dotyka-

Sky Dancer

				

jąc równocześnie obu stron wyświetlacza. Do
wyboru mamy 15 postaci. Część z nich możemy

Plusy:

otrzymać jako nagrody, część możemy kupić.

• śliczna, minimalistyczna grafika

W każdym razie wszystkie podczas skoków pre-

• proste sterowanie

zentują się nieziemsko. To samo można powie-

• muzyka

dzieć o zapierających dech w piersiach widokach

Minusy:

– graficy się naprawdę postarali. Muzyka również

• mocno wciąga
• wewnętrzne płatności
Link do gry

idealnie komponuje się z całą grą i działa trochę
uspokajająco.
Grę ściągniemy za darmo, ale oferuje ona
wewnętrzne płatności, tak więc lepiej uważać,
instalując ją dzieciom. Grać możemy zarówno na
iPhonie, jak i iPadzie, synchronizacja przebiega
przez iCloud.

iPatrycjaR

wyimek
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UKRYTE FOLDERY
W MAIL.APP NA iOS
MACIEJ SKRZYPCZAK

Z domyślnej pocztowej aplikacji na iOS korzysta zapewne zdecydowana większość. Poniekąd
jest to spowodowane tym, że nie można zmienić domyślnego klienta poczty. Z drugiej strony
Mail.app jest dość dobrą aplikacją. Poza tym ma kilka ukrytych funkcji.

Jedną z takich funkcji jest możliwość dodania specjalnych folderów. Aby mieć do nich
dostęp, wystarczy, że w widoku skrzynek
wciśniemy przycisk Edytuj.

W trybie edycji zauważymy kilka folderów, które możemy uaktywnić.
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Ich nazwy tłumaczą przeznaczenie, na przykład:
• nieczytane,
• załączniki,
• dzisiaj.
Zaznaczone pozycje pojawią się na liście
w widoku skrzynek.

Ale to nie wszystko. Do wspomnianego
widoku możemy również dodać własne
podfoldery skrzynek. Kiedy będziemy
w trybie edycji, wystarczy, że wciśniemy
przycisk Dodaj skrzynkę…

Następnie wybieramy którąś z naszych
skrzynek, a potem podfolder. Po wszystkim
wciskamy przycisk Gotowe.

Pojawi się on w widoku skrzynek.

mcskrzypczak
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NIE CHCESZ PŁAKAĆ
BEZPIECZEŃSTWO
NAPOLEON BRYL

W poprzednich numerach iMagazine pisałem o kopii zapasowej. Teraz także pozostaniemy
w tematyce bezpieczeństwa naszych danych. Kilka dni temu świat zelektryzował atak
ransowmware WannaCry. Ucierpiało wiele instytucji publicznych, firm i osób prywatnych.
Większości z Was w tej chwili włączyła się lampka: „mnie to nie dotyczy, używam macOS”.
Błąd! Bezpieczeństwo danych dotyczy każdego. Nie będę przeprowadzał analizy WannaCry,
zajęło się tym wielu specjalistów. Podpowiem, jak zminimalizować ryzyko załapania złośliwego
programu czy włamania na konto w dowolnym serwisie.

Aktualizuj oprogramowanie, używaj wspieranego
systemu operacyjnego
Najbardziej zaskakującą rzeczą po ostatnim ataku było to, że aktualizacja bezpieczeństwa łatająca lukę, którą wykorzystano do ataku, została wydana kilka
tygodni przed samym atakiem. Ze względu na skalę ataku Microsoft już po
fakcie wydał wyjątkowo uaktualnienie również dla Windows XP, który oficjalnie nie jest już wspierany. Cóż, dla tych, którzy ucierpieli, to małe pocieszenie.
Aktualizujcie systemy operacyjne na swoich urządzeniach, bez względu na
to, czy pracują pod kontrolą Windows, macOS, iOS, Android. Apple też miało
wpadki bezpieczeństwa, na szczęście na mniejszą skalę.

Nie klikaj, w co popadnie…
Często spotykanym sposobem ataku jest phishing. Atakujący przesyłają na
maile wiadomości łudząco przypominające te z serwisów, na których mamy
konto, namawiające do zalogowania się z powodu xxx za pomocą linku w nich
zawartego. Link prowadzi do podstawionej strony, w celu wyłudzenia danych,
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czasem tak spreparowanej, że samo jej otwarcie może nam zainfekować system. Zostajemy z programem, który może przesyłać nasze dane do swojego
twórcy, otworzyć mu zdalny dostęp do naszego komputera. Użytkownicy
macOS są bezpieczniejsi niż użytkownicy Windows, co nie oznacza, że mogą
ignorować podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa. Popatrzcie na to tak: nie
zostawilibyście otwartego samochodu, nawet gdy do jego uruchomienia był
potrzebny wyrafinowany i skomplikowany kluczyk.

Używaj szyfrowania dysku
Ktoś, kto uzyska dostęp do naszego komputera, może się dowiedzieć o nas niemal wszystkiego. Samo hasło do systemu to za mało, można je w dość łatwy
sposób obejść. Na szczęście macOS ma wbudowaną funkcję automatycznego
szyfrowania zawartości dysku twardego – FileVault. Użytkownicy WIndows
wersji 7 Ultimate lub Professional 8, 8.1, 10 mogą użyć funkcji szyfrowania
BitLocker. Komputer stacjonarny jest mniej narażony na kradzież, a przenośny
bardziej. Każdego posiadacza MacBooka (Pro/Air), czy jakiegokolwiek innego
notebooka namawiam do włączenia szyfrowania na swoim sprzęcie.

Hasła i ich przechowywanie
Dostawcy usług zwykle wymuszają zmiany hasła
co jakiś czas, nas to najczęściej irytuje, stosujemy
coraz łatwiejsze kombinacje, żeby je zapamiętać,
często używamy tego samego hasła w kilku miejscach. Nasz login jest powiązany z naszym adresem
e-mail. To już proszenie się o kłopoty. Podobnie jak

trzymanie hasła na żółtej karteczce przyklejonej do monitora. Wsparciem dla zapominalskich,
a chcących mieć zabezpieczony dostęp są menedżery haseł: 1Password, LastPass, KeePass. Pod
względem bezpieczeństwa są zbliżone do siebie.
Oczywiście, przy nich też należy stosować zasady
bezpieczeństwa i rozsądku, nie trzymałbym w nich
na przykład danych karty kredytowej i danych do
logowania w banku. Dodatkowo tam, gdzie to
możliwe używajmy, dwustopniowej weryfikacji,
uwierzytelniając tylko niezbędną ilość zaufanych

Aktualizujcie systemy
operacyjne na swoich
urządzeniach, bez
względu na to, czy
pracują pod kontrolą
Windows, macOS,
iOS, Android. Apple
też miało wpadki
bezpieczeństwa,
na szczęście na
mniejszą skalę.
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urządzeń. Jedna uwaga: nie uwierzytelniajcie wszystkich posiadanych urządzeń, szczególnie tych, które łatwiej stracić.

VPN
Poza domem, pracą, w kawiarni, na lotnisku, w kawiarni, w hotelu – wszędzie
tam podłączamy się do ogólnodostępnych sieci, jesteśmy bardziej narażeni
na „przechwycenie” informacji z naszego komputera. VPN tworzy szyfrowany tunel, w którym nasze dane są bezpieczne i niezrozumiałe dla komputerów znajdujących się w tej samej sieci. Za pomocą VPN możemy również
w prosty sposób zamaskować swoją lokalizację*. Znaleźć można darmowe
wersje VPN, większość usługodawców wymaga jednak miesięcznej płatnej
subskrybcji, a bardziej kompleksowe rozwiązania oferują również aplikacje
na smartfony i tablety.

Często używamy tego samego hasła w kilku miejscach.
Nasz login jest powiązany z naszym adresem e-mail. To
już proszenie się o kłopoty.
Pamiętajmy również, że system „incognito” dostępny w przeglądarkach internetowych nie chroni naszych danych. System po prostu nie zapisuje historii, ciasteczek i innych danych związanych z tym, gdzie byliśmy i jakie strony
przeglądaliśmy.

Szyfrowanie wiadomości
Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy obawiają się, że ktoś może ich podsłuchiwać czy czytać wiadomości i jednocześnie poruszają się w ekosystemie
Apple. iMesseges są szyfrowane sposobem punkt-punkt, to znaczy, że tylko
adresat może rozszyfrować wiadomość na urządzeniach dowiązanych do swojego konta. Przez serwery Apple wiadomości przechodzą zaszyfrowane i Apple
nie ma możliwości ich odczytania. Jeżeli nadal nie czujecie się bezpiecznie lub
chcecie wymieniać zaszyfrowane wiadomości z użytkownikami innych platform, to warto sprawdzić dostępne na rynku aplikacje szyfrujące wiadomości
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i rozmowy. Najpopularniejszy jest Signal – dla iOS i Androida – oraz WhatsApp
wykorzystujący algorytmy bezpieczeństwa Signal.
Zainteresowanych szyfrowaniem e-maili odsyłam do wydania iMagazine
z lutego 2016 roku, gdzie krok po kroku pokazałem, jak się tym zająć.

Kopia bezpieczeństwa
Na ten temat pisałem dużo. W ramach przypomnienia. Jeżeli chcemy uniknąć
utraty danych spowodowanych atakiem złośliwego oprogramowania – o ile
takie złapiemy i nasz system nie okaże się odporny na atak, warto mieć kilka
rzeczy na uwadze. Nasza kopia bezpieczeństwa musi być offline, niepodłączona do komputera, niepodłączona do sieci, w której się znajduje zaatakowany
komputer, niekoniecznie nasz. WannaCry atakowało niezabezpieczone zasoby
sieciowe: wystarczyło, że jeden komputer w sieci był zainfekowany. Może
być gdzieś w chmurze, może być po prostu na dysku leżącym na półce.

Po prostu uważajmy, poruszając się po sieci, tak samo, jak
uważamy, przechodząc przez ruchliwą jezdnię.

Nie ma zabezpieczeń idealnych. Stosując jednak podstawowe zasady „higieny”
poruszania się w sieci, możemy się uchronić przed większością niespersonalizowanych ataków na nasze dane. Po prostu uważajmy, poruszając się po sieci, tak
samo, jak uważamy, przechodząc przez ruchliwą jezdnię. Oczywiście, jeżeli pracujemy z danymi wrażliwymi czy tajnymi, stosowane są bardziej rygorystyczne
środki bezpieczeństwa, a zajmują się nimi specjaliści, podobnie jak z naszym
materialnym dobytkiem – albo pilnujemy go sami, albo wynajmujemy firmę
ochroniarską, żeby strzegła naszego biura czy nas samych.

napoleonbryl
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#LIFEHACKER

WSTYDŹSIĘ II. BEZ OGRÓDEK!
KINGA OCHENDOWSKA

Minął zaledwie miesiąc od poprzedniego felietonu, a we mnie już zdążyła zagotować się krew.
Krew wolę mieć świeżą, bo gotowana się nieładnie ścina.

Siedziałam z godzinę, wpatrując się w mrugający kursor i zastanawiając się przy tym, od
czego zacząć. I czy w ogóle zaczynać. Podreptałam do kuchni, zaparzyłam kawę, zajrzałam
do ogrodu. Nie mogę stwierdzić obiektywnie, że w czymś mi to pomogło. Sprawiło za to, że
umknął czas przedpołudniowy i teraz naprawdę już muszę napisać ten felieton, bo po pierwsze – naczelny rozerwie mnie na strzępy a po drugie – chciałabym spędzić długi weekend
z rodziną. Zatem bez dodatkowych wstępów i rozważań – normalni ludzie mogą przejść do
kolejnego tekstu w magazynie, a świry i reszta hałastry zostaje, bo dzisiaj porozmawiamy
sobie właśnie z Wami. Bez ogródek.
Mało czytuję niusów, bo mnie stresują. Współczesnemu popularnemu dziennikarstwu daleko
do tworzenia tekstów wartych uwagi. Jedną z nielicznych osób, którym wierzę, gdy udostępniają treści, jest Darek Ćwiklak, obecnie szef działu Biznes Newsweeka. Po części z macuserskiej
solidarności, a przede wszystkim dlatego, że można być pewnym, że śmieci do sieci nie wrzuca.
Taki filtr mam. Kiedy więc udostępnił na FB tekst o tym, jak jeden z dziennikarzy został ojcem
chłopaka dziewczyny, która zginęła w Egipcie, zajrzałam. I bardzo szybko poczułam się chora.
#Wstydźsię, jak na zawołanie.

Wystarczy zbieżność nazwisk
Najwyraźniej wiele Wam do pracy nie potrzeba, domorośli detektywi, sędziowie i prokuratorzy. Zupełnie odwrotnie niż normalnym organom ścigania. Podobne nazwisko, podobne zdjęcie, które ktoś zapewne wygooglał, szukając nieszczęsnego chłopaka. Wniosek – dziennikarz
z „Wyborczej” jest ojcem Markusa, który nie dość, że imię ma niezbyt polskie, to jeszcze jest
gejem, narkomanem i trudni się handlem żywym towarem. Wniosek drugi – należy go zniszczyć!
Jego, jego rodzinę, jego pracę – tak, by kamień na kamieniu nie został. #wstydźsię!
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Czy ja mam brata?
Pewnie nie wczytywałabym się bardzo w udostępniony tekst, gdyby nie fragment, w którym
dziesięcioletni syn Artura Włodarskiego pyta po powrocie ze szkoły: „Dlaczego nie powiedziałeś mi, że mam brata?”. Wiecie, w jaki sposób dotarła do niego ta wiadomość? Przez Was, barany.
Przez Waszą durną potrzebę zaistnienia w internecie przez pięć minut. Przez rozmowy przy kolacji, kiedy z braku innych, przyjemniejszych tematów rozwodzicie się nad szczegółami sprawy,
o której tak naprawdę nikt nic nie wie. Słuchają tego Wasze dzieci i w szkole dorywają chłopaka,
sprzedając mu informację, że jego tata jest ojcem mordercy. Wy macie swoje 5 minut i porcję adrenaliny, a świat dziesięciolatka rozpada się na kawałki. Traci zaufanie do rzeczywistości.
A takie zaufanie trudno jest odbudować. Wy, którzy unosząc się honorem i poczuciem sprawiedliwości, bezmyślnie rujnujecie życie człowieka i jego rodziny, idziecie potem płakać nad losem
kotków, piesków i upośledzonych dzieci. I nie interesuje Was, że właśnie zniszczyliście świat dziesięcioletniego chłopca. Bo ten chłopiec nie jest prawdziwy, Artur Włodarski to zaś tylko nazwisko
w gazecie. Najprawdziwsze są za to obrazki z Photoshopa, pod którymi lajki pomagają dzieciom
w Afryce. #wstydźsię!

Nie jestem ojcem!
Kto by w to uwierzył?! Nie wystarczy za radą policji opublikować oświadczenie. Internetowa
zgraja domaga się badań DNA, bo przecież dziennikarz ma obowiązek bezspornie udowodnić,
że jest czysty jak łza. Nie ważne, że nie jest ojcem Markusa. Nie ważne, że jak dotąd nie udowodniono, że Markus miał jakikolwiek związek ze śmiercią swojej dziewczyny. Nie udowodniono
również, że ta została zamordowana. Ale to nie jest problem, bo Wy, internetowe łachudry, wiecie lepiej. I wszystko Wam jedno, że niszczycie życie niewinnego człowieka.
Na Wirtualnej Polsce czytam komentarz: „Bieganie na policję, bo ktoś uznał go za ojca kogoś
innego, jest czymś kuriozalnym”. Serio? Poczekaj inteligencie, jak ktoś ciebie uzna za ojca
dziecka sąsiadki. Powodzenia w tłumaczeniu żonie, że to tylko kuriozalne pomówienie. Kolejny
komentator jeszcze lepszy: „Markus Włodarski (urodzony w Niemczech) to syn dziennikarza
»Gazety Wyborczej« Artura Włodarskiego, który jest autorem m.in. wywiadu »Sekrety Ewolucji
Kochania i Swawolenia«”. W kilku miejscach autorstwo tego tekstu jest traktowane jak oczywisty dowód na to, że Artur Włodarski to perwers i zboczeniec, bo przecież inni nie pisują tekstów
o takich bezeceństwach. Nikt jednak nie ruszył tyłka, by wyszukać rzeczony wywiad, uhonorowany nagrodą Grand Press. Na widok tego, co wypisujecie, mam ochotę wyrywać sobie włosy
z głowy. #wstydźsię!
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Do dziesiątego pokolenia
Płaczecie, że Markus nie pokazał twarzy. Pogięło Was?! Po co? Żeby jakiś narwany, ograniczony
troglodyta z internetu, kierowany szlachetną pobudką wymierzenia sprawiedliwości, mu tę
twarz obił, wieś spalił i rodzinę wymordował? W komentarzach znowu czytam: „Szkoda, że ten
cały Markus i jego koledzy zamieszani w tę tragedię, nie pokazali swoich twarzy. Wtedy może
byłoby mniej domysłów, podejrzeń i oskarżeń. No bo dlaczego się ukrywać, jeśli nie mamy nic
na sumieniu?”. Najwyraźniej nie ma najmniejszego znaczenia, czy jesteś winny, czy niewinny.
Internet wie lepiej i wymierzy sprawiedliwość, zanim sama sprawiedliwość będzie miała szansę
zważyć dowody. Kolejny komentator pisze: „Zróbcie zdjęcie jednemu i drugiemu. Być może
nie jest ojcem. Tylko pytanie, skąd to podobieństwo. I dlaczego nic nie wiadomo o rodzicach
Markusa. W innych sytuacjach dziennikarskie hieny docierają do 10 pokolenia sprawców. A tutaj
nic. Może rodzice zechcieliby stanąć w obronie syna?”. Ludzie o małych mózgach! A co to ma
do rzeczy, kto jest jego ojcem, matką czy babcią i dziadkiem? Prawo nie przewiduje odpowiedzialności pokoleniowej za popełnione przestępstwa. A co dopiero za domniemane czyny, które
wymyślił sobie internet. Mają stanąć w obronie i powiedzieć co? „Nasz synuś jest niewinny!”? Jak
„nie-ojcu” grozili stosem, to co zrobią z ojcem? Wy, bałwany i szubrawcy, nie jesteście żadnym
autorytetem, któremu trzeba pokazywać, udowadniać i przedstawiać materiały. Od tego jest
sąd, prokuratura i organy ścigania. #wstydźsię!
Mam dla Was jedną radę. Zajmijcie się sobą, zamiast snuć nieprawdziwe teorie, które krzywdzą
zupełnie prawdziwych ludzi. Zakopaliście dorobek dobrego dziennikarza pod zwałami szlamu,
pomówień i nieprawdziwych oskarżeń. Tego nic nie naprawi – nawet starające się usunąć te teksty Google. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że dotarłam i przeczytałam Wasze komentarze.
Że istnieją gdzieś w sieci. To nie żadni „oni” je napisali. To podobno Wy – zwykli ludzie, mający
dzieci, partnerów i psa. Nie, nie napisaliście tylko jednego małego komentarzyka, bo mieliście
zły dzień i koleżanka powiedziała, że to na pewno było właśnie tak. Bierzecie udział w publicznym linczu, uświadomcie to sobie! W tłumie, w internetowym motłochu czujecie się bezkarni
i anonimowi. Dlatego powinno się Was wyłapać i zasądzić odpowiednią karę. Na przykład
kazać odnaleźć każdy jeden pojedynczy komentarz dotyczący Artura Włodarskiego i zamieścić
zamiast niego przeprosiny i sprostowanie. Że się nie da? Guzik mnie to obchodzi. Trzeba było
o tym pomyśleć, zanim Wasze brudne łapska dotknęły klawiatury.
Niewinny, zanim nie udowodniono winy
Na koniec lekcja poglądowa:
W każdym postępowaniu najpierw należy ustalić, czy istnieje wina.
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Następnie trzeba określić, kto jest osobą poszkodowaną i kto jest potencjalnym sprawcą
szkody. Potencjalny sprawca jest traktowany jak niewinny tak długo, jak długo wina nie
zostanie udowodniona bez żadnych wątpliwości. Kiedy to nastąpi, rozważa się wymiar kary
i przystępuje do ukarania. W przypadku sprawy, o której rozmawiamy, nie zostało jeszcze
nawet określone, czy istnieją realne przesłanki, by twierdzić, że śmierć dziewczyny nastąpiła
w wyniku celowego działania.
Mówiąc krótko – nie ma winy!
A Wy, jasnowidze i światowej klasy detektywi, przystąpiliście już do ukarania (w kolejności
dowolnej):
• chłopaka dziewczyny
• kolegów chłopaka dziewczyny
• religijnych islamskich ekstremistów
• Arabów
• państwa Egipt
• dziennikarza, który nie ma nic wspólnego z całą sprawą
• syna dziennikarza, który nie ma nic wspólnego ze sprawą
• żony dziennikarza, która nie ma nic wspólnego ze sprawą
• kilku grup przestępczych
• biura podróży
• rezydenta biura podróży
• lekarzy
• pielęgniarek
• szpitala
• pilota samolotu
• jednorożca

Gdyby w ten sposób
działało prawo, to
wszyscy obywatele
siedzieliby już dawno
w więzieniach lub
wąchali kwiatki od
spodu.

• i na koniec samej dziewczyny.
Gdyby w ten sposób działało prawo, to wszyscy obywatele siedzieliby już dawno w więzieniach
lub wąchali kwiatki od spodu. Prawo ma pilnować ładu społecznego, ale również bronić niewinnie oskarżanych przed rozentuzjazmowanym tłumem żądnym krwi.
Czyli przed Wami!
#wstydźsię!

santee76
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NAUKA ROBIENIA WIDEO
PRZEMYŚLENIA
TOMASZ SZYKULSKI

Kilka tygodni temu na dobre ruszyłem z moim kanałem na YouTube. Chociaż w przeszłości zrealizowałem
wiele prostych wideo, to rozpoczęcie regularnego tworzenia materiałów okazało się dla mnie niezwykle
trudne i było wielokrotnie przekładane w czasie. W tym artykule zebrałem moje przemyślenia i lekcje,
które wyniosłem z procesu nauki.

Dlaczego to takie trudne?
Trudność tworzenia ciekawych, wysokiej jakości filmików bierze się moim zdaniem przede
wszystkim ze złożoności całego procesu. Wynika to z faktu, iż musimy połączyć cztery równie istotne kwestie: pomysł, obraz, dźwięk i montaż. O ile pomysłów nigdy mi nie brakowało,
a w nagrywaniu efektowych ujęć bardzo pomaga mi doświadczenie w fotografii, to o dwóch
ostatnich kwestiach do niedawna nie miałem zielonego pojęcia. Nawet najładniej nakręcone
sceny nie będą miały znaczenia, gdy materiał okaże się nudny lub źle zmontowany. Z kolei perfekcyjny montaż może zostać zniszczony niskiej jakości ścieżką dźwiękową, która przeszkadza
w oglądaniu materiału.
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Rozwiązaniem, tak jak niemal w każdej innej dziedzinie, jest praktyka. Chociaż po złożeniu kilkunastu filmików moje doświadczenie nadal uważam za niemal zerowe, to godziny spędzone
na eksperymentowaniu ze sprzętem, nauce montażu i czytaniu niezliczonych artykułów sprowadziły mnie na właściwą drogę. Obecnie jestem w stanie stwierdzić, na jakim efekcie mi
zależy i w jaki sposób powinienem być w stanie go osiągnąć. Chociaż końcowy rezultat nie
zawsze jest bliski początkowej koncepcji, to każdy przesłany na YouTube materiał daje poczucie, że krok po kroku przybliżam się do tego etapu.

Kręć, nie myśl o montażu
Brak umiejętności montażu przez długi czas był największą barierą, która zniechęcała mnie do
zajęcia się wideo. Przez wiele lat jedyną pamiątką z wyjazdów i wydarzeń były dla mnie zdjęcia
lub krótkie filmiki nagrane telefonem. W momencie, gdy w mojej głowie coraz częściej zaczęła
pojawiać się wizja tworzenia wideo, podjąłem bardzo ważną decyzję: postanowiłem po prostu
zacząć nagrywać. Przestałem myśleć, czy kiedykolwiek zrobię coś z tymi materiałami, czy ujęcia będą ciekawe, dźwięk wyraźny, a pokazywana historia kompletna. Zależało mi tylko na tym,
by nie tracić okazji do szerszego zapisania przebiegu podróży i doświadczeń. W ten sposób na
przestrzeni kilkunastu miesięcy nagromadziłem dziesiątki gigabajtów surowego wideo, z którymi potencjalnie mogłem coś zrobić w przyszłości.
Efekt? Gdy przed kilkoma tygodniami zacząłem regularnie pracować nad pierwszymi klipami,
miałem do dyspozycji dziesiątki historii czekających na zmontowanie i pokazanie światu. Nie
musiałem zaczynać wszystkiego od zera, szukać tematów i planować realizacji. wystarczyło
jedynie sięgnąć do głębokiego archiwum, czego przykładem może być wideorelacja z testów
elektrycznego longboarda z września 2016 roku lub lipcowej podróży do Australii przez Chiny
i Malezję. Posiadanie stworzonej wcześniej bazy surowych materiałów pozwala w pełni skupić
się na aspekcie sprawiającym najwięcej trudności każdemu nowemu twórcy, czyli montażu.

Dźwięk, dźwięk, dźwięk
Myli się ten, kto uważa, że dźwięk stanowi jedynie uzupełnienie obrazu. Ścieżka audio jest
bowiem czynnikiem, który przeciętną produkcję może zmienić w fascynującą historię, a genialnie zrealizowany materiał – w coś, czego oglądanie sprawia niemal fizyczny ból. Podczas moich
pierwszych kroków w tym temacie zaskoczyło mnie, z jak skomplikowaną kwestią mamy do
czynienia. Czynników jest wiele: kwestie techniczne (jakość, głośność, montaż), narracja (kto,
o czym i w jaki sposób opowiada) oraz podkład w tle (np. przyjemna dla ucha i pasująca do
nastroju muzyka) to tylko niektóre z nich. Kluczem do sukcesu jest ponownie praktyka i eksperymentowanie z dostępnymi środkami i narzędziami.
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Istotny jest także sprzęt. Chociaż dźwięk rejestrowany przez mikrofon wbudowany w aparat,
smartfon lub słuchawki może wydawać się dobry, to tak naprawdę sprawdzi się on jedynie
w codziennych czynnościach i idealnych warunkach. Wiatr, głośne otoczenie lub kiepska akustyka bardzo szybko pozwolą zauważyć braki tych podstawowych rozwiązań. Aby zarejestrować ścieżkę audio, która jakością będzie pasowała do efektownego wideo, konieczne będą
pewne inwestycje. W moim przypadku budżet na polepszenie jakości dźwięku zamknął się
w dosyć rozsądnej kwocie około 500 zł, za którą kupiłem podstawowy mikrofon do lustrzanki
firmy Rode (model VideoMicro) oraz znakomity mikrofon USB do komputera – Blue Snowball.

Wybierz dobry software
Okay, gdy mamy już surowy materiał wideo i audio – możemy zająć się montażem. Pierwszym
i najważniejszym etapem będzie wybór programu do edycji. Wielu amatorów skłania się ku rozwiązaniu polegającemu na zaczęciu nauki od prostego software’u, którego opanowanie w stopniu
podstawowym zajmie znacznie mniej czasu niż w przypadku bardziej profesjonalnych narzędzi. Moim zdaniem jest to błędne podejście – szczególnie w przypadku osób, które chciałyby na
poważnie zająć się tworzeniem wideo. Możecie zapytać – dlaczego? Ano dlatego, że po pewnym
czasie funkcje podstawowego programu okażą się ograniczone, blokując możliwość uzyskania
dokładnie takich efektów, na jakich nam zależy. Czas poświęcony na naukę zostanie częściowo
zmarnowany, gdy konieczna będzie przesiadka na bardziej zaawansowany software.
Według mnie lepiej od razu zacząć od narzędzia, które oferuje profesjonalne możliwości,
np. Adobe Premiere Pro lub Final Cut Pro od Apple. Gdy wiele lat temu postanowiłem nauczyć
się edycji zdjęć, pobrałem Photoshopa, którego obsługa początkowo wydawała się czarną
magią. Podobnie było z Premiere – jednak po kilku godzinach spędzonych ze świetnymi wide-
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oporadnikami od Adobe okazało się, że proces wdrożenia się i tworzenia pierwszych projektów będzie znacznie łatwiejszy, niż mogłem przypuszczać. Korzystanie z profesjonalnego
software’u sprawia, że od razu zdobywamy doświadczenie w programie, którego najpewniej
nigdy nie będziemy musieli zmieniać na inny.

Metoda małych kroków
Od początku nauki wideo mniej więcej wiedziałem, jakie materiały chciałbym tworzyć docelowo. Jednak mimo to wolałem stopniowo wdrażać się w kolejne aspekty i z każdym materiałem posuwać o krok bliżej finalnej koncepcji. Wchodząc na mój kanał, możesz zaobserwować
ten proces: „Lot 200” był nauką prostego montażu serii ujęć do jednej ścieżki dźwiękowej; „60
godzin” – radzenia sobie z dużą ilością materiału z wielu miejsc, którą trzeba złożyć w logiczną
całość; „Elektryczny longboard” – składania krótkiej historii z narracją. Kolejne materiały to proces eksperymentowania z formą, a także łączeniem materiałów kręconych w warunkach studyjnych oraz na zewnątrz. Takie podejście sprawia, że proces nauki i kształtowania ostatecznej
koncepcji jest rozłożony w czasie i co najważniejsze – skłania do każdorazowego skupienia się
na jednym nowym problemie, który dzięki temu jest łatwiej opanować.

Otwórz się na feedback
Pokazanie efektów pracy może początkowo wywoływać skrępowanie, jednak warto się temu
przeciwstawić. Bez ocen z zewnątrz nigdy nie dowiemy się, czy pokazywana przez nas historia jest ciekawa, montaż – efektowny, a podkład muzyczny – pasujący do emocji wywoływanych przez klip. Warto wrócić w tym miejscu do metody małych kroków: w moim przypadku
pośrednim celem rozbicia procesu nauki na etapy była możliwość uzyskania opinii odbiorców
już w momencie wdrażania poszczególnych rozwiązań. Dzięki temu miałem okazję usłyszeć
i przeczytać komentarze na temat moich sposobów montażu wideo i dźwięku przed rozpoczęciem pracy nad bardziej skomplikowanymi materiałami. Lekcje wyniesione z wczesnych projektów sprawiają, że każdy kolejny zrealizowany materiał unika błędów poprzednich, jednocześnie
zwracając uwagę na inne aspekty wymagające poprawy.

Podsumowując…
Jak miałem (i nadal mam) okazję przekonać się na własnej skórze, nauka tworzenia wysokiej
jakości wideo to długi i skomplikowany proces. Jednak odpowiednia ilość czasu, pomysł i odrobina samozaparcia sprawią, że zarówno montaż, jak i końcowe efekty, zaczną być źródłem pewnego rodzaju satysfakcji. Mam nadzieję, że powyższe obserwacje okażą się pomocne i część
z Was sama spróbuje swoich sił w wideo. Tymczasem… wracam do dłubania w Premiere, do
zobaczenia na YouTube!

t_szykulski
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OPOWIEŚCI Z DORSET

GDYBY NIE GOOGLE MAPS…

W

KINGA OCHENDOWSKA

Nie wiem, jak ludzie żyli w czasach, kiedy nie było nawigacji.

Wszyscy znamy tego kierowcę, który jedzie przed nami jak ostatnia sierota. Czai się,
nosi go od linii do linii, na prostej drodze nie zbliża się nawet do dozwolonej prędkości. Wkurza wszystkich, bo tłucze się za nim rządek samochodów i wszyscy nerwowo patrzą na zegarki. Nigdy nie myślałam, że to ja będę tym kierowcą. A jednak.
Przez ostatnich 11 lat mieszkałam na wsi. Na wsi – droga bita, dwukierunkowa, na
której mieści się jedno auto i bardzo chudy rowerzysta. Komfort jazdy – genialny.
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie wolą jeździć po mieście. Na tych moich
drogach wcale nie odczuwałam żadnego stresu. Aż tu nagle mniej lub bardziej
przeprowadziłam się do miasta. Ruchliwego. Pełnego śpieszących się ludzi i wyg
drogowych, które jeżdżą slalomem, oszczędzając sobie przy tym dwie i pół minuty
czasu podróży. Nie wiem, może to ważne. W każdym razie ruch kwitnie. Nie to, że
cierpię na jakieś lęki, bo urodziłam się i większą część życia spędziłam w Warszawie,
wiem więc, jak wygląda poruszanie się po mieście. Po swoim mieście.
Nie wiem, jak ludzie żyli, kiedy nie było nawigacji. Owszem, pamiętam jak przez
mgłę różne mapy i atlasy, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak tu jechać i patrzeć
na drukowaną mapę jednocześnie. Bo nawet jadąc z nawigacją, czuję się jak zawalidroga. Przede wszystkim miasto jest duże i nie masz bladego pojęcia, dokąd
jedziesz, kiedy wstukujesz kod pocztowy. Owszem, możesz sobie obejrzeć mapkę,
a nawet zobaczyć widok ulicy, ale to nie to samo, co poruszanie się „po swoim”.
Patrzysz jednocześnie na nawigację i na znaki wokół siebie, żeby wyczaić, czy to już
masz skręcać. Całe szczęście, że tu prawie wszędzie ronda. Ale zwykłe skrzyżowa-

nia też są i już samo to powoduje, że włosy stają dęba. Podjeżdżasz i widzisz cały
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las świateł. Poza kontrolowaniem tego, na którym pasie masz się ustawić, trzeba
jeszcze wydedukować, które światła są „Twoje”, a zapewniam Was, nie zawsze jest
to zupełnie oczywiste. Dobrze, jak ktoś stoi przed Tobą, wtedy można uznać, że
wie, co robi i najlepiej jechać za nim. Byle nie na „ogonie”. Google Maps podpowiada pasy, ale nie zawsze właściwie, sprawdza się więc zasada „ufaj, ale kontroluj”.
A jak nie, to dyrdaj do kolejnego ronda, żeby zawrócić. Zaczynam nabierać w tym
wprawy. Wracając jednak do meritum. Jak nie znasz miasta i jedziesz na nawigacji, to wkurzasz wszystkich za sobą. Sam siebie też wkurzasz, bo oczy musisz
mieć dookoła głowy. Zupełnie jakbyś codziennie zdawał egzamin na prawo jazdy.
A wokół ciebie szaleńcy.
Zasadniczo jeżdżę zgodnie z przepisami, nie przekraczam dozwolonej prędkości,
staram się szanować innych użytkowników drogi. Kiedy ktoś się przede mną tłucze,
zakładam od razu, że szuka. A jak nie zna drogi, to trzeba cierpliwie poczekać i dać
mu szansę, żeby wykonał swój manewr. Tak po prostu. Bez gniewu, bez agresji i bez
pokazówek w stylu „co to ja potrafię”. Dlaczego? Bo nic bardziej nie rozprasza już
rozproszonego kierowcy jak chojracy okazujący swoje zniecierpliwienie, biorący
„na kreskę”, walący w klakson i zostawiający po sobie pisk opon oraz smród spalonej gumy.
Nie to, że należy się jakoś specjalnie przejmować debilami na drodze. Prędzej czy
później każdy debil znajdzie swoje drzewo. Ale kiedy ktoś wykonuje agresywny
manewr, pozostali kierowcy muszą ocenić bezpieczeństwo na drodze. Pół biedy,
jak szukający zjazdu po prostu go minie. Gorzej, jak gwałtownie zahamuje, a samochody jadące za nim nie zdążą zrobić tego samego. Do tego jeszcze motocykliści, zwani pieszczotliwie „dawcami organów”, rowerzyści wpadający na przejście
dla pieszych tuż przed Twoją maską i piesi z wielkimi słuchawkami na uszach. No
wyobraźcie sobie drogę – zwykła, dwukierunkowa. Ruch lewostronny. Po lewej
stronie drogi stoi zaparkowany samochód, cztery koła na jezdni. Wszyscy go ostrożnie omijają, żeby nie pojechać na czołówkę z kimś jadącym z przeciwka. A tu nagle
motocyklista bierze omijających z prawej strony, wyjeżdża prosto na maskę auta
jadącego w przeciwnym kierunku, składa się do ziemi prawie pod koła jadących za
nim i slalomikiem podąża dalej. Kilka minut później rowerzysta, nic nie sygnalizując, wpada na przejście dla pieszych, tuż przed szpalerem samochodów. Kawałek
dalej pieszy z wielkimi słuchawkami na uszach nie rozglądając się wcale, wchodzi
na asfalt. Co prawda w Anglii pieszy ma zawsze pierwszeństwo i nie potrzebuje
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świateł, żeby przechodzić przez jezdnię, ale będąc pieszym, nigdy specjalnie nie
forsowałam tego przywileju. Bo co z tego, że udowodnisz samochodom, że masz
pierwszeństwo, jak zostanie z ciebie mokra plama. Trochę skórka za wyprawkę. I to
wszystko w mieście, którego nie znasz. Gdyby nie Google Maps, pewnie trzasnęłabym drzwiami, zostawiła samochód na środku drogi i poszła na piechotę.
Możecie się śmiać, ale to, że nawigacja gada, bardzo pomaga. Pomaga też to, że
pokazuje ETA, bo jak widzisz, że zostało Ci 8 minut, to wiesz, że jakoś dasz radę.
Poza tym – przynajmniej nie jedziesz tym autem sam. A ze sztuczną inteligencją,
nawet bardzo ograniczoną, zawsze przyjemniej. Przynajmniej masz komu powiedzieć: „Patrz jaka wydra!”. Ponarzekałam sobie trochę, bo dziś musiałam znaleźć
swoją pocztę, żeby odebrać przesyłkę. Wydra wzięła mnie na krechę tuż przed
samym rondem. Życzyłam wydrze wszystkiego najlepszego. Nawigacja świadkiem.

A teraz już zupełnie poważnie.
Nawigacja to genialny wynalazek. Gdyby nie ona, w nowym mieście czułabym
się ubezwłasnowolniona. Możliwość wpisania kodu pocztowego, przekręcenia
kluczyka w stacyjce i dojechania do celu bez przytrzymywania mapy drugą ręką
to jedno z większych osiągnięć ludzkości. O ile przez wiele lat nie miałam żadnej
potrzeby używania takich programów, o tyle teraz mam wrażenie, że mój iPhone
w końcu na siebie pracuje. Że naprawdę aktywnie mi w czymś pomaga. Na mapach
zaznaczam też nowo odkryte miejsca. Mam już „Las wiewiórek”, „Brzozową drogę”
i „Zamek czarownicy”. A kiedy zgubiłam się kiedyś na wrzosowiskach, to zgadnijcie
co? Oczywiście! Włączyłam Google Maps i po problemie – do domu w lewo i prosto. Jeśli chcę pojechać autobusem, to Google Maps podpowie, że żeby zdążyć na
przystanek, muszę wyjść z domu w ciągu 5 minut. Rozpływam się w błogim przekonaniu, że przynajmniej część planowania ktoś może wykonać za mnie. Bo iPhone
ostatnio awansował do rangi osoby. Mądrej osoby, bo bardzo dużo wie.

Na koniec jedna prośba.
Kiedy jedzie przed Wami ktoś, kto wygląda na zagubionego, nie palcie opon.
Kiedyś sami możecie trafić w miejsce, którego nie będziecie znali i wtedy będzie
Wam głupio. Bądźcie mili dla innych kierowców. Dwie minuty nikogo nie zbawią.
Natywni mówią: „Better safe than sorry” – polecam.

santee76
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KOBIETA W DELEGACJI

SPÓŹNIENIE

ANNA GABRYŚ

Miało być o wakacjach. Hmm, wakacje, co to takiego? Nie pamiętam, chyba nie ma w moim
kalendarzu takiego wydarzenia. Już wiem, wakacje, to ten czas, gdy podróżuję nie dlatego, że
muszę jechać do pracy, tylko dlatego, że chcę.

P

Przypadkiem tak się zdarzyło, że tym razem na wakacje nie pojechałam nigdzie.
Miało być Zakopane – codzienne godzinne bieganie, spacery po Gubałówce,
może wyjście w niższe partie Tatr, jakieś dolinki, wypad do gorących źródeł.
Skończyło się na tym, że w metrowym śniegu robiłam orła i wysłuchiwałam
żalów taksówkarza, który narzekał, że od siedemdziesięciu lat w Zakopanem
nie było takiego śniegu w drugiej połowie kwietnia. Wakacje zatem nie wyszły,
przynajmniej pod tym względem. Zmienię więc zapowiedziany temat na zupeł-

nie inny, który znacznie bardziej mnie zajął w ostatnim miesiącu. Będzie mianowicie o spóźnieniu.
Ci z Was, Drodzy Czytelnicy, którzy śledzą przygody Kobiety w Delegacji, wiedzą już, że mam wszystko zaplanowane. Każde spóźnienie jest zatem dla mnie
przyczyną zmiany planów, a te, wiadomo, powodują zmiany planów, co wpływa
na zmianę… domyślacie się czego. Tak, planów. No właśnie. Każda drobna
zmiana, spóźnienie, wpływa na inne elementy ciasno poukładanego harmonogramu moich podróży.
Weź na luz. Zrelaksuj się. Wyjdź ze strefy komfortu, którą wyznacza twoja rewelacyjna walizka i check-in zrobiony 36 godzin przed lotem. Cokolwiek będzie,
to będzie. Pff – odpowiem i wrócę do szczegółowego planowania czasu i układania zależności. Taki drobiazg jak burza nad Paryżem uziemił wszystkie samo-
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loty w pewien piątek wieczorem na lotnisku Charles-de-Gaulle, w tym i ten,
który miał mnie unieść do domu! No, może niezupełnie do domu, tylko do
Amsterdamu, skąd do Krakowa lot trwa tyle, co jedna kawa. Nic to, zostałam na
noc na lotnisku w Paryżu.
Niezupełnie na lotnisku. Wic polega na tym, że linie lotnicze są zobowiązane
zapewnić opiekę – posiłki i napoje oraz nocleg, jeśli z przyczyn niezależnych nie
zdążysz na połączenie lub lot jest znacząco spóźniony. Zostałam więc w lotniskowym hotelu klasy, hmm, lotniskowej.
O czym warto pamiętać w takiej sytuacji? Nad lotniskiem zbierają się ciemne
chmury, po lewej trzaskają już pioruny, po prawej samoloty nisko latają – będzie
deszcz. Od razu trzeba zgłosić się do obsługi swoich linii. W moim przypadku
było to AirFrance. Dwie panie, które się mną zajmowały po kolei przez jakieś
cztery godziny, były nie dość, że cały czas uśmiechnięte, żartowały sobie ze
mną, to do tego jeszcze starały się efektywnie załatwić mój mały problem, czyli
„chcę wrócić do domu”. Kolejka była ogromna, każdy chciał gdzieś lecieć – do
domu, na wakacje, do pracy (nieee, do pracy nikt nie leciał, to był piątek wieczorem) – krótko: każdy coś chciał, a panie uparcie z nami żartowały, bo jak inaczej
pocieszyć kogoś, kto, jak ja, zamiast spędzić weekend w domu, miał się poniewierać po Europie?
Tu dygresja. W Paryżu po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak daleko jest
Polska. Pasażerowie, którym odwołano loty do Hongkongu, Singapuru czy na
Martynikę, w ciągu kwadransa dostali nowe połączenia i zadowoleni poszli na
drinka do lotniskowego baru. Mój przypadek – lot do Krakowa – był najtrudniejszy, jak miła pani z AirFrance przyznała. W najlepszym przypadku oferowała mi przylot w sobotę w południe do domu. W najgorszym – w niedzielę
rano. Po co mam w niedzielę rano wracać, pytałam grzecznie po francusku,
skoro w niedzielę po południu wracam do Paryża. Śmiałyśmy się wspólnie
z tego wszystkiego, do momentu, gdy pojawił się przy stanowisku obok pan,
który koniecznie chciał polecieć na duńską prowincję. Skończyło się na locie do
Hamburga i wynajęciu samochodu na koszt AirFrance. Leciał na ślub i wesele.
Swoje. Tak, Polska jest daleko od Francji, dalej niż Singapur, a duńska prowincja
jest osiągalna dzięki autostradom. Nie to, co Polska…
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Wracając do meritum, mianowicie spóźnienia. Jeśli latacie w Unii Europejskiej
(uwaga, „świat” poza UE rządzi się innymi prawami, błogosławiona niech będzie
UE), pamiętajcie, że w przypadku opóźnienia pierwszym ratunkiem jest stanowisko linii lotniczych. I nie ma „zmiłuj się” – tanie linie, drogie linie, muszą Wam
zapewnić to samo: posiłek, napoje i nocleg, jeśli przekładają z obojętnych przyczyn podróż na następny dzień.
Mój hotel na lotnisku w Paryżu znajdował się na końcu świata. Wróć: na końcu
lotniska. Musiałam przejść z terminalu do terminalu (jakieś 25 minut na piechotkę), pojechać autobusem (prawie godzina), na który trzeba było zaczekać
(kwadrans). Niepostrzeżenie zrobiła się 23:00 i kilka godzin do pobudki na lot do
Krakowa (przez Berlin, żeby nie było nudno) o 6:00 z najodleglejszego terminala
ze wszystkich. Tu taka oto refleksja: gdyby nie to, że od dłuższego czasu regularnie biegam i zwiększam tym samym pojemność płuc oraz wytrzymałość nóg,
nie zdążyłabym na ten samolot. I na następny też nie – w Berlinie do Krakowa.
Także ten, wiecie, khem, khem, sport to zdrowie, szczególnie jedna dyscyplina,
którą uprawiam z upodobaniem: biegi przez lotniska.
Co chciałabym Wam przekazać z tego mojego doświadczenia? Kilka ważnych
komunikatów.
1. Planowanie jest najważniejsze, ale elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia jest jeszcze ważniejsza. Miałam
wszystko zaplanowane na weekend w Krakowie i jedna burza cały plan zniszczyła. No cóż, przemierzając lotniska biegiem, pocieszałam się słuchaniem
książek, a siedząc i czekając, umilałam sobie czas czytaniem książek. Plus dla
mnie – rozwój, a nie odsypianie trudnego tygodnia w weekend w domu.
2. Podróżując sporo, warto zbierać mile. Panie z AirFrance były miłe dla wszystkich, ale dla mnie milsze, bo mam trochę mil nabitych i lepszy status. Plus
dla mnie: znalazłam wcześniej czas, by posprzątać w moich programach
lojalnościowych.
3. Dobrze znać swoje prawa jako pasażera. Dotyczy to nie tylko podróży samolotem, ale także pociągów i autokarów oraz promów. W przypadku samolotów to zwykle wysoki koszt biletów przypomina nam o tym, że chyba nam
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się coś należy, a tymczasem nawet godzinne spóźnienie pociągu Kraków–
Wieliczka może dać podstawę do starania się o zwrot ceny tego biletu. Plus
dla mnie: znam moje prawa jako pasażera i domagam się ich realizacji.
4. Technologia – technologią, iPhone 7 – iPhone’em 7, ale kilka godzin na lotnisku zabiło baterię mojego telefonu. Gdyby nie akumulator, który ze sobą
dźwigam… gdyby nie ładowanie z komputera… Gniazdka USB, których trochę można znaleźć na paryskim lotnisku, były oblężone (uwierzcie: pojawiły
się komitety kolejkowe, jak za starych czasów w Polsce po papier toaletowy).
Zabierajcie ZAWSZE ze sobą ładowarki. Plus dla mnie: nie tylko zabieram, ale
i przed podróżą ładuję.
Moje przygody w tym miesiącu trochę mnie przemieliły. Uświadomiły mi, że
podróże to nie wszystko, że warto czasem spędzić trochę czasu w domu, pracując lub nie. Udało mi się jednak spędzić ten dodatkowy czas efektywnie, a co
najważniejsze bez specjalnego zdenerwowania. Przypomina mi się pewna zima
jakieś dziesięć lat temu. Minus zylion stopni, Dworzec Centralny w Warszawie,
wcześnie rano. Nic nie odjeżdża, bo nic nie przyjechało. Spóźnienia pociągów
osiągają nie godziny, ale dni. Stoję z walizką, tupię nogami, otulam się piętnastym szalem. To samo robią wszyscy naokoło. Pracownicy kolei w walonkach (!)
rozdają gorącą herbatę. Podchodzi pan z prywatnej telewizji i pyta: „Jak bardzo pani jest zdenerwowana sytuacją?”. Nie jestem zdenerwowana i nie wiem,
co mam odpowiedzieć. Nikt nie był zdenerwowany wtedy, w Warszawie. To
samo zdarzyło mi się w Paryżu i podobnie w Paryżu nikt nie był zdenerwowany.
Spóźnienie to coś, co się po prostu akceptuje. Zmienia się plany i… idzie się
dalej, bo szkoda tracić czas na rozpamiętywanie i denerwowanie się nawzajem.
Wakacje odeszły w niepamięć, w tej chwili ich nie planuję, bo po co, skoro
drobna burza nad Paryżem potrafi mnie unieruchomić. Tymczasem jutro… tak.
Zgadliście, jutro znowu wyruszam w podróż. Jej zwieńczeniem będzie wspólne
oglądanie WWDC 2017 5 czerwca w iChwili. Widzimy się tam!
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Po wypadku samochodowym, z którego cudem udało mi się wyjść w miarę
w jednym kawałku, nie mogłem już ćwiczyć na siłowni. Do tego doszła zmiana
miejsca zamieszkania i długie godziny każdego dnia w samochodzie. Musiało
to skutkować nadwagą. Przed wypadkiem ważyłem 98 kg. W marcu tego roku
105,6 kg. Niby nie za duża różnica, ale 98 kg wiązało się z treningiem kultu-

rystycznym. Mięśnie były inaczej „napompowane”. Brak ruchu spowodował,
że mięśnie zamieniły się w tłuszcz i wszystko zgodnie z grawitacją opadło.
Stosowałem diety, co chwila inną i coraz mniej smaczną. Dawały jakiś rezultaty,
ale chwilowe. Musiałem opracować swój plan. Wyznaczyć cel i iść do niego.
Kiedyś celem było przejście przez Saharę, teraz stało się nim schudnięcie 10 kg
(tak na początek).
Lubię liczby. Lubię statystykę i rywalizację. Musiałem wymyślić metodę odpowiednią dla mnie. Potrzebowałam liczyć moją aktywność. Mam Huawei Watch.
Jest piękny, ale z Androidem jakoś mi nie po drodze. Zamówiłem Apple Watch
Nike+. Wersja 42 mm, Gwiezdna szarość z paskiem czarno-siwym. Stonowany

i taki mi bardziej pasuje – do tego, jak się noszę. Chciałem go przecież używać
każdego dnia i przez cały czas. Najpierw planowałem go kupić w Cortlandzie
czy iSpocie. Niestety, nigdzie w Trójmieście nie było takiego modelu od ręki.
Była dostępna tylko wersja pierwsza, której nie chciałem. Używa jej moja
Lidia, która jednak nie biega i nie jest jej potrzebny GPS czy wodoodporność.
Zamówiłem go więc w Apple i dotarł do mnie 24 marca. Nie było jakichś większych zachwytów, bo na pierwszy rzut oka nie różnił się od modelu Lidii.
Uruchomiłem aplikację Nike Run Clube. W aktywności system zapytał, ile chcę
spalać kalorii w ruchu. Do wyboru miałem trzy progi. Wybrałam 780 kalorii – nie
wiedziałem, ile to jest. Myślałem, że to nic wielkiego do osiągnięcia. Włożyłem
zwykłe buty sportowe, jakiś bawełniany dres i ruszyłem do boju. Po dwustu
metrach umarłem. Nie zatrzymałem się, ale przemaszerowałem i truchtałem
tak 2 kilometry. Nie zamknąłem kółka. Podobnie to wyglądało przez następnych pięć dni. Pomyślałem, że to za mało i tak zrodził się pomysł, by biegać rano,
przed pracą i potem po pracy. Piąty dzień zamknąłem wartością 958 kcal spalonych w ruchu. I tak robię do dziś. Zmieniły się wartości i liczba kilometrów.
15 maja przebiegłem 10 km po południu, a rano – 5 km. Teraz na jeden trening
robię przeważnie 7–10 km.
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Dziś rano waga pokazała 98,6 kg, a maj jest już za nami. Jeden tydzień tylko nie
biegałem, bo bolała mnie pachwina. Złożyłem wizytę chirurgowi, by wykluczyć
coś poważnego i mogę biegać dalej. Zawsze, gdy coś podejrzanego się dzieje,
idę po poradę. Tak samo raz w roku robię sobie badania ogólne. Mam taki nawyk
od momentu, gdy byłem sam. Nie było nikogo, kto mógłby o mnie zadbać.
Zrozumiałem wtedy, że największą wartością dla mnie jestem ja sam. Gdyby
stało mi się coś na pustyni czy w slumsach, nie mógłbym na nikogo liczyć. Choć
życie uświadomiło mi to pewnego ranka w bloku z wielkiej płyty, gdy stało się
coś i nie mogłem się poruszyć. Telefon był trzy metry dalej, a ja nie mogłem się
do niego doczołgać. Po kilku godzinach ból odpuścił na tyle, bym się mógł poruszyć. Nie zrozumcie mnie źle: nie lubię się użalać i nie mam problemu z bólem.
Ze złamaną ręką przeszedłem kawał drogi, niosąc rower i plecak.
Wszystko, co robię, opisuję na Twitterze. Tam też poznałem @MacAzteca.
Zadawałem mu wiele pytań, a wywiad z nim ostatnio przypomniano w iMagazine
Fitness. Facet jest niesamowity i, podobne jak ja, biega każdego dnia. Wiele osób
w redakcji, jak i z mediów społecznościowych mnie dopinguje i to jest super.
Nie wszystko jednak było i jest takie wspaniałe, i łatwe. Po pierwsze – buty.
Zaczynałem w zwykłych butach sportowych. Z każdym pokonanym kilome-
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trem jednak coraz bardziej bolały mnie kolana. Nie pomagały okłady i maści.
Podpowiedziano mi, że powinienem kupić buty z amortyzacją. Szczególnie przy
mojej wadze. Poszedłem do sieciowego sklepu sportowego, a sprzedawca doradził, jak mógł. Wybrałem buty Nike. Miały amortyzację i to nawet dobrą. Kolana
nagle przestały boleć, ale w tych butach mało stabilne stałem. Były jakby zbyt
wysokie i noga mi się trzęsła, jak małej dziewczynce, gdy zakłada szpilki mamy.
Przeczytałem cały internet „O butach do biegania”. Zrobiłem domowy test, by
dowiedzieć się, jaką mam stopę i wyszło mi, że naturalną. Przy wadze około 100
kg do wyboru jest tylko kilka modeli, każdy najdroższy w ofercie producenta.

Moja Lidia zarządziła wyjazd do Olsztyna na zakupy. Chciała kupić sobie nowe
New Balance. Od dawna chodzi w modelu 410. Miejskie buty, które są ponoć
wyjątkowo wygodne. Dla mnie New Balance kojarzą się z butami miejskimi sty-
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lizowanymi na sportowe. Takie buty
dla hispterów. Poszedłem więc najpierw do Nike. Tam przymierzyłem
Nike Zoom Pegasus 33 i Nike Zoom
Vomero. Noga nadal niestabilna.
Potem Adidas Energy Boost, Asics GelNimbus 19. Nie byłem zadowolony.
Odpuściłem sobie i poszedłem z Lidią
kupić buty dla niej. Okazało się, że
w New Balance też mieli buty do biegania. Pani dodatkowo powiedziała,
a potem sam to sprawdziłem, że ta
firma produkowała buty sportowe
już przed II wojną światową – zaczynali w 1938 roku. Pełne zaskoczenie,
bo model 1080 v7 to mistrzostwo dla
mojej nogi. Dodatkowo ładny. Lidia też
kupiła Lidia i zabraliśmy się do domu.
Od tej pory przebiegłem w nich 100
km. Niby super, ale nie czułem, że do
końca idealne stawiam w nich stopę.
Parę dni temu byłem w delegacji
w Bydgoszczy. Tam zrobiłem sobie
test na bieżni. Mała kamerka nagrywa
nas od tyłu, jak stawiamy kroki. Potem
w zwolnionym tempie widzimy, jaki
jest ruch naszych stóp. W moim przypadku wykazał, że choć nie mam płaskostopia, to w ostatniej fazie stopa
skręca mi się do wewnątrz. Buty zalecane dla mnie to takie ze stabilizacją.
Znowu do internetu. Następnego
dnia do sklepów sportowych i tak jak
poprzednio wybrałam New Balance
1260. Teraz biegam lepiej. Delikatnej.
Ruch jest naturalny i płynny.
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Drugim problemem był dla mnie sposób zapisywania aktywności. Zegarek
Apple Watch jest super, ale tak jak i cały
system Apple – zamknięty. Największym
skandalem jest brak obsługi aktywności w komputerze. Zapisuje się tylko
w iPhonie i, co jeszcze bardziej wkurzające, brak eksportu. Nie tego oczekiwałem. Aplikacji Nike+ Run Club jest
obsługiwane przez WWW, ale również
nie ma eksportu do popularnych formatów. Chciałem się dzielić swoimi osiągnięciami i wziąć udział w rywalizacji
ze znajomymi. Najbardziej popularne
jest Endomondo. Można zainstalować w Apple Watch aplikację, by się
uruchomiła, musi jednak być połączenie z telefonem. Bez sensu. Znalazłem
dwa nawiązania. Pierwsze przez portal smashrun.com. Jest to system analiz treningów, który jest w stanie pobierać
dane z Nike+ Run Club. Zapisane treningi można eksportować do innych aplikacji.
Robienie tego ręcznie plikiem jest jednak niewygodne. By zautomatyzować uzupełnianie danych w Endomondo i Strava, wykorzystuję tapiriik.com. Jest to platforma, która synchronizuje dostępne systemy aktywności. Ręczna synchronizacja
jest darmowa. Po wpłacie kilku dolarów (nie jest określone ile; sugerowano 5 dolarów, z czego 2 dolary to koszty serwera) mamy synchronizację automatyczną. Dzięki
temu rozwiązaniu po zakończonym biegu mam go we wszystkich systemach.
To samo można zrobić za pomocą aplikacji RunGap, gdzie mamy obsługę wielu
systemów sportowych, a za wykupione (niecałe 3 dolary) jest dostępny eksport
do plików do 12 najbardziej znanych aplikacji.
Wszystko można osiągnąć, ważne, by znaleźć swoją drogę i swój sposób do
osiągnięcia celu. Bo warto pamiętać: „Zawsze bądź sobą (no, chyba że możesz
być PIRATEM, wtedy zostań PIRATEM)”.

FreemanAdalbert
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JAK DAĆ SIĘ OSZUKAĆ
PAWEŁ HAĆ

Zakupy w internecie. Wygodne, szybkie i bezpieczne. No, chyba że za ładną stroną
i niebudzącym podejrzeń systemem zakupów stoi oszust, prosto z Chin.

W

W sieci kupuję często i jedynie sporadycznie nie jestem zadowolony z tego, co
dostaję. Ot, w zakupach spożywczych zamienią mi jogurt na inny albo przyślą
buty o rozmiar za małe. Nic specjalnego, zdarza się. Tylko raz trafił się mi grubszy
problem. I, jak się okazuje, oprócz nerwów i czasu nie kosztował mnie zupełnie
nic. Chodzi o jeden z moich zakupów z lutego tego roku – piszę o nim dopiero
teraz, bo sprawa zakończyła się pod koniec kwietnia (a piszę ten tekst w poło-

wie maja). O co poszło? A o kurtkę, która posezonowo okazała się tańsza w jednym z niemieckich sklepów. Różnica w cenie rzędu 30% względem standardowej
nie wydawała się podejrzana jak na połowę lutego i wyprzedaż, sam sklep też
miał stronę niebudzącą podejrzeń – pisana poprawnym niemieckim, ze zdjęciami odpowiadającymi opisom produktów i w dobrej rozdzielczości. Przed
zakupem natrafiłem tylko na jedną niezgodność zdjęcia z towarem (nie pasował
kolor), ale że nie dotyczyło to akurat kurtki, którą byłem zainteresowany, uznałem to za zwykłą pomyłkę. Dodałem więc produkt do koszyka, wprowadziłem
dane do wysyłki i dane karty kredytowej, zatwierdziłem transakcję i… czekałem.
Nie dostałem żadnego maila potwierdzającego zakup (a podawałem swój adres
podczas zamawiania) i to pomimo tego, że transakcja pojawiła się w systemie
sklepu. Dopiero gdy na stronie banku sprawdziłem transakcję, okazało się, że
zapłaciłem owszem, w euro, ale sprzedawca jest w… Shenzen, czyli w Chinach.
Natychmiast skorzystałem z formularza na stronie sklepu i napisałem do sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie, zaraz później wygooglowałem nazwę sklepu
w sieci. Trafiłem na artykuł, w którym pisano o fałszywych sklepach i ten figurował na liście. Wróciłem na stronę sklepu i zacząłem szukać bezpośredniego kontaktu do sprzedawcy. I, jak się domyślacie, nie było tam nic prócz wspomnianego
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już formularza kontaktowego. W tym momencie byłem już niemal pewny, że
dałem się oszukać. Zrobiłem zrzuty ekranu sklepu, spisałem wszystkie możliwe
informacje (datę zakupu, w tym godzinę, adres, produkt, cenę i walutę rozliczenia), a następnie zacząłem szukać rozwiązania. Z racji tego, że korzystam z usług
mBanku, udałem się na ich stronę, by znaleźć cokolwiek odnośnie do podobnych
sytuacji – środki były bowiem już zablokowane na karcie. Jak się okazuje, sposób
jest, aczkolwiek wymaga trochę zachodu. Nazywa się Chargeback, czyli obciążenie zwrotne, i pozwala na odzyskanie „wtopionych” w różny sposób środków.
Działa zarówno z kartami Visa, jak i MasterCard, niezależnie od banku (aczkolwiek sposób realizacji reklamacji kartowej różni się pomiędzy bankami). Można za
jego pomocą odzyskać utracone środki nie tylko w przypadku oszustwa, ale też
niewypłacenia środków z bankomatu, niedostarczenia towaru lub usługi przez
sprzedającego, wielokrotnego rozliczenia transakcji czy też rozbieżności w wartości transakcji a realnie pobranej kwoty. Szczegółową listę znajdziecie najpewniej
na stronie Waszego banku. Do złożenia reklamacji jest wymagane maksimum
informacji – oprócz wspomnianego czasu realizacji transakcji i jej kwoty warto
mieć też informacje o sprzedającym (w moim przypadku było to o tyle trudne,
że sklep zniknął z sieci w momencie, gdy składałem reklamację). Można jej dokonać telefonicznie, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza gdy jesteśmy poza granicami Polski. Bank może, ale nie musi, tymczasowo odblokować środki na karcie
(w moim przypadku to zrobili), przy czym nie oznacza to pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. To następuje do 60 dni kalendarzowych od jej złożenia. W tym
czasie bank występuje do sprzedawcy z prośbą o potwierdzenie, że towar został
dostarczony. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie przedstawić takiego dokumentu,
reklamacja zostaje uznana. Dokładnie tak było w moim przypadku – po 60 dniach
dostałem potwierdzenie, że reklamacja została uznana. Kosztowało mnie to więc
trochę zachodu (jeden kilkunastominutowy telefon i uprzednie zebranie danych),
trochę więcej nerwów (bo jednak straciłbym dość znaczną kwotę), ale finalnie
chargeback zadziałał dokładnie tak, jak powinien. Co ważne, nikt przez tych 60
dni nie dzwonił do mnie ani nie pisał z informacją o statusie zgłoszenia bądź też
z prośbą o dodatkowe informacje – to niepokojące, ale jak się okazuje, tak po prostu wygląda realizacja tych reklamacji. Nie ma się więc co spieszyć się z zakupem
i należy sprawdzać nawet najbardziej budzący zaufanie sklep, jeśli wcześniej nie
robiło się tam zakupów. Moja sytuacja stanowi też dowód, że warto płacić kartą
kredytową – nie dość, że jest najwygodniej, to i najbezpieczniej.

pawelhac
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NASZE PRZYGODY NA
SESZELACH

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

W zeszłym wydaniu zaprosiłem Was do suchej relacji z Seszeli w trzech aktach – pierwszy
został opublikowany w ostatnim wydaniu, drugi znajdziecie w obecnym, a trzeci pojawi się
za miesiąc. To było o tyle kłopotliwy temat, że ciężko „krótko” spisać odpowiedzi na wszystkie
Wasze pytania i jednocześnie wplątać w to wszystko na tyle dużo subiektywnych wrażeń
i przygód, aby nie zapełniło całego iMagazine na następny rok.
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Prawie jak Martynika
Część z Was czytała moją relację z Martyniki sprzed roku. Te karaibskie wyspy
bardzo przypominają Seszele pod wieloma względami. Pod innymi są skrajnie
różne. Po dłuższym zastanowieniu, gdybym miał wybrać, na których chciał-

bym zamieszkać, to wybrałbym jednak Karaiby. Powodów za tym stoi wiele. Po
pierwsze bliżej stamtąd do Apple Store na zakupy, a po drugie rozmiar wyspy
jest skrajnie różny. Martynika pod wieloma względami jest też bardziej rozwinięta jako kraj – są lepsze drogi, lepsze samochody (oraz salony samochodowe
praktycznie każdej marki), większy wybór towarów w sklepach, niższe ceny i, co
najważniejsze, jest mniej skomercjalizowana. Oczywiście są miejsca, w których
czuć bogactwo i przepych, szczególnie w najbogatszych resortach, ale reszta
kraju jest „normalna”, a ludzie niezwykle mili. Największym jednak plusem dla
mnie jest brak uciążliwych sandflies (gryzące muchy, pijące naszą krew), które
pojawiają się o świecie i pod wieczór, na wybranych plażach Seszeli.
Pomimo że pobyt na Martynice, niezależnie od miejsca na tej wyspie, był dla
mnie rajem to…

Raj na Seszelach
Seszele są jeszcze bardziej egzotyczne i do niedawna ciężko było się tam dostać
bez bardzo zasobnego portfela. To się w ostatnich latach zmieniło i można na
plażach spotkać sporo naszych rodaków (co ciekawe, nie spotkaliśmy podróżników w typie „dresa-imprezowicza”, ale same kulturalne grupy lub pary). Wszyscy
zresztą są mili – przez blisko trzy tygodnie nie mieliśmy ani jednego negatywnego doświadczenia.

Żółwie
To co jednak robi wrażenie, oczywiście poza plażami oraz faktem, że są to
jedyne granitowe wyspy na świecie, to na pierwszym miejscu żółwie olbrzymie
(z ang. giant tortoise). Te dinozaury żyją po 200 lat i na żywo robią po prostu
fenomenalne wrażenie. Pierwszy raz wpadliśmy na nie przypadkiem…
To już drugi raz mam podobną przygodę z Iwoną, kiedy udało mi się zachować zimną krew po tym, jak zobaczyłem coś, czego ona jeszcze nie dostrzegła. Pierwszy raz zdarzyło się to nam w Indiach, w ogrodach należących do Taj
Mahal, gdzie budynek wyłonił się zza drzew, gdy spacerowaliśmy do punktu
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widokowego. Iwona była wtedy zwrócona do mnie twarzą, zajęta rozmową,
gdy jeden z cudów świata nagle pojawił poza polem jej widzenia. Pamiętam do
dzisiaj, jak potęga Taj Mahal wgniotła mnie w ziemię i zaparła dech z piersiach,
ale udało mi się zachować twarz pokerzysty. Dopiero po chwili odwróciła wzrok
i wydała okrzyk zachwytu…
Analogicznie było w parku narodowym na wyspie La Digue – jednej z mniejszych z tych, na których można zamieszkać. Chwilę wcześniej opłaciliśmy wstęp
do parku i poruszaliśmy się leniwie na rowerach wynajętych w marinie, po zejściu z promu. Naszym celem była rzekomo najładniejsza plaża na całym świecie – Anse Source d’Argent – do której pozostało nam jeszcze kilka kilometrów.
Sam nie mogłem się doczekać spotkania tych żywych skamieniałości, więc
wypatrywałem ich w milczeniu, starając się zwracać w międzyczasie uwagę
Iwony na ciekawe moim zdaniem rzeczy – starodawną studnię, prastare drzewa,
potężną górę z granitu… Gdy zbliżaliśmy się do tej ostatniej, zboczyłem z głównej ścieżki w parku, aby odbić bliżej góry, celem złapania jej w ciekawszym
kadrze – postoje w pełnym słońcu były uciążliwe ze względu na temperaturę,
a boczna ścieżka zapowiadała trochę cienia pod drzewami. Przed sobą zobaczyłem niski murek otaczający granitową górę, a za nim niedbale porozrzucane
kamienie. W swojej nieświadomości trwałem jednak tylko chwilę, bo jeden
z tych „kamieni” zaczął się podnosić i iść w kierunku karmnika. Iwona jeszcze
niczego nie spostrzegła, więc krzyknąłem do niej, że zatrzymujemy się tutaj na
postój i zdjęcia. Zsiadłem z roweru, oparłem go o mur i wyciągnąłem aparat.
Minęło dobre kilkanaście sekund, zanim Iwona zaparkowała swój wehikuł i przestała podziwiać granitową przestrzeń nad naszymi głowami. Wydała się z siebie
okrzyk radości i zdumienia, a potem pognała do miejsca, w którym dwa żółwie olbrzymie chowały się w cieniu drzewa, zaraz przy murku i obok kolejnego
karmnika. Na jej twarzy widać było autentyczną, dziecięcą radość i wzruszenie
oraz całkowity brak zahamowań emocjonalnych, tak typowy dla dorosłych ludzi
na całym świecie. W końcu mogłem też pozwolić na to, aby moją twarz pokrył
ogromny uśmiech, od ucha do ucha. Widok Iwony zresztą prawdopodobnie
sprawił mi większą radość niż widok samych żółwi.
Podczas naszego pierwszego spotkania z żółwiami spędziliśmy dobrych kilkanaście minut, dopóki nie przyjechała większa grupa turystów. Większość z osób
przejeżdżających w ogóle nie zauważała tych powoli kroczących gigantów.
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Najzabawniejszą sytuację jednak mieliśmy zaraz po podejściu do karmnika, aby
Iwona mogła nakarmić wspomnianą parkę chowającą się w cieniu pod murem.
Kilkanaście metrów dalej, na widok ręki wyciągającej liście z karmnika i wystawiające je w kierunku prastarych paszczy tych gadów, kolejny żółw „zerwał
się na równe nogi” i zaczął „pędzić” w naszą stronę. „Zerwanie się” polegało
na tym, że najpierw usłyszeliśmy głośne skrzypienie skorupy, jakby ktoś szedł
po bardziej starej, drewnianej podłodze, a ta uginała się pod każdym krokiem.
Następnych kilkanaście sekund obserwowaliśmy, jak kilkusetkilogramowy żółw
podnosi się z pozycji leżącej, wyciągając długą szyję i otwierając usta w uśmiechu. Jego „pęd” do nas zajął prawdopodobnie z pięć minut, pomimo że dystans
nie wynosił więcej niż dwadzieścia metrów. Jak film w zwolnionym tempie – niesamowite wrażenie.
Poźniej dowiedzieliśmy się, że żółwie w parku na La Digue żyją od 50 do 150 lat.
Bardzo imponujące.
Jeśli chcielibyście poznać się z nimi bliżej, to najlepiej udać się na wyspę
Curieuse, o której bardziej szczegółowo piszę w moim dłuższym tekście, podzielonym na wspomniane trzy akty.

Nurkowanie
Moją drugą najbardziej emocjonującą przygodę
przeżyłem, tym razem sam, pod powierzchnią
Oceanu Indyjskiego, w pobliżu wyspy St Pierre,
nieopodal Praslin.
Nurkuję od 2003 roku, kiedy to pierwszy raz miałem okazję zapoznać się z wyjątkowymi rafami
tego samego oceanu. Jako że byłem tam wtedy
w porze deszczowej, to wody tętniły życiem
– widziałem wszystko, od kolorowych rybek,
przez rekiny i żółwie rodem z Finding Nemo, do
gigantycznych mant, czyli diabłów morskich.
Tamto pierwsze nurkowanie było też bardzo
intensywne – dwa zejścia codziennie przez dwa
tygodnie.

Pamiętam do dzisiaj jak
potęga Taj Mahal wgniotła
mnie w ziemię i zaparła
dech z piersiach, ale udało
mi się zachować twarz
pokerzysty. Iwona dopiero
po chwili odwróciła
wzrok i wydała okrzyk
zachwytu…
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Tym razem, na Seszelach, było zgoła inaczej – była pora sucha, więc rafy były
uśpione, a w wodach było mniej ryb niż w innych okresach roku. Zamiast tego
nurkowaliśmy więc wokół niewielkich wysp, wśród ich podwodnych elementów, zbudowanych z granitu. Było znacznie smutniej, ale widoki też były skrajnie
różne. Niesamowite podwodne formacje kamienne zrobiły na mnie ogromne
wrażenie, a mnogość jaskiń i zakamarków napawała lekkim strachem. Co ciekawe, było znacznie więcej niewielkich (o rozpiętości do półtora metra) płaszczek w wodach, ale i rekinów. Obyło się na szczęście bez żarłacza białego czy
żarłacza tępogłowego (który pojawia się co kilka lat na plażach Seszeli i zazwyczaj źle się to kończy dla pływających w tym czasie ludzi), ale z bliska poznałem kilkanaście sztuk whitetip reef shark. Osiąga on zazwyczaj nie więcej niż
1,6 metra długości i nie jest agresywny dla ludzi. Pierwsze spotkanie z nim było
zaskakujące – nasz przewodnik podpłynął do jednej z jaskiń i gestem zaprosił
resztę niewielkiej grupy do spojrzenia w jej głąb.

W środku znajdowało się pięć śpiących rekinów i jeden patrolujący niewielki,
otoczony granitem, teren, otoczony. Nie ukrywam, że tętno mi mocno podskoczyło. Dotychczas zawsze oglądałem rekiny z dystansu, a one nie wykazywały
zainteresowania na tyle dużego, aby podpłynąć samemu. Po kilkudziesięciu
sekundach patrzenia się jak zahipnotyzowany, opuściłem punkt widokowy
i poczułem, jak rozkurczają mi się mięśnie. Dla wielu takie spotkanie zapewne
nie powoduje większych emocji, ale jeszcze nie jestem jedną z tych osób.
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Technologia
Skoro już jestem w temacie nurkowania, to podpowiem, że kiedyś moim największym marzeniem było zaopatrzenie się w podwodną obudowę do aparatu, wraz z dodatkowym osprzętem, aby móc wrócić na powierzchnię z kartą
pamięci zapełnioną wyjątkowymi i dobrymi jakościowo zdjęciami. Poszedłem
jednak po rozum do głowy – nie dość, że to ekstremalnie drogie hobby, a obudowy często kosztują więcej niż porządne aparaty, to nie nurkowałem na tyle
często, aby to miało sens. Raz w życiu nurkowałem z jednorazowym aparatem
podwodnym, który oddawało się do wywołania całych 36 klatek filmu. Efekty
były tragiczne, więc i to odpuściłem. W tym roku po raz pierwszy miałem ze
sobą GoPro (Hero 3 Black Edition) i pomimo że efekty są mizerne w porównaniu
z profesjonalnym sprzętem, to jednak dochodzę do wniosku, że lepsze to niż
nic. Same zdjęcia zupełnie nie powalają, ale jakość wideo jest przeze do zaakceptowania. Polecam wyposażenie się w takową kamerkę, jeśli będziecie się
wybierali pod wodę.

Spełnianie marzeń, z fantazją i rozsądkiem
Uwielbiam podróżować i zwiedzać miejsca, które mnie fascynują, ale jednocześnie staram się to robić z głową, nie wydając niepotrzebnie pieniędzy na rzeczy, które mnie nie interesują. To dlatego, przy każdej nadarzającej się okazji,
korzystamy z promocji w liniach lotniczych (bilety na Seszele kupiliśmy z 8-miesięcznym wyprzedzeniem, aby było tanio), a całą wycieczkę planujemy sami,
dostosowując ją do naszych potrzeb. Dzięki temu podróż jest często kilkakrotnie
tańsza niż organizowana przez biuro podróży – to kwoty na tyle duże, że drugą
podróż mamy wtedy „za darmo”. Dla przykładu, jeden z naszych wyjazdów do
Indii kosztował nas trzy i pół tysiąca złotych. Dla dwóch osób. Za wszystko, łącznie z lotami. Biuro podróży miało podobną ofertę, ale za 10 tysięcy złotych, nie
licząc wycieczek na miejscu i wyżywienia poza hotelem, który nota bene leżał
pięć kilometrów od morza (a my mieliśmy domek na samej plaży).
Jeśli macie czas, aby to wszystko zorganizować samemu – wystarczy poświęcić
po kilka godzin z 2–3 weekendów na szperanie w internecie – to gorąco polecam ten styl. Nawet nie ze względu na oszczędności, ale za możliwość stworzenia własnego planu wyjazdu i nie marnowania czasu na rzeczach, które Was nie
interesują.

morid1n
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YOUTUBE LIVE SUPER CHAT

– INSPIROWANY PORNOGRAFIĄ?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

YouTube to niesamowite zbiorowisko śmieci i wartościowych treści – można tam znaleźć
tak tragiczne filmy, że nie przebije ich pornograficzna adaptacja „Królewny Śnieżki i siedmiu
krasnoludków”, osadzona w przyszłości, w kosmosie, podczas ataku obcych, używających dildo
zamiast mieczy świetlnych, gdzie główną rolę gra Long-One Fuckobi.

Kontrę stanowią zaskakująco wysokiej jakości materiały, które ogląda się z prawdziwą
przyjemnością – od filmów, często dokumentalnych, ale nie tylko, przez wyjątkowe
vlogi, aż do praktycznych porad, które przydadzą się każdemu w codziennym życiu.

Gorsze od wspomnianej adaptacji znanej bajki dla dzieci są tylko komentarze pod filmami. Ich poziom, z mojego doświadczenia w przerażającej większości, jest tak niski, że
nawet spacerująca bakteria uderzyłaby o nie głową, dostała wylewu na miejscu i padła
martwa. Można w nich znaleźć wszystko – od teorii spiskowych na temat Smoleńska,
Trumpa czy UFO, przez wszelkie zakazane w wielu krajach prawem treści, aż do wielu
zlepek liter, takich jak LOL, ZOMGWTFCOPTER, GTFO czy BUAHAHAHAHA.
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Kwota przypięcia
w chacie

Kolor
podświetlenia

Max. długość
wiadomości

Max. 					
czas

1,00-1,99 USD

Niebieski

0 znaków

0s

2,00-4,99 USD

Jasnoniebieski

50 znaków

0s

5,00-9,99 USD

Zielony

150 znaków

2 min.

10,00-19,99 USD

Żółty

200 znaków

5 min.

20,00-49,99 USD

Pomarańczowy

225 znaków

10 min.

50,00-99,99 USD

Magenta

250 znaków

30 min.

100,00-199,99 USD

Czerwony

270 znaków

1 godz.

200,00-299,99 USD

Czerwony

290 znaków

2 godz.

300,00-399,99 USD

Czerwony

310 znaków

3 godz.

400,00-499,99 USD

Czerwony

330 znaków

4 godz.

500,00 USD

Czerwony

350 znaków

5 godz.

Jak YouTube chce z tym walczyć? Wprowadzając Super Chat – koncepcję istniejącą na
wielu pornograficznych wideochatach od lat. Super Chat polega na tym, że możemy
przekazać naszemu ulubionemu YouTuberowi, streamującemu w danej chwili na
żywo, pieniądze – od 1 do 500 dolarów. W zamian za to nasz Super Komentarz zostanie przyklejony do górnej belki chata przez czas zależny od kwoty, jaką wpłaciliśmy
(jeśli kwota wynosi 5 lub więcej dolarów) i będzie podświetlony jaskrawym kolorem, tak że nawet niewidomy go nie przegapi (a wszystkim innym po prostu wypali
oczy). Sens tego rozwiązania jest mniej więcej taki, jak zostawienie skrzynki Jacka
Danielsa podczas spotkania AA – wiadomo, że ktoś to wykorzysta w nieodpowiedni
sposób, na przykład próbując opróżnić butelkę jednym duszkiem. Nie wątpię też, że
w zdecydowanej większości skończy się na tym, że streamujący na żywo będą chcieli
wyciągnąć dodatkowe pieniądze od swoich widzów. Jak to zrobić? Robiąc durne rzeczy. Daj mi 100 dolarów, to zjem bochenek spleśniałego chleba, a za dodatkowe 100
popiję go mieszanką Pepsi, jabola, whisky i wody z Wisły. Kwota 300 dolarów kupi
Wam możliwość obserwowania, jak zjadam jednocentymetrowy kawałek kabelka od
iPhone’a, a za pełne 500 dolarów zjem dwumetrowy kabel Lightning do USB-C z najnowszego MacBooka. Gwiazdą YouTube’a będzie oczywiście osoba, która za dziesięć
wpłat po 500 dolarów skoczy do basenu. Bez wody. Na główkę.
„Jackass” na żywo. Brawo YouTube.

morid1n
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STRAŻNICY ZNÓW
RATUJĄ GALAKTYKĘ
JAN URBANOWICZ

Już praktycznie od dekady Marvel pod wodzą Disneya wypuszcza ekranizacje przygód
swoich superbohaterów. Mają już na to sprawdzony przepis, raz na jakiś czas lekko go
jednak modernizują.

Taka sytuacja zdarzyła się trzy lata temu, kiedy to w 2014 roku do kin weszli „Strażnicy
Galaktyki”. To był istny szok, którego nikt się nie spodziewał. Przygoda kosmicznych rozrabiaków okazała się strzałem w dziesiątkę i zdobyła grono fanów na całym świecie. Nietrudno
było się domyślić, że powstanie kontynuacja. Dodatkowo ich historia została bardzo dobrze
wpleciona w motyw przewodni serii o Avengers.
„Strażnicy Galaktyki vol. 2” to druga część filmu z 2014 roku. Przed premierą nieco bałem się,
czy twórcy będą w stanie zgrabnie poprowadzić historię. Pierwszy film był powiewem świe-
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żości w całym uniwersum, ale nie byłem pewien, czy da się pokazać coś nowego,
zachowując przy tym przyjętą konwencję. Wszak wszystkie filmy, które prezentuje Marvel, są do siebie w jakimś stopniu podobne i często sprawiają wrażenie,
jakby zostały napisane i zmontowane według szablonu – wciąż jednak bardzo mi
się podobają. Podczas seansu zrozumiałem, że potrzeba nowości była całkowicie
zbędna. Kolejny raz okazało się, że sprawdzonego przepisu się nie zmienia, a jedynie lekko modernizuje i to zazwyczaj najlepsze wyjście.

Ten film to w dalszym ciągu kosmiczne kino nowej przygody, które bardzo dobrze
się ogląda. Króluje tu muzyka z lat osiemdziesiątych XX wieku (oraz nawiązania
do innych dzieł popkultury), jak również znane z poprzedniej części poczucie
humoru. Tym razem jednak reżyser postanowił nam zafundować sporo rodzinnych dramatów. Niemal każdy z bohaterów przechodzi problemy związane ze
swoimi bliskimi, a na pierwszym planie mamy tu spotkanie Star Lorda ze swoim
ojcem, który opuścił jego i jego matkę, kiedy był jeszcze małym berbeciem.
Problemem jest dla mnie jednoznaczna ocena tego filmu. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to film lepszy, czy gorszy od pierwszej części. „Jedynka” miała tę przewagę,
że była czymś nowym i niespodziewanym. Tym razem trudno było na tym bazować
bez całkowitej zmiany konwencji filmu. W myśl zasady, że skoro coś zadziało raz, to
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za drugim zapewne też zadziała i postanowiono
trzymać się tego, co sprawdzone. Dorzucono tu
trochę nowości, to, co najbardziej podobało się
wcześniej, tu jeszcze bardziej podkręcono i mamy

Problemem jest dla mnie
jednoznaczna ocena tego filmu.

gotowy film. Twórcy dorzucili kilkoro nowych,
lubianych aktorów – Kurt Russell, Elizabeth
Debicki – a także rozwinęli niektóre postacie z pierwszej części, które tam były na
ekranie za krótko – tu mowa przede wszystkim o Nebuli i Yondu.
„Strażnicy Galaktyki vol. 2” to trochę odgrzewany kotlet, który na dodatek w połowie posiłku nieco staje w gardle i bardzo powoli idzie dalej. Nie przeszkodziło mi
to jednak w smakowaniu go. Lubię takie filmy. Właściwie nie ma tu nic nowego,
ale to sprawdzony przepis na dobrą rozrywkę, która tryska humorem, porządną
muzyką i akcją. Twórcy poszli w dobrą stronę, nie zapominając przy tym, że tak
naprawdę najważniejsza jest zabawa. Widać, że cała ekipa doskonale się bawiła
podczas kręcenia filmu, co przekłada się na jego odbiór. Nie jest to najlepsza produkcja Marvela, ale zdecydowanie jest to jedna z tych, do których chętnie będę
wracał w leniwe popołudnia lub wieczory.

yasiek_
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DLACZEGO ZAWSZE
BRAKUJE RUMU?
JAN URBANOWICZ

Piraci pływający po karaibskich wodach i Jack Sparrow – kapitan Jack Sparrow! – przez
wiele lat od czasów premiery pierwszej części stali się już marką rozpoznawalną
i uwielbianą na całym świecie. Tylko czy piąta odsłona to już nie za wiele?

Kocham te filmy! Naprawdę! Uważam, że są znakomite – zwłaszcza pierwsze dwa.
W 2003 roku reżyser Gore Verbinski postanowił przenieść na ekran historię opartą na
przedstawieniu z Disneylandu i chyba nikt nie spodziewał się, że odniesie ona taki sukces.
Szybko powstała kontynuacja, a właściwie dwie, gdyż druga i trzecia część były kręcone
jednocześnie. Wydawało się, że trylogia jest zamkniętą historią, panowie od liczenia pieniędzy w Hollywood stwierdzili jednak, że przyda się kolejna odsłona cyklu – nawet wtedy,
gdy niektórzy z aktorów nie powrócą. Było im widocznie za mało, gdyż powstał również
piąty film, który to właśnie wszedł na ekrany naszych kin.
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Jak wspomniałem, dwie pierwsze części były super. Trzecia nieco się dłużyła,
ale traktowałem ją jako domknięcie historii, wpisywała się więc w trylogię. Przy
czwartej części czułem już odcinanie kuponów i priorytet, jakim były zyski. Nie
był to film zły, ale stanowczo odstawał od swoich poprzedników. Czy „Zemsta
Salazara” podniesie serię z kolan?
2003 rok, kiedy to do kin weszła „Klątwa Czarnej

2003 rok, kiedy to do kin
weszła „Klątwa Czarnej
Perły”, był przełomowym
rokiem dla Johnny’ego
Deppa, który w latach
poprzedzających
owszem, grywał
w filmach, ale nie był
szczególnie „na topie”.

Perły”, był przełomowym rokiem dla Johnny’ego
Deppa, który w latach poprzedzających owszem,
grywał w filmach, ale nie był szczególnie „na topie”.
Gdy zawitał na Karaiby, wszystko się zmieniło. Film
również rozpędził kariery Keiry Knightley i Orlando
Blooma, choć oni po kilku latach znów nieco przystopowali. Depp natomiast wpadł w pułapkę. Jego
piracka kreacja okazała się tak dużym sukcesem,
że aktor praktycznie wszystkie swoje kolejne role
zaczął grać na jedną nutę – przebrany szaleniec
robiący dziwne miny. To sprawiło, że w pewnym
momencie wszystkie wcielenia Deppa stały się
zwyczajnie nudne i nie miały w sobie nic nowego
do zaoferowania (poza nowym kostiumem). Chyba
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głównie przez to najnowszy film o piratach nie zyskał mojej sympatii, choć nie
mogę powiedzieć, że mi się nie spodobał.

Nie zdradzając szczegółów fabuły, napiszę tylko, że kilkoma wątkami (i bohaterami) łączy się on z oryginalną trylogią. Spokojnie jednak można go oglądać
jako oddzielny film, chociaż oczywiście dobrze jest znać wcześniejsze produkcje.
Wszystko jest bardzo znajome. Kapitan Jack Sparrow komuś podpadł i trzeba się
udać w pewne miejsce, by zdobyć artefakt, który umożliwi szczęśliwe zakończenie. To, co mi przeszkadza, to fakt, że w każdej części nasi bohaterowie muszą walczyć z jakąś przeklętą załogą, najczęściej nieumarłych. Tym razem przewodzi jej
kapitan Salazar (w tej roli Javier Bardem, który niesamowicie mnie irytował). Czy
scenarzyści nie mogą nieco zmienić konwencji? Mogłaby to być miła odmiana.
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W filmie postawiono również na sporą dawkę CGI, ale
nie takiego ładnego, które dopełnia całość, a wrzuconego na siłę. Kilka miesięcy temu mogliśmy zobaczyć
– w innym filmie Disneya – zabieg odmłodzenia za
pomocą komputera niektórych aktorów. Tutaj również
się z tym spotkaliśmy. O ile jednak w tamtym filmie było
to uzasadnione i ładnie się wkomponowało w historię, to tutaj miałem wrażenie, że jest to zrobione na siłę

Najgorsze w „Zemście
Salazara” jest to, że
specjalnie się niczym
nie wyróżnia na tle
poprzedników.

i głównie, by pokazać, że można.
Najgorsze w „Zemście Salazara” jest to, że specjalnie się niczym nie wyróżnia na
tle poprzedników. Jest może nieco lepszym filmem niż „Na nieznanych wodach”,
ale to chyba nie było zbyt trudne zadanie do spełnienia. Johnny Depp jest już
karykaturą siebie samego i granie Sparrowa stało się dla niego bardziej rutyną
niż wejściem w ciekawą postać i pokazanie jej ewolucji. Nie dostajemy tu nic
nowego, a jedynie sprawdzone i oklepane zagrania. Szkoda, bo uważam, że ta
seria ma naprawdę wielki potencjał, który z filmu na film jest marnowany. W najnowszym filmie ani nie ma epickich scen, które na długo zapadają w pamięć,
ani same Karaiby nie są pokazane w sposób zachęcający – w przeciwieństwie
to poprzednich części. Zawsze, gdy brakowało rumu, jakimś cudem znajdowała
się kolejna butelka i można było płynąć dalej. Mam nadzieję, że zapasy się skończyły i twórcy otrzeźwieją. Być może za jakiś czas postanowią znów dać nam
znakomitą opowieść o piratach.

yasiek_

/ FILM / Premiery DVD i Blu-ray

216

PREMIERY DVD I BLU-RAY

CZERWIEC 2017

JAN URBANOWICZ

LEGO BATMAN
Muszę przyznać, że nie widziałem żadnego
filmu z serii Lego. Nigdy jakoś nie było mi z nimi
po drodze, ale wiem, że muszę to nadrobić.
Nadchodząca premiera filmu o Batmanie będzie
ku temu doskonałą okazją, gdyż podobno jest to
rozrywka na bardzo wysokim poziomie. Sporo
osób nawet mi zazdrości, że mam ten seans
dopiero przed sobą. Cóż, trzeba kupić i samemu
się przekonać.

NOCNE ŻYCIE
Najnowszy film w reżyserii Bena Afflecka.
Ten popularny aktor, który nie raz pokazał, że
jest również znakomitym reżyserem (i scenarzystą), tym razem… nie popisał się. „Nocne
życie” miało być trzymającą w napięciu historią z czasów amerykańskiej prohibicji, okazało
się jednak filmem do poduszki, który działa
lepiej niż szklanka ciepłego mleka. Mogło być
bardzo dobrze, a wyszło bardzo przeciętnie.
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SZTUKA KOCHANIA
Wielki polski hit początku tego roku. Ekranizacja
biografii Michaliny Wisłockiej – kobiety, która
wiele lat temu zrewolucjonizowała myślenie
Polek i Polaków o seksie. Za reżyserię odpowiada
Maria Sadowska, a za scenariusz Krzysztof Rak,
który wcześniej zasłynął między innymi napisaniem historii profesora Religi w filmie „Bogowie”
Łukasza Palkowskiego. Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, który warto mieć w swojej
domowej filmotece.

JOHN WICK 2
O tym, jak kocham film „John Wick”, pisałem
już na pewno wielokrotnie w wielu miejscach. Wielka była moja radość, kiedy dowiedziałem się o powstaniu kontynuacji. Bałem
się jednocześnie, czy twórcy nie popsują
tej historii. Na szczęście okazało się, że jest
to jedna z najlepszych kontynuacji w ogóle,
która zdecydowanie nie odstaje od pierwowzoru. Jeśli podobała Wam się pierwsza
część, tą będziecie zachwyceni. Wszystkiego
jest więcej, lepiej i mocniej. Kocham ten film!
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/ CAŁA MUZYKA

219

CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

GORILLAZ

HUMANZ

Mam wrażenie, że początek tego tekstu mógłbym
potraktować klasyczną kombinacją przycisków „CMD+C”
i „CMD+V”. Dawca znajduje się w naszym poprzednim
numerze i jest nim opis albumu Jamiroquai. Oczywiście
nie zamierzam ich porównywać, ale Gorillaz również
powrócili „do żywych” po siedmioletniej przerwie i bez
wątpienia oba te zespoły cechuje specyficzny klimat.
Dlatego na takie powroty czeka się z wielkim znakiem
zapytania nad głową. Całe mnóstwo pytań i obaw nasuwających się przy naciskaniu przycisku „Play”. Damon Albarn, niekwestionowany
lider „kreskówkowego” zespołu, w każdym wywiadzie dotykał politycznych problemów, z którymi mierzy się świat. Mimo podkreślania, że „Humanz” nie jest płytą
polityczną, nie da się tego faktu pominąć. W tekstach jest pełno obaw i społecznych
lęków, za którymi stoi prezydentura Donalda Trumpa. Plotki mówią o tym, jak to
w studio nagrań Albarn nakręcał swoich współpracowników, żeby wyobrażali sobie
przyszłość po wyborach nowego prezydenta. Sam tytuł mówi już wiele, a jeśli zerkniemy na tracklistę, to przekonamy się, że Gorillaz przy tworzeniu swojego nowego
dzieła duży nacisk postanowiło właśnie na ludzi. Swoimi obawami co do przyszłości
ludzkości podzieliła się bardzo długa lista gości. Damon Albarn słowo „kolaboracja”
powinien wytatuować sobie na czole, bo to człowiek, który absolutnie nie uznaje
muzycznych granic. Dlatego „Humanz” ociera się bardziej o producencką składankę,
na której głos ma każdy człowiek niezależnie od stylu bycia. Ich łącznikiem w tym
przypadku jest właśnie Gorillaz. Być może nie jest to spójny album, którego słucha
się od A do Z w wielkim skupieniu, ale jakimś cudem czuć w tym szaleństwie spójny
pierwiastek. „Humanz” za pomocą hip-hopu jest głosem ulicy, za pomocą elektroniki – głosem sobotniego klubu, a za pomocą rockowych gitar – głosem sprzeciwu.
Poskładanie tego w całość było szalonym pomysłem, ale przecież za to właśnie ich
kochamy, prawda?
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NOWOSIECKA

Obok takich projektów nie można przejść obojętnie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby zabraknąć
wzmianki o nim na łamach naszego magazynu. Po
prostu kochamy i zawsze wspieramy takie inicjatywy.
Wszystko zaczęło się w zeszłym roku, kiedy to nieżyjąca
już poetka Agnieszka Osiecka obchodziła okrągłe osiemdziesiąte urodziny. Krzysztof Krot, uskrzydlony wcześniejszym sukcesem serii koncertów rapera Miuosha,
Radzimira Dębskiego i symfoników z Narodowej
Orkiestry Polskiego Radia, postanowił tym razem zabrać się za wyjątkowe teksty
zmarłej poetki. W efekcie zrealizowano koncert NowOsiecka, który odbył się w sali
NOSPR i okazał się wyjątkowym zderzeniem nowoczesnego podejścia do muzyki
z wymagającymi i trudnymi tekstami Agnieszki Osieckiej. Na szczęście ten świetny
projekt doczekał się kontynuacji w postaci wydanego właśnie albumu o takiej
samej nazwie. „NowOsiecka” to 14 utworów wykonanych przez mieszankę najbardziej interesujących rodzimych artystów, bez jakiegokolwiek podziału na gatunki
muzyczne. W tym przypadku najważniejsze jest słowo i zabawa nim, czyli to, co
Agnieszka Osiecka uważała za najważniejsze w swoim życiu. Własną interpretacją
wierszy poetki zajęli się tacy artyści jak: Piotr Rogucki, Brodka, Natalia Przybysz, Mela
Koteluk, Natalia Grosiak, Justyna Święs (The Dumplings) oraz Czesław Śpiewa. Nie
od dzisiaj wiadomo, że raperzy nazywani są współczesnymi poetami, stąd obecność
na krążku artystów związanych z tym nurtem nie może nikogo dziwić. Swoich sił
spróbowali L.U.C, szczeciński duet Łona & Webber, w autorskiej, porywającej interpretacji wiersza „Na zakręcie” oraz DJ Feel-X, współautor fenomenu Kaliber 44, we
wspólnym utworze z Piotrem Gutkowskim, wokalistą Indios Bravos. Album przygotowany został przez Wydawnictwo Agora i Agencję DINKS i łączy „stare” z nowym.
Refleksyjność Osieckiej z młodzieńczą fantazją, świat zeszłego stulecia widziany
oczami autorki „Piosenki o okularnikach” ze współczesnym rozumieniem muzyki.
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MAŁGORZATA ŁADA

PRzepis
Zapiekanka ryżowo-jabłkowa na słodko

Ryż zalać mlekiem wymieszanym z wodą, dodać masło i ugotować na sypko. Najlepiej całość zagotować przez okoły 2 min i wło-

• 2 szklanki ryżu

żyć „pod kocyk” albo ugotować w kąpieli wodnej (do całkowitego

• 2 szklanki mleka

wchłonięcia płynu).

• 2 szklanki wody
• 1 łyżka masła

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w plasterki.

• 2 łyżki cukru

Następnie posypać je cukrem waniliowym i cynamonem. Jeśli

• 3/4 kg jabłek deserowych,

uważamy, że są kwaśne, dodać więcej cukru.

lekko kwaśnych
• cukier waniliowy

Formę żaroodporną posmarować masłem i ułożyć w niej 2/3 ryżu,

• mielony cynamon

przykryć jabłkami i resztą ryżu. Wstawić do piekarnika nagrzanego

• bita śmietana

do temperatury 220 st. i piec około 25 min do zrumienienia.
Zapiekankę podajemy na gorąco z cukrem i bitą śmietaną.
Smacznego!
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