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

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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ZEWNĘTRZNA
KARTA DŹWIĘKOWA 7.1
ZE WZMACNIACZEM
SŁUCHAWKOWYM

Niewielkich rozmiarów karta dźwiękowa
Sound BlasterX G1 zapewnia
przestrzenny, krystalicznie czysty dźwięk
w jakości HD i standardzie 7.1,
którym możesz cieszyć się w grach
na komputerach PC, Mac oraz konsoli PS4.

współpracuje z

PC MAC PS4
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Zaczynają się wakacje. Wyjeżdżamy
na krótsze i dłuższe wyjazdy. Dlatego
idealnym kompanem wakacyjnych
wojaży będzie lipcowy iMag. Gdy
czytacie te słowa, ja jestem, mam
nadzieję, w Cupertino, a Wojtek
pierwszy raz od bardzo dawna jest
po wydaniu numeru. Zakładam, że
teraz już też może się zrelaksować, ale
wiem, jak się stresował przez ostatnie
kilka dni. Skoro to czytacie, to mu się
udało…uff.
W wakacje chcielibyśmy Wam zaproponować podróż do Gruzji i Australii.
Paweł podsumowuje nasz polski
roaming. Michał i Wojtek biorą na
warsztat najnowszego iPada Pro 10,5”.
Odbyła się kolejna iChwila oraz stoczyliśmy ponownie FitbitChallenge.
W numerze znajdziecie też mnóstwo
ciekawego sprzętu – Harman Kardon
Aura, BeoPlay E4, Master&Dynamics,
QNAP z Thunderbolt 3, Samsung DeX,
skuter Xiaomi, Toyota C-HR… a to
tylko mała część…

twitter.com/imagazinepl

Zachęcam też do przeczytania wydania specjalnego, które wyszło kilka dni
temu. Tym razem serwujemy Wam

facebook.com/iMagazinePL

kompendium wiedzy o audio – iMag
Audio czeka na Was.
Zapraszamy.		

Dominik Łada
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TELEWIZOR JAK OBRAZ
TRAFIŁ DO SKLEPÓW

Do sprzedaży w wybranych krajach wszedł właśnie
The FRAME. To bardzo nietypowy telewizor Samsunga
wyglądający jak obraz. Co więcej, może on stać się
obrazem. Cena tego modelu wydaje się stosunkowo

NOWA USŁUGA
AMAZON PRIME
WARDROBE

atrakcyjna.
Czytaj dalej...

To, co właśnie zrobił Amazon, ma szansę
zupełnie wywrócić rynek sprzedaży
odzieży. Amazon Prime Wardrobe to praktycznie bezproblemowy zakup ubrań
przez internet. Działanie firmy wpędzi
w kłopoty mniejszych sprzedawców.
Czytaj dalej...

WYJĄTKOWY WYWIAD ZE SCOTTEM
FORSTALLEM, NITINEM GANATRĄ, HUGO
FIENNESEM I SCOTTEM HERZEM NA
TEMAT PIERWSZEGO IPHONE’A

John Markoff miał szansę porozmawiać na temat tego, jak powstał pierwszy
iPhone i iPhone OS 1.0 z kilkoma osobami z Project Purple, pracującymi nad
P2 – następcą P1, który miał być telefonem opartym o iPoda (w skrócie).
Na scenie dołączyli do niego najpierw Nitin Ganatra, Hugo Fiennes
i Scott Herz, a później zastąpił ich Scott Forstall – ich szef.
Czytaj dalej...
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ICHWILA WWDC 2017 – TAK BYŁO
Już tradycyjnie w trakcie startu WWDC (World Wide Developers Conference)
zorganizowaliśmy wspólne oglądanie Keynote w warszawskim klubie Miejsce Chwila.

Tegoroczna iChwila WWDC 2017 była pierwszą imprezą w tym roku. Długo musieliśmy czekać na Apple, bo od października zeszłego roku. Brakowało nam spotkania z Wami, ale po
atmosferze i liczbie uczestników widzimy, że Wam najwyraźniej też.
iChwila WWDC 2017 nie odbyłaby się, gdyby nie nasi partnerzy. Dziękujemy Miejscu Chwila
za przygarnięcie.
Partnerem głównym imprezy był ING Bank Śląski.
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Pozostałymi partnerami tym razem byli:
• Gerda – producent zamka sterowanego iPhone’em – GerdaLock,
• Bang & Olufsen Polska – producent niesamowitego sprzętu audio,
• HoldIt – szwedzki producent ekskluzywnych akcesoriów,
• Nanoleaf – producent inteligentnego oświetlenia ze wsparciem dla HomeKit,
• MacLife – najlepszy nieautoryzowany serwis Apple w Polsce,
• ZGSklep.pl – dystrybutor i sklep z akcesoriami do iPadów i iPhone’ów,
• Wydawnictwo Insignis – wydawca świetnych książek, wielu z nich
patronujemy.

13
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W związku z tematyką konferencji postanowiliśmy zaprosić na scenę Jana Mazurczaka, dewelopera iOS, aby razem z nim podsumować plotki i oczekiwania. Wojtek rozmawiał z Jankiem
i wygrał zakład – prócz nowości programistycznych były też pokazane przez Apple nowości
sprzętowe.
Kolejnym gościem na scenie był Jacek Łupina, właściciel i twórca Apple Muzeum. Opowiedział
krótko o swoim pomyśle i niespodziewanie zorganizował konkurs, w którym do wygrania był
wyjątkowy plakat z otwarcia Muzeum.
W trakcie imprezy ogłosiliśmy nową edycję naszego współzawodnictwa z końca 2015 roku
– FitbitChallenge. Pierwszą edycję wygrał Norbert Cała i dlatego musi bronić tytułu. Tym razem
jego przeciwnikiem będzie Wojtek Pietrusiewicz.
Na koniec imprezy, jak zwykle, wszyscy czekali na konkursy z nagrodami ufundowanymi przez
naszych partnerów.
Główną nagrodą tym razem był najnowszy zamek GerdaLock. Aby go wygrać, trzeba było otworzyć nasz wirtualny…GerdaLock.
Dodatkowymi nagrodami był głośnik A1 i słuchawki H4 i H7 ufundowane przez Bang & Olufsen
Polska. Nasz kolejny partner Nanoleaf ufundował zestaw startowy zgodny z HomeKit. Były też
książki od Wydawnictwa Insignis oraz inne fajne gadżety i akcesoria.
Również po raz pierwszy,
na koniec imprezy, odbyły
się konkursy dla oglądających nasz stream.
Impreza była zacna. Długo
trwała, wszyscy dobrze się
bawili i o to chodzi.
Do zobaczenia najprawdopodobniej już na początku
września.

14
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WYCIEKŁ BRIEFING
Z APPLE NT.
ZAPOBIEGANIA
WYCIEKOM

Apple dla swoich pracowników przeprowadziło briefing na temat tego, jak dbać
o swoje tajemnice, więc naturalnie informacje o nim wyciekły do prasy. The Outline
otrzymało nagranie i opublikowało kilka ciekawych informacji na ten temat.

iMAG AUDIO 2/2017

Czytaj dalej...

Od początku powstania iMagazine muzyka była dla nas
bardzo, bardzo, bardzo ważna. W końcu Apple to nie
tylko iPhone’y, MacBooki ale również to, co się tworzy
na tych sprzętach i to, do czego się ich używa. Muzyka
zaś i obok niej grafika to dwie dziedziny, których twórcy
sprzętów Apple używają nader chętnie.
Czytaj dalej...

APPLE PROMUJE
WSPOMNIENIA

Kolejny spot Apple został poświęcony funkcji, która pojawiła się w iOS 10. The Archives
to reklama promująca Wspomnienia i iPhone’a 7. Dodatkowo firma udostępniła film
instruktażowy, jak korzystać ze Wspomnień
w aplikacji Zdjęcia.
Czytaj dalej...
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IKEA NAWIĄZAŁA
PARTNERSTWO
Z APPLE
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AKTUALIZACJA PAKIETU iWORK

Pojawiła się duża aktualizacja pakietu iWork, zarówno na
iOS, jak i macOS.
Czytaj dalej...

IKEA od dłuższego czasu działa
w obszarze poszerzonej rzeczywistości. Podczas WWDC

dowiedzieliśmy się, że nawiązała
partnerstwo z Apple. Szczegóły
zdradził jeden z szefów szwedzkiej korporacji. Wkrótce pojawi
się nowa aplikacja IKEA wykorzystująca Apple ARKit.
Czytaj dalej...

NOWE CENY
TRUPHONE NA
PAKIETY DANYCH
DLA IPADA NA
KARCIE APPLE SIM

Międzynarodowy operator Truphone,
który w marcu uruchomił swoją usługę
dla iPadów z Apple SIM w Polsce, właśnie zaprezentował nowe ceny.
Czytaj dalej...
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INTELIGENTNE ŻARÓWKI TP-LINK.
STERUJ ŚWIATŁEM ZA POMOCĄ SMARTFONA.
Wszystko co nas otacza, staje się coraz bardziej smart. Są smartfony, smartwatche,
inteligentne gniazdka, pralki, lodówki i inne sprzęty domowe. TP-Link rozwija swoją
ofertę o kolejne urządzenia do stworzenia smart home i tym razem wprowadza na
rynek inteligentne żarówki.
Aby zarządzać oświetleniem w swoim domu wystarczy mieć pod ręką smartfon lub tablet
z zainstalowaną aplikacją Kasa od TP-Link. Dzięki niej dostosujesz jasność i kolory Twojego
oświetlenia, zapiszesz ulubione ustawienia jako sceny, stworzysz harmonogramy oraz
będziesz mógł śledzić zużycie energii. Nasze żarówki nie wymagają dodatkowych urządzeń,
wystarczy połączyć je z domową siecią bezprzewodową.
Żarówki w zależności od modelu dają Ci różne możliwości. Teraz możesz dopasować oświetlenie do trybu życia ustawiając pory automatycznego włączania i wyłączania światła.
Dostępna jest również opcja automatycznego dostosowania się do długości dnia: światło
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zostanie włączone o zmierzchu, a o świcie wyłączy się.
Rozwiązania te idealnie sprawdzą się przy oświetleniu
wejścia do Twojego domu.
Dzięki możliwości zmian natężenia światła, koloru
oraz temperatury barw, żarówki pozwalają na idealne dopasowanie oświetlenia do Twoich potrzeb.
Jeśli zamierzasz zasiąść w fotelu z ulubioną książką,
w łatwy i szybki sposób ustawisz odpowiednie natężenie światła. Planując romantyczną kolację bez przeszkód stworzysz romantyczny nastrój przy stole,
ściemniając światło. Podczas organizacji imprezy
w kilka sekund zaprowadzisz klubowy klimat zmieniając kolory oświetlenia, a kiedy postanowisz już
udać się do łóżka, możesz przyciemnić światła lub je
wyłączyć używając smartfona. Najbardziej zabiegani,
ceniący wygodę, a także ci zapominalscy z pewnością
docenią zalety trybu dobowego - dostosuje on jasność
i kolor światła do pory dnia.
Bezprzewodowe żarówki smart mogą być kontrolowane jako grupa. Wystarczy, że zapiszesz swoje
ulubione ustawienia jako sceny, którymi możesz
z łatwością zarządzać za pomocą aplikacji Kasa.
Żarówki możesz również sparować z Amazon Echo,
Dot, Tap i innymi urządzeniami obsługującymi kontrolę głosową.
Sprawdź specyfikację żarówek smart od TP-Link:
Model LB130, LB120, LB110 oraz LB100.
Żarówki są już dostępne w sprzedaży. Produkty objęte
są 24-miesięczną* gwarancją.
* szczegóły gwarancji dostępne są na stronie.
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BUSINESS CHAT
– NOWY SPOSÓB
NA KOMUNIKACJĘ
Z FIRMAMI W IOS 11
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XBOX ONE X – ZADEBIUTUJE
7 LISTOPADA (17/11/2017
W POLSCE)
W nocy 11/12.06 Microsoft zaprezentował finalną wer-

sję swojego Projektu Scorpio. Następna wersja konsoli
Xbox One została oznaczona literką X. Będzie to najwydajniejsza konsola na rynku, a zarazem najmniejszy
Xbox w historii. Do sklepów trafi 7 listopada.
Czytaj dalej...

Jedna z kluczowych nowości w iOS

11 została zaprezentowana dopiero w piątek pod koniec WWDC. Na 40-minutowej
sesji pokazano Business Chat. Nowe API do
komunikacji przez iMessage z firmami. Być
może tak w następnych latach będziemy
załatwiać wszystkie problemy, na przykład
z bankiem albo liniami lotniczymi.
Czytaj dalej...

RAM OD OWC DO
NAJNOWSZYCH
IMACÓW 5K

Podczas konfiguracji Maców jedną z rzeczy,
która w sposób negatywny rzuca się w oczy,
jest cena za większą pamięć RAM. Jeśli jednak wybierzecie komputer, w którym istnieje możliwość wymiany pamięci, to można
liczyć na tańsze odpowiedniki RAM.
Czytaj dalej...
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HARMAN KARDON TRAVELER
Harman Kardon Traveler to kompaktowy i perfekcyjnie wykonany głośnik
przenośny, najlepszy towarzysz podróży! Doskonale łączy w sobie funkcjonalność,
piękny wygląd i wspaniałe brzmienie. A w kryzysowych sytuacjach może posłużyć
również jako powerbank dla innych urządzeń przenośnych.

Harman Kardon Traveler to najwyższej klasy głośnik przenośny – doskonały towarzysz
podróży. W każdym calu profesjonalny i zaprojektowany z myślą o tym, by zmieścić go
w każdym bagażu. Wyposażono go w technologię Bluetooth, system konferencyjny
z dwoma mikrofonami oraz technologią tłumienia hałasów, a także funkcję powerbanku,
która pozwala na ładowanie innych urządzeń przenośnych w czasie podróży. Perfekcyjnie

20
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wykonany z najwyższej jakości materiałów charakteryzuje się smukłym wyglądem,
jednobryłowym aluminiowym designem
oraz dbałością o każdy szczegół. Osadzenie
wszystkich funkcjonalności w smukłej formie
sprawia, że głośnik staje się zawsze dostępnym i niezbędnym towarzystwem. W zestawie znajduje się również futerał ułatwiający
transport głośnika, kiedy akurat nie jest
używany.
Bezprzewodowe strumieniowanie Bluetooth
pozwala z łatwością łączyć ulubione źródła
dźwięku i cieszyć się profesjonalnie zaprojek-

/ AKTUALNOŚCI /
Specyfikacja techniczna:
Przetworniki: 2 x 36 mm
Moc znamionowa: 2 x 5 W
Pasmo przenoszenia: 180-20 kHz
Stosunek sygnału do szumów: 80 dB
Typ akumulatora: litowo-jonowo-polimerowy (3.7 V,
2500 mAh)

22

towanym brzmieniem stereo. Dwa mikrofony
konferencyjne zapewniają możliwość odbierania i prowadzenia krystalicznie czystych rozmów telefonicznych za dotknięciem jednego
przycisku. Wszystko dzięki najwyższej klasy
wbudowanej funkcji tłumienia hałasów i echa.

Typ Micro USB: 5 V, 1.0 A
Typ USB: 5 V, 1.0 A
Łączność i wejścia: Bluetooth, AUX-in
Czas pracy: do 10 godzin (różni się w zależności od
ustawień głośności i treści audio)
Czas ładowania akumulatora: 3 do 5 godzin
(w zależności od natężenia prądu)
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.): 160 mm x 27,5 mm x
67 mm

Wbudowany akumulator litowo-jonowy
2500 mAH umożliwia do 10 godzin odtwa-

Waga: 300 g

rzania dźwięku, a także ładowanie innych

Wersja Bluetooth: 4.2

urządzań przenośnych poprzez USB. Piękny,

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402
GHz ~ 2,480 GHz

jednobryłowy, aluminiowy design z akcen-

Moc nadajnika Bluetooth: 0 ~ 4 dBm

krawędziami sprawia, że głośnik jest ele-

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, 8 DPSK, π/4
DQPSK

gancki i wytrzymały – idealny do podróży.

Cena: 719 PLN

tami ze skóry oraz szlifowanymi diamentowo

Kompaktowy i smukły w swej formie Harman
Kardon Traveler oferuje swoje ekskluzywne
towarzystwo gdziekolwiek go zabierzesz.
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OTWARCIE APPLE
MUZEUM POD
WARSZAWĄ

W sobotę 3 czerwca odbyło się oficjalne
otwarcie prywatnego muzeum komputerów
Jacka Łupiny – Apple Muzeum. Mieści się ono
w podwarszawskim Łosiu.
Czytaj dalej...

APPLE PAY A SPRAWA POLSKA

Przy okazji prezentacji przez ING Bank Śląski karty

wielowalutowej odbyłem bardzo ciekawą rozmowę
z Panem Marcinem Giżyckim, wiceprezesem ING
Banku Śląskiego odpowiadającym za pion detaliczny.
Rozmowa dotyczyła oczywiście Apple Pay w Polsce.
Czytaj dalej...

REALITY SHOW
PLANET OF THE APPS
OD APPLE DOSTĘPNY
JUŻ W APPLE MUSIC

Pierwszym programem, jaki pojawił się

w Apple Music, jest reality show „Planet of
the Apps”. Przy okazji w usłudze pojawiła się
nowa zakładka – programy i filmy.
Czytaj dalej...
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YAMAHA YAS-107
– SOUNDBAR Z TECHNOLOGIĄ DTS VIRTUAL:X
Yamahy poszerzyła swoją ofertę o nowy soundbar – YAS-107. To kompaktowy
i nowoczesny model, który wyposażony jest w najnowsze rozwiązania techniczne,
m.in. technologię DTS Virtual:X, i udogodnienia takie jak łączność Bluetooth, złącza
HDMI oraz wbudowane subwoofery.
Yamaha, pionier w świecie soundbarów i cyfrowych projektorów dźwięku, prezentuje i wprowadza na rynek swój najnowszy model YAS-107. Ten nowoczesny soundbar łączy kompaktową konstrukcję z funkcjonalnym wyposażeniem i rozwiązaniami, które gwarantują wysoką
jakość dźwięku. Użytkownicy mają do dyspozycji łączność Bluetooth, złącza HDMI, funkcje
Clear Voice i regulacji basu, a także Music Enhancer. Podstawą emocjonującego brzmienia
przestrzennego jest technologia DTS Virtual:X, a wysoką jakość obrazu zapewnia obsługa
wideo 4K/60p i standardu HDR Video.

24
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DTS Virtual:X jest najnowszą technologią
opracowaną m.in. pod kątem zastosowania
w soundbarach. Dostarcza ona wirtualny
kanał górny, dzięki któremu YAS-107 zapewnia niezwykle przestrzenne brzmienie.
Ponadto, specjalna funkcja „Up-mix” tworząc wirtualny kanał wysokości dodatkowo
zwiększa wielowymiarowość efektów
przestrzennych. To maksymalizuje realizm
odtwarzanych efektów surround i niemal
dosłownie wciąga użytkownika do centrum akcji rozgrywającej się na ekranie
telewizora.
Aby ułatwić połączenie soundbara
z innymi urządzeniami, m.in. telewizorem
i odtwarzaczem Blu-ray, YAS-107 wyposażony jest w wejście i wyjście HDMI
obsługujące wideo 4K/60p (4:4:4). Są
one zgodne z HDCP 2.2 (ochrona przed
kopiowaniem) i obsługują CEC oraz kanał
zwrotny audio (ARC). ARC jest praktycznym udogodnieniem, które umożliwia
przesyłanie i odbieranie sygnału audio
za pomocą jednego przewodu HDMI.
Eliminuje to konieczność stosowania
dodatkowego przewodu audio. Ponadto
soundbar kompatybilny jest ze standardem HDR Video (High Dynamic Range),
który zwiększając detaliczność i w ciemnych i jasnych partiach odtwarzanego
wideo zapewnia wyższą jakość obrazu.
Swoją funkcjonalność YAS-107 zawdzięcza
m.in. wbudowanej łączności Bluetooth.
Pozwala ona na bezprzewodowe przesy-
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łanie muzyki bezpośrednio ze smartfonów, tabletów i komputerów. Wygodę użytkowania
urządzenia zwiększa możliwość obsługi poprzez bezpłatną aplikację HT Controller dla urządzeń z iOS lub Androidem. Aplikacja oprócz funkcji sterowania gwarantuje także dostęp do
różnych ustawień dźwięku. Alternatywą dla tego rozwiązania jest dołączony do soundbara
pilot zdalnego sterowania, a także dotykowe przyciski znajdujące się na obudowie samego
urządzenia.
W przypadku soundbara YAS-107 funkcjonalność idzie w parze z wysoką jakością i potęgą
brzmienia, zarówno w przypadku filmowych efektów specjalnych, jak i muzyki. Tę pomagają
uzyskać dwa wbudowane subwoofery, które zasilane są przez własny wzmacniacz. Druga
końcówka mocy obsługuje głośniki nisko- i wysokotonowe, co gwarantuje doskonałą równowagę brzmienia i szeroki zakres odtwarzanych tonów. Oczywiście, wymagający użytkownicy,
oczekujący spektakularnego uderzenia basu, mogą podłączyć zewnętrzny subwoofer.
Wraz z soundbarem Yamaha YAS-107 wprowadza także całkowicie nową funkcję – regulację
basu. Dzięki niej użytkownik może w pełni niezależnie zmieniać poziom głośności niskiego
zakresu częstotliwości, tak, aby podczas głośnego słuchania nie zakłócać spokoju domownikom znajdującym się w innym pomieszczeniu. Znanym już, ale bardzo przydatnym rozwiązaniem, jest Clear Voice. To funkcja, która uwypukla ludzki głos przy zachowaniu optymalnej
jakości brzmienia. Jej działanie przekłada się na większą wyrazistość dialogów i narracji.
Dalsze korzyści przynosi funkcja Music Enhancer, która przywraca częstotliwości utracone
podczas cyfrowej kompresji, a tym samym zwiększa jakość odtwarzanego dźwięku.
Soundbar Yamaha YAS-107 jest już dostępny w sprzedaży. Poglądowa cena detaliczna
modelu wynosi 1099 złotych.
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HOMEPOD MOŻE BYĆ
NIEZWYKLE WAŻNYM
PRODUKTEM

HomePod nie jest urządzeniem przełomowym,
przynajmniej tak nie wygląda. Przedstawiciele
Amazona już zdążyli go zlekceważyć, pewnie
podobnie będzie z Sonosem. Problem w tym,
że podobne historie z Apple już widzieliśmy. Tak
było z iPodem, tak było z iPhone’em. Historia
lubi się powtarzać.
Czytaj dalej...

TIM COOK DZWONI DO
TRUMPA – WITAJCIE
W POLITYCZNOTECHNOLOGICZNYM
BŁOCIE

Od czasów rewolucji przemysłowej technika
nigdy tak bardzo nie mieszała się z polityką.
Wielkie pieniądze firm technologicznych,
olbrzymie możliwości i zasięg firm takich jak
Google czy Facebook również nie pozostają
obojętne politykom. Obecna sytuacja na świecie również sprawia, że polityka i technologia
stały się niezwykle bliskie.
Czytaj dalej...
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FITBIT CHALLENGE 2017
WOJTEK PIETRUSIEWICZ I NORBERT CAŁA

W tym roku ponownie wracamy do pomysłu FitBit Challenge. W poprzedniej edycji walczył
Dominik i Norbert – pierwszy z nich pokonywał od 20 do 30 tysięcy kroków dziennie,
a drugiemu udało się dojść do 51 tysięcy! Jako że Norbert finalnie zwyciężył, robiąc 234
578 kroków w siedem dni, czyli średnio 33 511 kroków dziennie, to on był obrońcą tytułu
w drugiej edycji. Przeciwko niemu stanął Wojtek i rozpoczęła się pięciodniowa walka.

Wygrałem – Wojtek Pietrusiewicz
Rok temu, gdy obserwowałem zmagania Dominika i Norberta, to uważałem dystanse, które
pokonywali, za szalone. Skąd oni na to brali czas?! Wiedziałem, że nie będzie łatwo – 30
tysięcy dziennie to za mało, aby wygrać. Postanowiłem, że nie sprzedam swojej skóry tanio!
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Moje dni składały się ze wstawania o 5:00 rano
i wychodzenia z domu na spacer. W jakimkolwiek celu. Pierwszego dnia poszedłem do
cukierni oddalonej o dwa kilometry, aby przynieść na śniadanie słodkiego rogalika, a potem
udałem się w miejsce, w którym jeszcze nie
byłem – na kopiec Powstania Warszawskiego
– gdzie zrobiłem obligatoryjną panoramę miasta. Drugiego dnia postanowiłem upolować
croissanta, a to oznaczało pięciokilometrowy
spacer, za który w nagrodę dostałem buziaka
– warto było. Resztę dnia, tak jak i wszystkie
pozostałe, spędzałem głównie w Łazienkach
Królewskich w towarzystwie wiewiórek, pawi
i ludzi na piknikach. W uszach miałem słuchawki, przez które leciały podcasty i książki.
Wynik 50 tysięcy kroków z pierwszego dnia mnie
zaskoczył – czułem się po nich nawet całkiem
rześko, pomimo że przekładało się to na grubo
ponad 30 kilometrów. Drugiego dnia, jak wstawałem z łóżka, czułem już ból w mięśniach, ale
ten szybko przeszedł, co zaowocowało wynikiem
60 tysięcy. Przez moment miałem nadzieję, że
każdego kolejnego dnia uda mi się zrobić o 10
tysięcy więcej niż poprzedniego, ale trzeciego
ledwo dobiłem do 50 tysięcy – odezwała się
stara kontuzja mojego kolana. Czwartego dnia
z trudem osiągnąłem 45 tysięcy, a ostatniego
udało mi się zrobić niecałe 28 tysięcy. W sumie
w ciągu 5 dni zrobiłem 232 919 kroków, czyli średnio 46 584 dziennie. Szaleństwo!
Gratulacje dla Norberta za walkę – nie spodziewałem się, że zrobi aż tyle kroków, ale nie spodziewałem się też, że sam taką ich liczbę nabiję. Zabawa była przednia, ale po cichu mam
nadzieję, że nie będę musiał bronić swojego tytułu!
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Przegrałem – Norbert Cała
Gdy ponad rok temu zaczynałem pierwszy #fitbitchallenge, nie byłem pewny późniejszego zwycięstwa. W tym roku zaś byłem go pewny i to mnie
totalnie zgubiło. Byłem go tak pewny, że zaplanowałem sobie, że wygram w cztery z pięciu przeznaczonych na to dni. Potem już wszystko poszło
tylko gorzej.
Po pierwsze, Wojtek okazał się bardzo bardzo
mocnym zawodnikiem. Wiedziałem, że jest nieprzewidywalny, wiedziałem, że ma dużo czasu, ale
nie wiedziałem, że ma tyle siły i wytrzymałości.
Musicie wiedzieć, że my tak naprawdę przez te
dni robiliśmy prawie maraton, dzień w dzień.
Po drugie, już pierwszego dnia odnowiła mi
się kontuzja, która co pewien czas wraca do
mnie, czyli uszkodzone rozcięgno podeszwowe.
Powinienem przestać chodzić już pierwszego
dnia, ale przecież ja nie umiem przegrywać,
a na pewno nie umiem się poddawać bez walki.
W ruch poszły różnego rodzaju kremy, żele, leki
przeciwbólowe i jakoś dawałem radę. Jednego
dnia rywalizacji wróciłem z centrum Warszawy do
siebie na wieś (17 km) na piechotę, ciągiem. Byłem
w domu około pierwszej w nocy.
Niestety, to były moje ostatnie podrygi. Potem
przyszedł czwartek, w który miałem bardzo mało
czasu na chodzenie, a potem przyszedł piątek,
w który już tego czasu nie miałem wcale. W sumie
to chyba się cieszę, bo pewnie dziś bym cierpiał
jeszcze bardziej. Jest noc z niedzieli na ponie-

/ AKTUALNOŚCI /

działek, a ja nadal odczuwam skutki tego tygodnia. Na szczęście mam teraz przed sobą dwa
tygodnie wakacji na regenerację i powrót na kort.
Przegrałem, ale do mnie należy „najszybsze kółko”, czyli największa liczba kroków jednego
dnia – zrobiłem ich ponad 63 tysiące. Przebiegłem pierwsze 5 km w życiu, podobno w niezłym czasie. Niczego nie żałuję, ale trzeci raz nie dam się namówić.

Konkurs
Podczas naszych zmagań trwał też konkurs dla Was, Drodzy Czytelnicy. Do wygrania była opaska Fitbit Alta HR, koszulki i bidon. Wyniki konkursu opublikowaliśmy 25 czerwca 2017 na

naszej stronie – chcielibyśmy wszystkim pogratulować oraz podziękować za wzięcie udziału!
Zapraszamy też do przejrzenia historii naszych zmagań, wraz z równoległą potyczką spacerowiczów w naszej redakcji, na naszej stronie poświęconej Fitbit Challenge.

31

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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MÓJ ROK W AUSTRALII

TOMASZ SZYKULSKI

Nie mam pojęcia, jak to się stało i kiedy minął ten czas, ale właśnie zakończyłem niemal roczny
pobyt na studiach w Australii. Co prawda w międzyczasie sporo podróżowałem, a znaczną część
zimowej przerwy spędziłem w Polsce, co nie zmienia faktu, że czuję się, jakbym dopiero miesiąc
temu po raz pierwszy rozpakował tutaj walizki. Postanowiłem w jednym wpisie podsumować moje
najważniejsze przemyślenia dotyczące życia, studiów, podróży i pracy w Australii.
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Australia to fantastyczne miejsce do życia
Nie przesadzam. Australia łączy w sobie cechy wielu z moich ulubionych miejsc położonych
w różnych rejonach świata. Po pierwsze mamy tutaj bardzo przyjemny, ciepły klimat – szczególnie w stanie Queensland, w którym spędziłem najwięcej czasu. Kiedy piszę te słowa,
na Antypodach zaczyna się zima – a mimo to temperatury w ciągu dnia sięgają zazwyczaj
około 22 stopni. Za sprawą klimatu, a także lokalizacji z dala od wszystkiego innego, flora
i fauna Australii jest unikalna i fascynująca. W weekend możemy na przykład wyskoczyć
do rezerwatu dla koali i kangurów, a spacerując po mieście, często spotkamy ibisy i oposy.
Uprzedzając pytania – nie, węże i pająki nie są tak powszechne, jak twierdzi internet.
Po drugie australijska kultura łączy w sobie ogromną otwartość i uprzejmość mieszkańców,
fascynującą mieszankę wpływów europejskich, azjatyckich i amerykańskich (w ostatnim
czasie przybywa tu wielu imigrantów np. z Brazylii), a także niespotykany nigdzie indziej
luz. Mix kulturowy znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokiej ofercie kuchni świata (fantastyczny wybór azjatyckich przysmaków!), sklepów prowadzonych przez przedstawicieli
danych narodowości, a także regularnie organizowanych wydarzeniach i festiwalach tematycznych. Ludzie sprawiają wrażenie zadowolonych z życia, a w tym wielokulturowym społeczeństwie można czuć się całkowicie akceptowanym i bezpiecznym. Jednym z czynników
takiego stanu rzeczy jest z całą pewnością bardzo wysoki poziom życia – Australia należy
bowiem do najbogatszych krajów świata. Miasta, przestrzenie publiczne i ulice są nowoczesne, czyste i zadbane, a w społeczeństwie można zauważyć poczucie odpowiedzialności za
wspólne dobro.
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Australia stwarza ogromne możliwości
Populacja Australii to obecnie około 23 miliony osób – czy to dużo? Na pewno nie, gdy weźmiemy pod uwagę wielkość tej wyspy, która ustępuje obszarem zaledwie pięciu innym państwom. Co ciekawe, ponad 25% mieszkańców urodziła się za granicą, co podkreśla ogromne
znaczenie imigracji na wyspie. Biorąc pod uwagę niezmiennie wysokie tempo rozwoju
kraju, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest tutaj duże – szczególnie
w branży IT. Z tego względu Australia oferuje stosunkowo rozbudowany system wiz pracowniczych, których otrzymanie jest znacznie łatwiejsze niż na przykład w przypadku USA
(chociaż istnieją plany, by nieco utrudnić dostęp do kraju w najbliższym czasie). Warto w tym
miejscu wspomnieć, że niemal wszyscy poznani przeze mnie Polacy mieszkający w Australii
zajmowali się właśnie czymś związanym z informatyką lub systemami komputerowymi. Tak
więc mając odpowiednie kwalifikacje i poziom znajomości języka angielskiego (konieczny
jest zdany certyfikat IELTS na odpowiednim poziomie lub ekwiwalent), emigracja na stałe do
Australii nie powinna stanowić większego problemu. Warto!
O ogromnych możliwościach tutejszego rynku pracy osobiście przekonałem się w pierwszym semestrze studiów, gdy po zaledwie trzech dniach od wrzucenia na serwisy ogłoszeniowe mojego CV zacząłem pracę w lokalnym start-upie (zajmowałem się marketingiem
i budowaniem obecności marki w sieci). Co ciekawe, nie była to moja jedyna opcja
– mogłem wybierać z kilku różnych, ciekawych ofert.
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Australia naprawdę leży na
końcu świata
Nooo, prawie. Dalej jest już właściwie
tylko do Nowej Zelandii, od której dzieli
nas stąd zaledwie jeden krok. Ogromny
dystans od Europy (oraz każdego innego
kontynentu) ma swoje wady i zalety.
Z perspektywy turysty, który pragnie
polecieć na Antypody na kilka tygodni, cena biletu lotniczego (co najmniej
4000 złotych za osobę za bilet w dwie
strony, o ile nie trafi się błąd cenowy lub
świetna promocja) może okazać się zaporowa. Pod uwagę należy wziąć także
koszty życia, które przewyższają stawki
spotykane na przykład w Londynie czy
innych popularnych miastach Europy.
Zakładając, że podczas jednej podróży
będziemy chcieli zobaczyć wiele interesujących miejsc (co jest uzasadnione,
gdy wydajemy tyle pieniędzy na przelot),
musimy liczyć się z budżetem na poziomie
kilkunastu tysięcy złotych na osobę. Jeżeli
macie takie możliwości – będą to bardzo
dobrze wydane pieniądze.
Lokalizacja Australii niesie ze sobą także
inne konsekwencje. Chociaż główne miasta kontynentu są ogromne, ciekawe,
nowoczesne i tętniące życiem, to osobiście z tyłu głowy zawsze mam pewne
poczucie izolacji, którego nigdy wcześniej
nie odczuwałem. Mieszkając w Europie
czy USA, bardzo lubię komfort świadomości, że właściwie w dowolnej chwili mogę
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skoczyć do innego miasta czy państwa, by odwiedzić znajomych, rodzinę lub
zwyczajnie chwilowo zmienić otoczenie. W przypadku Australii nie jest to takie
proste – jakakolwiek podróż zagraniczna w miejsce inne niż Nowa Zelandia to co
najmniej 6–8 godzin lotu samolotem. Powrót do Europy to… co najmniej doba.
Taki poziom oddalenia dla jednych będzie wadą, dla innych zaletą – sam nie
potrafiłem sobie wyrobić na ten temat zdania, gdyż od początku wiedziałem, że
jestem tutaj na rok, po którym wrócę do Europy.

Australia to nie tylko Sydney i Melbourne
Powyższe stwierdzenie może brzmieć banalnie, dlatego spieszę wyjaśnić, co mam
na myśli. Błąd, który sam często popełniałem w przeszłości (i który popełnia wiele
osób) to koncentrowanie się jedynie na najważniejszych punktach nowego dla
mnie miejsca, które miałem okazję odwiedzić. W przypadku Australii z oczywistych względów do najpopularniejszych celów należą przede wszystkim Sydney
oraz Melbourne – dwie metropolie populacją zbliżające się do pięciu milionów
mieszkańców. Nie zrozumcie mnie źle – oba te miasta są niezwykłe i bardzo interesujące, zdecydowanie jednak nie warto się do nich ograniczać.
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W Australii warto zobaczyć także Brisbane, w którym spędziłem większość
z ostatnich 12 miesięcy: nowoczesne i przyjazne miasto o nieco większej liczbie
mieszkańców niż Warszawa (ok. 2,5 mln), które za sprawą swojego położenia oferuje znacznie cieplejszy klimat i bardziej tropikalne otoczenie. Z Brisbane dzieli
nas tylko krok od kultowego Gold Coast, czyli położonego nad oceanem miasta-kurortu pełnego apartamentowców, jachtów, kanałów i… długich, piaszczystych
plaż. Prawdziwe oblicze Australii poznamy jednak dopiero wtedy, gdy wyjedziemy poza największe ośrodki: kontynent oferuje tysiące kilometrów bezdroży,
nieskończoną pulę niezwykłych widoków i ogromnych przestrzeni.

Podsumowując…
Australia to fascynujące miejsce i jeden z kilkunastu punktów świata, które każdy
powinien zobaczyć w swoim życiu. Jednocześnie jest to kraj niezwykle różnorodny: zarówno pod względem zróżnicowanej kultury i ciekawej historii, jak i unikatowej fauny i flory. W rezultacie stanowi on nie tylko znakomity cel wakacyjnej
podróży, ale również stałej bądź czasowej emigracji. O zaletach tego miejsca
mógłbym opowiadać długo, dlatego na koniec napiszę tylko jedno: jeżeli tylko
macie możliwość, koniecznie odwiedźcie Australię.

t_szykulski
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GRUZJA

PATRYCJA RUDNICKA

Jestem zdecydowanie osobą ciepłolubną. Na wakacje zawsze wybieram kraje, w których
temperatura nie spada poniżej 25 stopni. Wręcz nie znoszę chłodu i zimą zawsze
z utęsknieniem czekam na lato. A jednak mimo to w marcu tego roku postanowiłam w końcu
nauczyć się jeździć na snowboardzie i wybrałam się do Gruzji. I pomimo zimna stwierdziłam,
że jest to przepiękny kraj.
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Gruzja to państwo położone na granicy Europy i Azji, Gruzini czują się
jednak w pełni Europejczykami.
Pogoda zimą i wiosną w stolicy, czyli
Tbilisi, jest zbliżona do naszej, polskiej, ale latem podobno jest dużo
cieplej. W górach natomiast nawet
latem temperatury potrafią oscylować w granicach 0 stopni. W marcu
nie przekraczała 4–5 stopni… Lot
z Warszawy do Tbilisi trwa trochę
ponad 3,5 godziny, odprawa paszportowa przebiega szybko i sprawnie. Co ciekawe, wszystkie loty, nie
tylko z Polski, odbywają się nocą.

Narty i snowboard
Najlepszym miejscem dla miłośników zimowych sportów jest Gudauri,
kurort narciarski leżący w górach
Kaukazu. Miejscowość położona jest
na wysokości 2200 m n.p.m. Znajduje
się tu kilkanaście hoteli i jeszcze więcej restauracji i barów, a na szczyty
gór Sadzele i Kudebi prowadzą
wyciągi krzesełkowe. Trasy zjazdowe
mają w sumie ponad 35 kilometrów,
a różne stopnie trudności zaspokoją
zapędy każdego narciarza i snowboardzisty. Jeśli zgłodniejemy w trakcie
zjeżdżania, możemy usiąść w jednej
z położonych przy wyciągu restauracji i podziwiając przepiękne widoki,
delektować się zarówno potrawami
typowo gruzińskimi, jak i europejskimi (np. pizzą).
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Kazbegi, Gergeti, Kazbek
Będąc w Gruzji, warto wybrać się do miejscowości Kazbegi. Tam, na placu w centrum
miasteczka, można wynająć samochód z kierowcą, który zawiezie nas do położonego
350 metrów wyżej kościoła Gergeti (Tsminda Sameba, co oznacza „Trójcy Świętej”). Kręta
droga prowadzi wzdłuż urwiska, widoki zapierają dech w piersiach, a nasz puls podczas
jazdy nie spada poniżej 100 uderzeń na minutę. Trasę tę można też pokonać pieszo. Widoki
z polany przed świątynią oraz z murów świątyni są niesamowite! Widać stamtąd Kazbek,
dolinę Tereka oraz masyw Kuru górujący nad miastem.
Gdy już znajdziemy się z powrotem w miasteczku, warto zajrzeć do Rooms Hotel i na
jego tarasie, podziwiając panoramę gór, wypić pyszną kawę. Wracając natomiast, koniecznie trzeba zahaczyć o pomnik przyjaźni radziecko-gruzińskiej, czyli po prostu platformę
widokową. Ściany pomnika mają upamiętniać zawarcie traktatu gieorgijewskiego – ustanowienia rosyjskiego protektoratu nad wschodnią Gruzją w zamian za ochronę przed
najeźdźcami z południa. Widok z platformy jest niesamowity!
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Tbilisi – stolica Gruzji
Droga z Gudauri do Tbilisi prowadzi
przez starą Gruzińską Drogę Wojenną,
główny szlak przechodzący w poprzek
Wielkiego Kaukazu. Szlak był znany już
w starożytności. Wykorzystywały go
armie rzymskie, perskie i mongolskie,
a także kupcy i ludy wędrujące między
Europą i Azją.
Nad stolicą Gruzji góruje posąg
Kartwlis Deda, czyli Matki Gruzinów.
Dwudziestometrowa sylwetka
kobiety jest wykonana z aluminium
i usytuowana na szczycie Sololaki
na zachodzie miasta, w najstarszej
jego części. Statua patrzy w kierunku miasta, trzymając w lewej ręce
puchar wina (którym wita przyjaciół),
a w prawej miecz (przeznaczony dla
wrogów). Tuż obok posągu, mię-
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dzy łaźniami siarkowymi i ogrodami
botanicznymi, znajduje się starożytna twierdza Narikala. Można się
do niej dostać pieszo lub wjechać,
korzystając z kolejki linowej (stacja
początkowa znajduje się w Parku
Europejskim). Z murów twierdzy
rozpościera się widok na panoramę
całego miasta. Wzrok od razu przyciąga wykonany ze stali i szkła futurystyczny Most Pokoju, który jest
przeznaczony tylko dla pieszych
i nazywany potocznie przez turystów „podpaską”.
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Kuchnia gruzińska
Mówi się, że część kuchni gruzińskiej ma swoje korzenie w Indiach. Szczerze mówiąc,
nie zauważyłam tu wielkich podobieństw. O gruzińskich potrawach można by pisać bez
końca. Postaram się jednak ograniczyć do kilku najbardziej znanych.
Potrawą, którą spotkamy na każdym kroku, podawaną do śniadania, obiadu, kolacji,
a także jako przekąska, jest chaczapuri. To zapiekany placek nadziewany serem (trochę
przypomina pizzę margheritę bez sosu pomidorowego), czyli najpopularniejsze danie
gruzińskie. Podaje się go w różnych wariacjach, najczęściej spotykana to okrągłe ciasto ze
znajdującym się wewnątrz serem. Mnie jednak najbardziej smakowała wersja chaczapuri
adżaruli, w której ciasto przypomina kształtem łódkę, a na znajdujący się w środku ser
wbija się żółtko jajka i dodaje masło. Drugą przekąską, która bardzo mi smakowała, jest
adżapsandali, składające się z bakłażana, ziemniaków, papryki i pomidorów.
Zdecydowanie najbardziej charakterystycznym daniem głównym są pierożki chinkali.
Mają kształt sakiewek ze zgrubieniem na szczycie. Faszeruje się je rosołem i mięsem wołowym. Pycha! Innym daniem, które bardzo mi smakowało, są szaszłyki z baraniny mcwadi.
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Przyrządza się je na długich metalowych prętach i podaje wraz z lekko podsmażaną cebulą. Charczo z kolei to gęsta zupa gulaszowa z wołowiny, określana jako
„tak ostra, że się po niej charczy”.
Najpopularniejszy deser to czurczchela. Nawleczone na nitkę orzechy laskowe
zatopione w masie z soku z winogron oraz z mąki kukurydzianej. Smakują bardzo specyficznie, mnie nie przypadły do gustu.

Internet i rozmowy
Jako że Gruzja nie należy do Unii Europejskiej, rozmowy w roamingu oraz internet mobilny kosztują majątek! Wysokie opłaty można obejść na dwa sposoby:
1. Kupując lokalną kartę SIM.
2. Korzystając tylko z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi i rozmów VoWiFi (Voice
over Wi-Fi).
Ja wybrałam ten drugi sposób. Wszystkie hotele i większość restauracji miały
bezpłatne sieci Wi-Fi, a mój operator (T-Mobile) udostępniał już wtedy usługę
VoWiFi. Dzięki temu rozmawiałam z rodziną w Polsce całkowicie za darmo.
Podsumowując, Gruzja jest przepięknym i zróżnicowanym krajem. Z jednej
strony mamy góry, z drugiej równiny porośnięte roślinami śródziemnomorskimi.
Do tego trzeba dodać wiele zabytkowych budowli. Cieszę się, że mogłam ją
zobaczyć i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę, nie na snowboard, lecz
na zwiedzanie…

iPatrycjaR
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Słońce!
Od razu ostrzegam, że słońce operuje tutaj znacznie mocniej niż w innych miejscach, które
miałem przyjemność odwiedzić. Dla przykładu na Martynice musiałem spędzić cały dzień
na plaży, aby mnie poparzyło na nosie i ramionach (delikatnie), a na Seszelach wystarczyła
godzina. Dodam, że mam ciemną karnację, po jednym dniu zazwyczaj jestem już brązowy
i dobrze toleruję słońce. Szukajcie cienia oraz miejcie ze sobą filtr UV 50+ (nie, ta wartość nie
określa wieku osoby, dla której jest przeznaczony). Na miejscu, w supermarketach, kupicie
również 60+, o który w Polsce trudno.

Sandfly – piaskowe muchy – oraz komary
Te małe, czarne i niegroźnie wyglądające muchy znajdziecie na niektórych plażach na
Seszelach. Niestety, lubią one napić się naszej krwi, zazwyczaj o świcie lub pod wieczór,
kiedy są najbardziej aktywne. Spotkałem je na jednej plaży, na Anse Volbert, gdy robiłem
zdjęcia o wschodzie słońca. Skończyło się na około 50 ukąszeniach, po tym, jak jedna dostała
się pod moją koszulkę, i bąblach, które zniknęły całkowicie dopiero po dwóch tygodniach
– ewidentnie nie mam stosownych przeciwciał. Dla kontrastu Iwonie znikały po dwóch–
trzech dniach, a osoby uodpornione na ich jad prawie nie powinny ich w ogóle zauważyć.
Bąble będą różnej wielkości, zależnie od stopnia naszego uodpornienia i nie należy ich pod
żadnym pozorem drapać. W najgorszym wypadku można kupić specjalny naturalny specyfik
w supermarketach lub aptekach – sprzedawca będzie wiedział, o co chodzi, gdy pokażecie
mu bąbel.
Komary są, ale nie ma ich wiele. Aktywne są jedynie wieczorami, przez około godzinę, dwie,
przed i zaraz po zachodzie słońca. Wystarczy zwykły OFF, który możecie kupić w Polsce. Po
ukąszeniu polecam płyn w rolce firmy FreshOff – spisał się idealnie i parę minut po posmarowaniu nie było już śladu.

Internet
Internet niestety dostarczany jest na Seszele wiaderkami, przywożonymi za pomocą statków. To oznacza, że jest drogi i nie działa za szybko. Wi-Fi albo jest płatne, albo dostępne
tylko dla osób mieszkających w hotelu, a „kafejki internetowej” liczą sobie około 60 SCR (18
PLN) za 30 minut dostępu z prędkością kilkuset kilobajtów na sekundę.
Można też wyposażyć się we własną kartę SIM (potrójna rozmiarówka: mini, micro i nano). Jej
koszt wynosi 100 SCR (30 PLN), a pakiet 2,5 GB danych kosztuje około 180 złotych.
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Podsumowanie cen
Internet:
• karta SIM: 60 SCR (18 PLN),
• pakiet 2,5 GB internetu: 600 SCR (180 PLN).
Restauracja Village Du Pecheur na Praslin:
• Coca Cola: 32 SCR (10 PLN),
• Coco Spark (drink): 135 SCR (41 PLN),
• red snapper + frytki + chutney z owoców + sałatka: 225 SCR (68 PLN).
Noclegi:
• 30-metrowy dwuosobowy pokój w Praslin, z łazienką i tarasem, przy samej plaży, na 8
nocy: 1000 EUR (500 EUR na osobę),
• 70–90-metrowa willa na Mahé, z kuchnią, sypialnią, ogromnym tarasem, na 8 nocy: 690
EUR (345 EUR od osoby przy dwóch osobach, 173 EUR przy czterech).
Jedzenie i picie:
• samosa/sambusa: 4 SCR za szt. (1,2 PLN),
• Red Bull: 14 SCR (4 PLN),

48

/ PODRÓŻE / Seszele (bez okradania banku) – część III

• 0,5 l rumu Takamaka: 140 SCR (42 PLN),
• sok 250 ml: 7-12 SCR (2–4 PLN),
• sok 1 l: 17-23 SCR (5–7 PLN),
• jajka: 44 SCR za 10 szt. (13 PLN).
Bilety i wejścia (za osobę):
• autobus: 5 SCR za kurs (1,5 PLN),
• park narodowy na La Digue: 100 SCR (30 PLN),
• park Valee de Mai: 350 SCR (105 PLN lub 25 EUR),
• wycieczka łódką z Praslin na Curieuse (9:00–15:00 z obiadem w cenie): 50 EUR,
• prom z Praslin do La Digue: 15 EUR,
• prom z Praslin do Mahé: 47 EUR (Economy), 63 EUR (Business),
• Air Seychelles w jedną stronę do/z Mahé/Praslin: 187–473 PLN (zależnie od
wyprzedzenia),
• Air Seychelles w dwie strony z Mahé na Praslin i z powrotem: 187–800 PLN (zależnie od wyprzedzenia): 389–846 PLN.
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Nasza trasa do i z Seszeli
Bilety lotnicze na Seszele normalnie kosztują około 4000 złotych, zależnie od
okresu i wyprzedzenia, z jakim je kupicie. „Normalny” bilet „pełnymi” liniami lotniczymi często oscyluje w granicach 8000 złotych, ale są i droższe propozycje.
Trafiają się jednak promocje, gdzie mniej wygodną trasą, z większą liczbą przesiadek, dostaniecie się tam za połowę tej kwoty, a ostatnio nawet widziałem promocję za około 1800 PLN. W tym roku pojawiła się też bardziej bezpośrednia trasa
z Warszawy, z jedną przesiadką w Dubaju, liniami Emirates, za około 3200–3600
PLN od osoby.
My wystartowaliśmy z Warszawy (WAW) i chwilę później wylądowaliśmy
w Berlinie (TXL), gdzie mieliśmy 3 godziny na śniadanie i przejście do gate’u.
Następnie polecieliśmy do Abu Dhabi (AUH), gdzie dane nam było spędzić sześć
godzin – planowaliśmy pozwiedzać miasto, ale ze względu na zmęczenie daliśmy
sobie spokój i pozwiedzaliśmy sklepy na lotnisku (darmowy internet wszędzie!).
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Ostatni etap był bezpośrednio na Mahé (SEZ) i potem krótki, 20-minutowy skok
maleńkim, 10-osobowym samolocikiem na Praslin (PRI).
Powrót był ciut inny. Z Praslin do Mahé dotarliśmy promem, startowaliśmy więc
z lotniska w Wiktorii (SEZ), a potem ponownie odwiedziliśmy Abu Dhabi (AUH),
gdzie tym razem wybraliśmy się na zwiedzanie miasta. Następnym etapem był
Rzym (FCO) i po krótkim postoju Warszawa (WAW).
Ze względu na dobre skomunikowanie Berlina Tegel (TXL) z wieloma polskimi
miastami tę trasę można bez większych przeszkód organizować z Katowic,
Krakowa, Gdańska, Łodzi czy Wrocławia (oraz pewnie innych miejscowości).
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Postój w Abu Dhabi
Polecam zwiedzenie, nawet krótkie, Abu Dhabi, jeśli macie na lotnisku około sześć
godzin oczekiwania na następny lot. Pamiętajcie tylko, że musicie wrócić na 2–3
godzin przed odlotem, zależnie od ruchu na lotnisku.
Dojazd do Wielkiego Meczetu Szejka Zajida zajmie Wam od 30 do 60 minut,
zależnie od pory dnia. Wstęp jest darmowy, ale za taksówkę (czarny bus z lotniska – oficjalne lotniskowe taxi) zapłacicie około 50–80 AED (53–85 PLN – taniej
w dzień, drożej w nocy). Na meczet powinniście przeznaczyć godzinę, może
dwie. Na wejściu sprawdzają nas i od razu podpowiem, żę nie wolno wnosić
napojów słodkich (tylko woda) ani zapalniczek i papierosów. Kobiety muszą
mieć zasłonięte ramiona, głowę i nogi (na miejscu dają odpowiednie odzienie
w razie potrzeby).
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Dojazd z meczetu do centrum miasta kosztuje około 50 AED w jedną stronę – bierzecie taksówkę „białą”, czyli Toyotę Camry. Jest ich mnóstwo na parkingu przy
meczecie. Jeśli jedziecie w nocy, to poproście taksówkarza, żeby na Was poczekał,
jeśli w okolicy nie ma innych taksówek – dwie minuty postoju kosztują 2 AED.
Nam udało się dojechać z lotniska do meczetu, a potem z meczetu do centrum
i z powrotem na lotnisko za niecałe 200 AED (około 180–190, jeśli mnie pamięć nie myli).

Warto?
Zdecydowanie tak. Marzenie spełnione, żółwie pogłaskane, a przy okazji odwiedziliśmy jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi.

morid1n
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EUROPEJSKIE WAKACJE Z TELEFONEM W DŁONI

CZASEM MOŻESZ POCZUĆ SIĘ JAK W DOMU
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Samolot lecący z Brukseli do Warszawy – lepszego miejsca na powstanie tego tekstu nie
było. Mamy lipiec, wakacje, czas urlopów i od 15 czerwca nowe ceny usług w roamingu.
Prawie przez rok mówiło się, że jest to koniec roamingu. Tak różowo nie jest, do tego sporo
kontrowersji. Miesza się wielki biznes i wielka polityka, a wszystko w boju o duże pieniądze
i komfort użytkowników.
Wybaczcie, ale ten tekst nie będzie informacyjny. Nie może być, ponieważ piszę go jeszcze przed wejściem w życie nowych stawek. Mam jednak nadzieje, że zachowa świeżość.
Nie będzie też apolityczny, ponieważ w spór ten wdały się także nasze rodzime partie polityczne. Przede mną w samolocie siedzi właśnie jedna z europosłanek, która żywo się zaangażowała w tę kwestię. Felieton ten nie będzie też równy dla wszystkich firm, ponieważ
dotyka on wszystkich operatorów, którzy podjęli bardzo różne decyzje. Po tym disclaimerze
czas przejść do rzeczy.
Parlament Europejski konsekwentnie od kilku lat walczył o obniżenie stawek w roamingu
i wręcz całkowite jego zniesienie. Przepisy, które weszły w życie 15 czerwca, zakładają
właśnie roaming „feel like at home”. Mamy więc poczuć się jak w domu niezależnie od
tego, w którym zakątku Europy jesteśmy. To świetna inicjatywa, wszak wierzę, że wciąż
w naszym społeczeństwie i społeczeństwie innych krajów jest wiele osób, które czują się
Europejczykami. Bardzo pragnę być nie tylko Polakiem, ale też Europejczykiem – obywatelem świata. Na przestrzeni mojego życia ta maksyma się ziściła, a jednocześnie jest spore
ryzyko, że upadnie. Jako dzieciak pamiętam korki na przejściach granicznych. Może nie
było już „trzepania”, jakie wspominają moi rodzice, ale zawsze było to wydłużenie podróży
i pewne utrudnienie. Dziś możemy przekroczyć granice, prawie tego nie zauważając. Pociąg
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do Berlina nie różni się niczym od tego do Krakowa, lot do Brukseli to takie same procedury
jak przy locie regionalnym, często nawet nie zostaniemy poproszeni o okazanie dowodu.
Od reszty Europy różni nas waluta. Trudno jest kupić bliskim jakiś drobiazg, bo w większości
przypadków takie same alkohole, słodycze i perfumy są dostępne w naszych sklepach.
Jedną z najbardziej zauważalnych barier były właśnie stawki za roaming. Połączenia międzynarodowe zawsze należały do drogich. Na początku telefonii komórkowej bardziej opłacało
się kupić kartę do automatu telefonicznego niż zadzwonić z własnego telefonu. W ostatnich latach popularną, choć mało komfortową opcją, stało się kupowanie kart SIM z paczką
danych w pre-paid. Nawet nie będąc zbyt wylewnym w komunikacji, wyjazd za granice wiązał się z wydatkami od kilkunastu złotych do kilkuset.

Sytuacja polepszyła się w ostatnich dwóch latach. Dzięki działaniom Parlamentu
Europejskiego stawki znacząco obniżono, a u operatorów pojawiły się stosunkowo dobre
taryfy. Sam mam od 20 miesięcy świetny abonament w Orange, gdzie oprócz „no limit”
w kraju i 10 GB transferu dostaję 100 minut na rozmowy w UE oraz 100 MB. Kolejną paczkę
mam za 10 złotych. Przy moich często dwu-, trzydniowych podróżach jest to dobre rozwiązanie, choć i tak każdy wyjazd to przynajmniej te dodatkowe 100 MB.

56

/ PODRÓŻE / Europejskie wakacje z telefonem w dłoni...

Od 15 czerwca sytuacja wygląda jeszcze lepiej, jeśli jesteśmy abonentami czterech dużych sieci – Orange, T-Mobile, Plusa oraz Play’a. U obu operatorów taryfy
„no limit” obowiązują również na terenie całej Europy. Natomiast internet jest
przeliczany i otrzymujemy paczkę danych rozsądnej wielkości do wykorzystania.
Przy czym obowiązuje też zasada bycia fair wobec operatora. Jeśli będziemy nadużywać tych opcji, to możemy spodziewać się naliczenia kosztów lub blokady
naszego numeru. Chodzi o to, żeby nie okazało się, że częściej jesteśmy za granicą niż w Polsce. Wynika to chociażby z faktu znaczących różnic w cenach abonamentów na całej Unii. W końcu mogłoby się zdarzyć, że wiele osób z zagranicy
kupowałoby usługi w Polsce, ponieważ są tańsze. Niestety wolnego rynku usług
telekomunikacyjnych we Wspólnocie przynajmniej na razie nie ma i prawdopodobnie długo jeszcze nie będzie. Choć wiele osób byłoby zapewne zainteresowane zakupem brytyjskiej lub niemieckiej oferty telewizji satelitarnej, a Polonia
z chęcią kupiłaby abonament w nc+ lub Cyfrowym Polsacie. Do tego dochodzą
jeszcze usługi cyfrowe, które też mają ograniczenia terytorialne i różną ofertę
w poszczególnych krajach. Jest więc jeszcze wiele do uregulowania i zmienienia,
aby w całej Europie móc czuć się jak w domu. A w domu korzystać z tego samego
co w Lizbonie, Kopenhadze czy Brukseli.
Sytuacja nie wygląda korzystnie w przypadku wirtualnych operatorów, a także
niektórych ofert na kartę. Tutaj zniesienie roamingu to często dostosowanie stawek jednostkowych roamingu w krajach Unii do stawek roamingu w Polsce.
Jednak nie wchodzą one w ceny posiadanych pakietów. Wygląda to mniej więcej tak, jak wyglądało bez taryf „no limit”, gdy mieliśmy pakiet 300 minut czy
300 SMS-ów. Po jego wyczerpaniu płaciliśmy za każdą minutę, każdego SMSaoddzielnie, niemałą kwotę.
Sprawa nie jest łatwa i jednoznaczna. Za sprawą ostrej rywalizacji czterech
dużych operatorów ceny usług telefonicznych w Polsce znacząco spadły
w ostatnich latach. Posiadamy jedne z najtańszych abonamentów w całej Unii.
Taryfy „no limit” w innych krajach nie zawsze są standardem i na pewno nie są
tak tanie, jak u nas. Decyzja Unii Europejskiej dla operatorów nie jest korzystna
ekonomicznie. Operatorzy będą zmuszeni rozliczać się z innymi po odpowiednich stawkach. W przypadku Orange i T-Mobile sytuacja jest po części rozwiązana ze względu na to, że są to firmy międzynarodowe. Plus i Play nie mają
bliskich partnerów za granicą.
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Plus i Play mówi jasno – jeśli wprowadzimy takie zasady roamingu jak Orange czy
T-Mobile, to poniesiemy olbrzymie koszty, których nikt nie pokryje. W następstwie oznacza to podwyżkę abonamentów w niedługiej perspektywie. Do
tych słów dołącza się Minister Cyfryzacji, przed laty prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, która stwierdza, że Polacy nie będą składali się na garstkę ludzi,
którzy podróżują za granicę dla przyjemności.
Ta garstka to oczywiście kilka milionów osób rocznie, w tym znaczna część, która
podróżuje za granicę tylko raz lub razy w roku. Przyznam, że mnie to stwierdzenie
mocno oburza, bo nie jesteśmy w ubiegłym wieku, gdzie wyjazd za granicę był
kwestią prestiżu. Dla wielu osób podróż do Berlina, Paryża, Madrytu jest tak samo
naturalna, jak do Gdańska, Wrocławia czy Lądka Zdroju. Oczywiście, dla części
społeczeństwa to kosmos. Wielu osobom z mniej zamożnych rodzin czy z obszarów wiejskich nie dane było (lub nie chcieli) pojechać nad morze, w góry, a co
dopiero mówić o zagranicy. Powinniśmy jednak równać w górę.
Jestem idealistą, marzy mi się swobodna Europa. W młodym wieku udało mi
się zobaczyć dużo, dzięki wspaniałym rodzicom, dzięki własnej chęci eksploracji
świata, a także dzięki pracy.

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

TP-Link łączy z pasją
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iPADONLY NA 10,5”

CZY NOWY IPAD PRO I IOS11 TO WRESZCIE
POWAŻNY ZESTAW DO PRACY?
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Temat artykułu ma formę pytania, choć i tak wszyscy, którzy mnie znają,
wiedzą, że odpowiem: „Oczywiście, przecież na iPadzie już od dawna
można spokojnie pracować!”. Jestem jednak ewenementem – wykonuję
swoją robotę na iPadzie już od ponad pięciu lat, czyli czasów iOS6…
Tymczasem wiele osób nadal nie może się przekonać do iPada jako
„poważnego” komputera i ten artykuł właśnie do nich kieruję.

Nowe iPady Pro i iOS11
Kilka tygodni temu na WWDC Apple zaprezentował nowego iPada Pro o rozmiarze 10,5” i pokazał demo systemu iOS11, który będzie dostępny dla wszystkich od
jesieni tego roku. Jako że od dawna śledziłem plotki i ostrzyłem zęby na nowego
iPada, zamówiłem go już w dniu premiery, a gdy tylko do mnie doleciał, od razu
zainstalowałem testową wersję iOS11 (beta 2) i… przeniosłem się „w przyszłość”!
Wszystko po to, by specjalnie dla Was sprawdzić, jak taki zestaw działa.

iPad Pro 10,5” – dlaczego ten model?
To mój trzeci iPad Pro (tak wiem, mam problem…). Zacząłem od 12,9”, potem
kupiłem 9,7” (do testów), a teraz mam tego najnowszego – 10,5”. Największy iPad
Pro okazał się dla mnie za duży i za mało „przenośny”. Po prostu nieporęczny.
Dość szybko przyzwyczaiłem się do dużego iPhone’a Plus, ale do ogromnego
iPada jakoś nie dałem rady. Dlatego też, kiedy tylko kupiłem mniejszego Pro, od
razu zrozumiałem, że to jest rozmiar dla mnie. Jest lżejszy, fajnie się go obsługuje,
zarówno w pionie, jak i poziomie, bez problemu mieści się w małej podręcznej
torbie. Po prostu ideał. Kiedy więc usłyszałem, że nowy iPad będzie tylko niewiele
większy, ale za to ze znacznie większym ekranem, skusiłem się na niego.

I faktycznie – rewelacja
Nie odczuwam różnicy w rozmiarze. Bez problemu mieści się we wspomnianej
torbie, a ekran ma zdecydowanie większy, co widać szczególnie w pionie. Do
tego nowe odświeżanie 120 Hz jest magicznie płynne! Aż nierealne! Trudno to
opisać, trzeba tego doświadczyć. Większy ekran o wyższej rozdzielczości niż 1024
powoduje, że większość stron internetowych traktuje tego iPada bardziej jak
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komputer, a nie tablet. W praktyce powoduje to, że na stronach po prostu widać
więcej treści. Super!
Zamówiłem jedyną słuszną konfigurację – 256 GB (model środkowy) z LTE (dzięki
temu jestem online przez cały czas!) i klawiaturą Smart Keyboard w układzie
angielskim międzynarodowym. Apple Pencil został mi z poprzedniego iPada Pro.

Nowy system iOS 11 – jest bardzo „iPadowy”
Nowy Dock i centrum zarządzania
Zacznijmy od nowego iPadowego docka – podobnego do tego na Macu. Musiałem
się chwilę do niego przyzwyczaić, ale moje główne aplikacje już na nim są.
Wywołuje się go gestem z dołu na górę. Jest to bardzo wygodne w przeskakiwaniu między aplikacjami oraz w korzystaniu z widoku split view. Na iOS11 działa to
trochę inaczej niż na iOS10, ale po kilku chwilach się przyzwyczaiłem i widzę plusy
nowego podejścia. Co więcej „centrum zarządzania” jest połączone z widokiem
aktualnie odpalonych aplikacji, wszystko więc widać po zrobieniu jednego gestu.
Drag-and-Drop – przeciągnij i upuść… gdzie chcesz!
Na to czekałem od lat! I świetnie się sprawdza, bo dzięki „multi-touch” można
przeciągać kilka rzeczy naraz. Funkcja ta działa nie tylko w aplikacjach systemowych. W mojej aplikacji Nozbe, która wspiera taki gest na Macu, po zainstalowaniu wersji iOS zadziałała od razu! Otwieram zadanie w Nozbe, przeciągam grafikę,
upuszczam w tym zadaniu i obraz automatycznie dodaje się jako komentarz.
Czysta magia. Wreszcie!
W ogóle cały system iOS11 jest mocno nastawiony na drag-and-drop. Tym właśnie
gestem przesuwamy aplikacje z docka, aby wejść do split view albo do „wiszącego” okienka. Bardzo wygodne, choć wymaga zmiany dawnych przyzwyczajeń.
Aplikacja Pliki
Jest nowa aplikacja Pliki, czyli Finder dla iOS. Tak naprawdę jest to po prostu lekko
przerobione iCloud Drive znane z iOS10. Nowością będzie natomiast bezpośrednie podpięcie tam Dropboxa i innych zewnętrznych aplikacji (co w fazie beta jeszcze nie działa, więc zobaczymy na jesieni).
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Czy wszystko już gotowe na „iPadOnly”?
Tyle zmian – nowy sprzęt, nowy system. Wiele osób twierdzi, że wreszcie iPad stanie się poważnym konkurentem dla komputera Mac do pracy…, ale tak naprawdę
był nim już od dawna!
Z jednej strony muszę przyznać, że nowe zmiany rzeczywiście znacznie ułatwią
działanie – mimo że mam testowy system, pracuje mi się świetnie i już polubiłem
nowe podejście do okien, plików i przeciągania po ekranie. Z drugiej strony, jeśli
ktoś zechce po prostu zrezygnować z Maca, przesiąść się na iPada i będzie oczekiwał, że wystarczy pracować jak zawsze tylko na dotykowym ekranie, a produktywność utrzyma się na tym samym poziomie, to się nieźle rozczaruje…
Przejście na iPada wymaga zmiany sposobu myślenia!
Jedna aplikacja naraz!
Pomimo że teraz możemy otworzyć dwie aplikacje obok siebie, a nawet dodać
wiszące okienko, to podstawa pracy na iPadzie się nie zmieniła. Przeważnie pracujemy na jednym oknie, w jednej konkretnej aplikacji, a te pozostałe okna są
dodatkowe. Właśnie w tym momencie mam otwartego Ulyssesa na 75% (bo
w nim piszę ten felieton) i iThoughts na 25% (bo w tej aplikacji mam zrobioną
mapę myśli tego artykułu). Dlaczego tak? Bo moim głównym oknem jest edytor
tekstu, a dodatkowym – mapa myśli. Dzięki temu piszę ten tekst zgodnie ze strukturą, którą widzę „z boku”.
Kiedy zacząłem pracę na iPadzie, w iOS6 nie mogłem mieć drugiej aplikacji
z boku, często więc otwierałem ją na iPhonie. Dziś jest o wiele łatwiej, ale ciągle
na iPadzie pracuję na jednej głównej aplikacji w danym momencie. I to jest dobre!
Dzięki temu łatwiej jest się skupić na robocie!
Aplikacje najpierw, pliki potem!
Na macOS wszystko kręci się wokół plików. Na iOS najważniejsze są aplikacje!
Wprawdzie dzięki nowej apce Pliki możemy współdzielić pliki między kilkoma
aplikacjami, ciągle podejście jest jednak inne.
Na iOS otwieramy aplikacje, aby coś zrobić. Nie pliki.
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Co więcej, często w tych aplikacjach nie operujemy na plikach, ale na innych
zasobach (notatkach w Evernote, zadaniach czy projektach w Nozbe itp). Znowu,
według mnie, taki sposób myślenia umożliwia skupienie się na wykonywanej pracy: uczymy się, że otwierając tę aplikację, można zrobić to, ale nie tamto
– każda aplikacja ma swój cel i funkcje. Dzięki temu promujemy produktywną
pracę i skupienie na tym, co jest do zrobienia.
Aplikacje częściej niż strony www
Taka dominacja aplikacji dotyczy również stron internetowych. Na iPadzie nie
otwieram Amazon.com, IMDB.com, Booking.com, Ryanair.com. Jeśli któregoś serwisu używam częściej, ściągam po prostu aplikację i tam się loguję. Wiele z nich
jest bardzo dobrze zrobionych, co powoduje, że wykorzystują gesty iPada i po
prostu ślicznie wyglądają na iPadzie. Znacznie lepiej niż ich strony www.
Dzięki iPadowi korzystam z internetu równie często jak na Macu, lecz nie przez
przeglądarkę internetową, ale właśnie przez aplikacje.
Znowu wracam do tego samego argumentu „jednej aplikacji naraz” – i mam wrażenie, że dzięki otwieraniu tych osobnych aplikacji moja koncentracja na tym, co
akurat robię, jest większa niż podczas pracy na Macu.
Przez dotyk wszystko jest bliżej mnie…
Trudno mi to opisać, ale praca na dotykowym ekranie jest po prostu… fajniejsza i może bardziej „osobista”. Przez dotykanie ekranu i interakcję z aplikacjami za
pomocą palców i gestów czuję się bliżej tego, co robię. Bez względu na to, czy pracuję, czy „konsumuję treść”. Nie jestem tak daleko od tego wszystkiego jak na Macu.
Wiem, brzmi to dziwnie, ale właśnie dzięki temu mam wrażenie, że kiedy pracuję na iPadzie, jestem bardziej efektywny i mam z tego większą frajdę. Praca na
jednej aplikacji naraz oraz możliwość używania dotyku pomagają mi się skupić.
Czuję się bardziej związany z tym, co robię.
Chmura to podstawa!
Kiedy w 2012 roku zacząłem na poważnie pracować na iPadzie, musiałem wszystkie moje pliki przerzucić do chmury. Wykupiłem abonament Dropbox i wszystko
tam przeniosłem. W tej chwili mam wszystko w chmurze – pliki, notatki, zada-
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nia, projekty, zdjęcia, prezentacje... Mam dostęp do wszystkich swoich zasobów
z iPada i Maca.
Dlatego, jeśli przymierzasz się do pracy na iPadzie, także musisz przejść przez ten
etap – wrzucić wszystko do jakiegoś serwisu chmurowego. Inaczej zawsze czegoś na iPadzie Ci będzie brakowało.
Zresztą, żeby nie teoretyzować, zademonstruję to na przykładzie pisania tego
artykułu przy użyciu iPada.

Od zera do pracy na nowym iPadzie w ciągu kilku minut!
Kiedy tylko odpakowałem iPada Pro 10,5”, zdecydowałem nie odtwarzać go
z kopii zapasowej, ale (przez to, że będę testował na nim iOS11) skonfigurować go
od zera. A więc po kolei:
• po zainstalowaniu iOS11 ustawiłem moje konto iCloud,
• dzięki iCloud miałem już na nim ustawienia, kontakty, kalendarze… i wszystkie pliki,
• odpaliłem aplikację Zdjęcia, aby też spięła się z moim kontem iCloud i abym
miał dostęp do wszystkich moich fotografii,
• ściągnąłem aplikację Dropbox i zalogowałem się do serwisu,
• pobrałem kolejne cztery aplikacje do pracy:
• iThoughts do map myśli (i spiąłem z Dropboxem),
• Ulysses do pisania (i spiąłem z iCloud),
• Nozbe, aby mieć dostęp do moich zadań i projektów,
• Evernote, żeby mieć już wszystkie notatki.
I na pierwszy dzień wystarczy!

Jak napisałem ten felieton?
W iThoughts zrobiłem mapę myśli, w Ulyssesie napisałem tekst, przez Dropboksa
wysłałem go do asystentki do korekty, potem poprawiony tekst wkleiłem do
Ulyssesa, wyeksportowałem do Pages, zczytałem raz jeszcze i wysłałem do
Dominika mailem wraz z załączonymi zdjęciami. Koniec.
Wszystko na iPadzie. Wszystko przez chmurę i bez problemu na nowym iOS11.
Getting iPad Only Work Done!

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PAPIEROS IQOS
CENA OK. 400 PLN
Palenie jest szkodliwe dla zdrowia, nikogo nie
trzeba do tego przekonywać. Nie zmienia to
jednak faktu, że ta wiedza nie zniechęca ludzi
do palenia. Pozostaje zatem uczynić palenie
mniej szkodliwym. Taki właśnie produkt na
polski rynek wprowadza firma Philip Morris.

MILULU BLUZKI Z WYMIENNYMI APLIKACJAMI – CENA OK. 70 PLN ZA T-SHIRT
+ OK. 20 PLN ZA AKCESORIUM

IQOS działa na zasadzie podgrzewania do 300

Jak głosi stare powiedzenie: „kobieta zmienną jest”.

a klasycznym papierosem. Nieco krótszy od

Nie dotyczy to tylko tych dużych dziewczynek, te
mniejsze również, a może nawet w większym stopniu
są wybredne w kwestii swojego wyglądu. Z pomocą
rodzicom stojącym przed nie lada wyzwaniem dogodzenia swoim pociechom przychodzi polska marka
Milulu. Po trzech latach wytężonej koncepcyjnej pracy
pomysłodawcy zrealizowali nowatorski pomysł ubrań
z wymiennymi akcesoriami. W związku z tym, że produkty skierowane są do dzieci, producenci postawili
na bardzo wysoką jakość tkanin wolnych m.in. od
pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników
alergizujących, zabronionych barwników azotowych
i ekstrahowalnych metali ciężkich. Do każdego T-shirtu
i tuniki przyczepiony jest rzep, dzięki któremu w przypadku dziewczynek wymieniać możemy laleczki w różnych sukienkach, a w przypadku chłopców – różnego
rodzaju samochody. Wybór akcesoriów nie jest prosty,
bo w ofercie Milulu znajdziemy ich około 70.

stopni Celsjusza czystej nikotyny, dzięki czemu
do organizmu nie są dostarczane substancje
smoliste. Jest to coś pomiędzy e-papierosem
tradycyjnego papieros umieszcza się w ceramicznym podgrzewaczu. Wrażenia są zdecydowanie bliższe klasykowi i, jak w jego przypadku,
do wyboru mamy różne wersje smakowe
o zmiennej mocy. Po każdym użyciu podgrzewacz należy umieścić w specjalnym futerale,
gdzie zostanie naładowany, oznacza to tyle, że
nie ma możliwości odpalenia jednego papierosa za drugim. Brak atrakcji zapachowych
podczas palenia jest zdecydowanym plusem
tego urządzenia.
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TOREBKI IOAMO
– CENA OK. 400 PLN
Produkty pomysłowe, interesujące, a jednocześnie niepowtarzalne, cieszące się dużym
zainteresowaniem. Dzisiaj jednak
coraz trudniej o nietuzinkowe
pomysły, ale warto próbować,
czego dowodem jest IOAMO. Jak
sama nazwa wskazuje (io amo,
znaczy uwielbiam), projektanci
postawili sobie za cel, żeby ich
torby były uwielbiane, zarówno
pod kątem wyglądu, jak i funkcjonalności. Moim zdaniem
swoje założenie spełnili w 100%.
Charakterystyczną cechą IOAMO
jest możliwość dowolnej konfiguracji akcesoriów takich jak kolorystyka i kształt samej torby, wkładu
wewnętrznego czy pasków.
Wybór może przyprawić o ból
głowy, ale dzięki temu kompozycje pasowały będą na każdą okazję, od tej sportowej, po formalną.
Materiał użyty do produkcji to
wysokiej jakości włoska ekologiczna pianka, która jest wodoodporna, a przy tym niezwykle
lekka. Specjalny skład materiału
użytego do produkcji pozwala na
samodzielne naprawienie drobnych uszkodzeń z wykorzystaniem tak prostego urządzenia, jak
suszarka do włosów.
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LEGO® RAKIETA NASA APOLLO SATURN V
CENA 529,99 PLN
Lego od czasu do czasu wypuszcza bardzo interesujące zestawy klocków. Tak też było i w tym roku,
gdy na Dzień Dziecka zaprezentowało słynną rakietę
Saturn V. Rakieta ta dostarczała astronautów na
powierzchnię Księżyca w misjach Apollo wraz z najważniejszą misją Apollo 11, podczas której Armstrong,
Aldrin i Collins wylądowali na jego powierzchni.
Ten zestaw klocków to wierna kopia rakiety w skali
1:110, czyli po złożeniu będzie miała ponad metr
wysokości. Zestaw składa się z trzech stopni rakiety,
kapsuły Apollo, lądownika księżycowego, amerykańskiej flagi i trzech astronautów. Na koniec ciekawostka, w pudełku znajdziemy 1969 klocków, właśnie
w 1969 roku odbyła się misja Apollo 11.

IT’S MY T-SHIRT
CENA OD 100 PLN
Większość garderoby kupujemy niestety w „sieciówkach” i chyba musimy się z tym pogodzić,
ale jest jeden element, który lubię mieć mocno
zindywidualizowany, a są to koszulki. Jeśli również szukacie takich, to polecam It’s My T-shirt.
Są to ręcznie malowane koszulki, w tym sporo
z motywami samochodowymi z PRL. Mamy
więc motocykl MZ, Dużego Fiata i Poloneza,
ale też Mustanga z 76 czy VW Bulika Campera.
Każda koszulka jest ręcznie malowana, zupełnie inna i niepowtarzalna. Jak mówi Twórczyni
tej manufaktury, każda jest dziełem sztuki. Jeśli
nie pasują Wam wzory wybrane przez autorkę,
możecie zamówić koszulkę z własnym wzorem.
Koszulki można normalnie prać w pralce.
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TRYMER PHILIPS BEARDTRIMMER SERIES 7000
CENA 349 PLN
Od bardzo dawna używam trymera zamiast maszynki do golenia. Po prostu nie
lubię się golić na gładko. Są jednak z tym problemy, czyli pełno ściętych włosków
w łazience po całej operacji. Z tym trymerem przytniesz brodę, wąsy i bokobrody
bez bałaganu. Wyposażony jest w system zasysania zgolonych włosków, który
wyłapuje aż do 90% z nich. Jest też bardzo precyzyjny i pozwala na ustawienie długości cięcia od 0,5 do 10 mm z dokładnością do 0,5 mm. Samo ostrze i końcówka
są tak zaprojektowane, że unoszą włoski i odpowiednio nimi kierują, co zapewnia
bezproblemowe i równomierne przycinanie, a to naprawdę czuć w codziennym
użytkowaniu. 75 minut działania uzyskujemy już po godzinie ładowania.
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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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iPAD PRO 10,5"
I PRZYSZŁOŚĆ #iPADONLY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jestem ogromnym fanem iPada od jego narodzin. Miałem już w swoim życiu iPada,
iPada 2, iPada 3, iPada mini, iPada mini 2, iPada Air, iPada Air 2, iPada Pro 12,9" i teraz
przesiadłem się na iPada Pro 10,5" – następcy modelu Pro 9,7".
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Z każdym spędzałem po kilka godzin dziennie, wykorzystując go do wielu codziennych
czynności, które wcześniej wykonywałem na komputerze. iPhone być może zawojował
rynek, ale to iPad zdobył moje serce, dzięki temu, że oferuje większe okno na świat internetu. Tylko tyle i aż tyle. Gdybyście mi kazali wybrać jeden komputer, z którym miałbym
spędzić najbliższy rok, bez wątpienia byłby to iPad. Jeśli dwa, to prawdopodobnie iPhone
i MacBook (niestety, jeszcze bardziej od iOS-a, kocham macOS).

ProMotion
Największą nowością jest bez wątpienia ekran i nowa technologia ProMotion.
Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ekran dynamicznie wybiera częstotliwość
odświeżania wyświetlanych treści, niezależnie od tego, ile one mają fps. Ekran potrafi przełączać się pomiędzy 24 Hz, 48 Hz, 60 Hz i aż 120 Hz całkowicie niewidocznie dla użytkownika. Jeśli czytasz książkę i nic na ekranie się nie dzieje, ekran przełącza się w tryb 60 Hz,
oszczędzając baterię. Jak tylko sięgasz do „kartki”, aby przerzucić stronę (albo przewinąć
ją w Safari), to przełącza się na 120 Hz. Nie jest to w żaden sposób zauważalne. Jeśli gramy
w grę, która nie potrafi wyświetlić więcej niż 60 fps, to ekran i tak pozostanie w trybie 120 Hz,
powodując, że wszystko będzie wydawało nam się płynniejsze.
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To wszystko dzieje się na poziomie iOS-a i dodatkowo wspiera wyjątkowe zestawienia
– możemy na jednej stronie ekranu przewijać stronę www w 120 Hz, a na drugiej oglądać
film w 24 Hz.
Odświeżanie przy 120 Hz dodatkowo ma ogromny wpływ na Apple Pencil. Sam „ołówek”
próbkowany był przy 240 Hz już w poprzedniej generacji iPada (ekran miał 60 Hz), ale długie zamaszyste ruchy mogły powodować opóźnienie w wyświetlaniu się na ekranie – osoby
z dobrą percepcją widziały, jak pióro podąża z lekkim opóźnieniem za ruchem ręki. Przy 120
Hz zaczyna się dziać magia – mam dosłownie wrażenie, że gdy rysuję, kreska wyprzedza czubek Pencila, a nie go goni. Niesamowite to jest – płynne niczym stara dobra kartka i ołówek.
Już przed rokiem było lepiej niż dobrze, a teraz jest lepiej po prostu o poziom. Apple’owi
udało się też obniżyć opóźnienie Pencila do 20 ms, co dodatkowo poprawia wrażenia z jego
używania na ekranie iPada. Co ciekawe, ProMotion stara się przewidzieć ruch ołówka na podstawie jego trajektorii, dzięki czemu odczuwalne opóźnienie wynosi około 8 ms.
Nie każdy z nas jednak robi notatki odręczne – niektórzy po prostu czytają, grają, piszą
i oglądają. Dla mnie różnica w płynności całości jest ogromna, ale zdaję sobie sprawę
z tego, że nie każdy dostrzeże ultrapłynne przewijanie stron www, animacji w iOS-ie i wielu
innych elementów całej układanki. Jeśli nie widzisz różnicy pomiędzy filmem odtwarzanym
w 24 lub 30 fps a 60 fps, to prawdopodobnie nie dostrzeżesz różnicy w ProMotion. Jestem
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jednak przekonany, po krótkim eksperymencie, że osoby korzystające z nowego iPada Pro
10,5" przez dzień lub dwa będą odczuwały, że „coś jest nie tak”, po powrocie do modelu bez
ekranu ProMotion, prawdopodobnie nie do końca rozumiejąc, na czym polega różnica.

10,5"
Nowy ekran jest nieznacznie większy od poprzednika z 9,7" LCD – o 0,8", czyli około 2 centymetrów po przekątnej. To niewiele, chociaż jest to zauważalna różnica, jeśli zestawimy te
dwa iPady obok siebie. Do modelu 12,9" jest oczywiście nadal przepaść…
Pomimo że nowy rozmiar (w ustawieniu pionowym) jest o 10,6 milimetrów wyższy
i o 4,6 milimetrów szerszy, to w ręce leży tak samo. Niestety, waży tyle, co iPad Air 1, czyli
469 lub 477 gramów, odpowiednio dla wersji Wi-Fi i Wi-Fi + Cellular. Ta waga jest dla mnie
odczuwalna, jeśli obsługujemy iPada jedną ręką przez dłuższy czas, na przykład podczas
czytania książki – model Air 2 oraz Pro 9,7" ważyły o 32 gramy mniej. Niby niewiele, ale ta różnica zdecydowała o mojej przesiadce z Air 1 na Air 2. Oczywiście, jeśli korzystacie z modelu
12,9", jak ja przez ostatnie półtora roku, to skok na 10,5" będzie druzgocący – oszczędzamy
w tym wypadku ponad 200 gramów.
Model 10,5" wprowadza nową rozdzielczość – 2224 × 1668 px. To więcej niż modele 9,7" (2048
× 1546 px) i mniej niż 12,9" (2732 × 2048 px). Moja przesiadka na model 12,9" była podyktowana właśnie wyższą rozdzielczością – oba modele dzieli niewyobrażalna przepaść, szczególnie podczas przeglądania stron internetowych w Safari. Nie chciałem wracać do modelu
9,7" właśnie z tego względu, ale przesiadłem się już na 10,5” i tutaj pozostanę przez najbliż-
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szy rok lub dłużej. Nowa rozdzielczość w ustawieniu poziomym niestety nie pozwala umieścić dwóch pionowych aplikacji iPadowych obok siebie dzięki Split View. Niestety widzimy
dwie iPhone’owe aplikacje obok siebie, ale są na tyle szerokie, że jestem w stanie zaakceptować ten kompromis. Klawiatura ekranowa jest też nieco większa niż na modelu 9,7", ale jest
nadal niepełna, w odróżnieniu od tej na modelu 12,9", gdzie otrzymujemy pełną klawiaturę,
układem odpowiadającą fizycznej Apple Magic Keyboard. Model 10,5" sporo zyska, jak już
pojawi się iOS 11 – będzie można na poszczególnych klawiszach wykonywać gest w dół. Gest
w górę na przykład na literze „a” spowoduje napisanie „ą” – ta funkcjonalność jest dostępna
od dawna – ale nowy gest w dół będzie pozwalał pisać znaki dodatkowe, dotychczas
ukryte pod przyciskiem .?123. To ponownie będzie kompromis, ale taki, który będę w stanie
zaakceptować.

Cieńsze ramki
Okazało się, że myliłem się wcześniej – sądziłem, że cieńsze brzegi po bokach ekranu,
w ustawieniu pionowym, będą zbyt małe, aby na nich wygodnie opierać kciuki. Nie są jednak na tyle cienkie, aby niechcący wykonywać niezamierzone tapnięcia na ekranie (być
może też iOS jeszcze sprawniej je odrzuca, jako przypadkowe).

Bateria
Nie minęło jeszcze wystarczająco wiele czasu, aby poprawnie ją ocenić, ale wygląda na to,
że z powodzeniem będzie wystarczała mi na dwa lub trzy dni bez szukania ładowarki, na
podobnym poziomie co pozostałe iPady.

A10X Fusion
Nowy SoC od Apple – A10X Fusion – jest rozbudowanym modelem znanym z iPhone’a 7 i 7
Plus. Dopiero jednak w iPadzie pokazuje, na co stać dział projektujący serię Ax w Apple. A10X
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Fusion ma sześciordzeniowy procesor – trzy rdzenie są nastawione na maksymalną wydajność, a trzy ma oszczędność energii i procesor płynnie przełącza się pomiędzy nimi zgodnie
z potrzebami – oraz dwunastordzeniowy układ graficzny. Procesor jest, według Apple, o 30%
szybszy od modelu A9X, a układ graficzny o 40% szybszy. ProMotion upłynnia cały UI iOSa, ale widzę też zwiększoną wydajność A10X w zadaniach wymagających więcej mocy, na
przykład przy renderingu wideo w iMovie – wzrost wydajności, bez konkretnych testów, jest
subiektywnie szybszy. Postaram się to zweryfikować w przyszłości.

True Tone i Display P3
Jest jeszcze jedna technologia, z którą wcześniej nie miałem dłuższej styczności – True Tone.
Dzięki dodatkowym czujnikom mierzy barwę otaczającego nas światła i odpowiednio dostosowuje ekran, abyśmy widzieli wszystko prawidłowo. Dodatkowo zwiększa lub zmniejsza
intensywność świecenia ekranu, niezależnie od jego jasności, dzięki czemu wszystko ma się
wydawać bardziej naturalne. Nie potrafię opisać tego, jak to dokładnie działa – to prawdopodobnie magia – ale tak jak nienawidzę Night Shift, to uwielbiam True Tone. Na tyle, że ekran
iPhone’a 7 Plus mi obrzydł (również przez brak ProMotion). Nowy iPad 10,5" wspiera też szerszy
gamut Display P3, więc w końcu widzę dokładnie to samo na każdym ze swoim urządzeń.

Wbudowany Apple SIM
Nowością dla mnie jest również wbudowany Apple SIM, który wyświetla się w ustawieniach
obok mojej karty SIM z Plusa. Otrzymujemy dostęp do trzech operatorów, bez konieczności
wyjmowania naszej karty, co jest szczególnie przydatne w roamingu. TruPhone obecnie oferuje pakiet 500 MB za 11 złotych, 1 GB za 20 złotych i 3 GB za 45 złotych – to znacznie taniej
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niż w moim Plusie. Te pakiety działają w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gujana Francuska,
Grecja, Gwadelupa, Guernsey, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Islandia, Jersey,
Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Martynika, Monako, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portoryko, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, USA, Watykan,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Wyspa Man.

Zmieniać czy nie?
To najtrudniejsze pytanie ze wszystkich.
Dla mnie odpowiedź jest oczywista: TAK!
Powody są proste: ProMotion i większa rozdzielczość, co przekłada się na większą przestrzeń
roboczą. Należy jednak pamiętać, że iPada uwielbiam.
Jeśli chcecie mieć dostęp do Pencila i Smart Keyboard, to również warto dodać te fakty do
listy „za”. Jeśli oglądacie jedynie wideo, gracie i czytacie www, to polecam zobaczyć, jak
działa ProMotion w praktyce – iPad Pro 10,5" możecie już „pomacać” praktycznie wszędzie.
Jeśli różnica jest dla Was zauważalna, to wymieniajcie. Dla mnie jest to ogromny skok jakościowy, dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, a przesiadam się „jedynie” z półtorarocznego iPada Pro 12,9".
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Jeśli macie iPada Air 2 lub starszego i macie na to budżet, to polecam zmianę – cztery głośniki, nowy ekran, wyższa rozdzielczość, Display P3, dostęp do Pencila i Smart Connector,
nowe aparaty i A10X… to wszystko spowoduje, że zmiana będzie wyraźnie odczuwalna.
Przypominam jednocześnie, że nowy iPad Pro 12,9" drugiej generacji otrzymał wszystkie
nowości, które ma model 10,5" – jeśli chcecie większy ekran, to warto go rozważyć.
Pamiętajcie też, że akcesoria z iPad Pro 9,7" nie będą pasowały do modelu 10,5", na przykład
Smart Keyboard. Apple Pencil na szczęście się nie zmienił.

Idealny?
iPada mini miałem w sumie przez dwa lata swojego życia i był to idealny tablet, gdy poruszałem się po mieście. Niestety nie nadawał się tak dobrze do tworzenia treści, bo miał
za mały ekran. Apple obecnie go nie uaktualnia regularnie, trudno go więc dzisiaj polecić – traktuję go jako produkt martwy. iPad z ekranem 9,7" w międzyczasie na tyle schudł
wagowo, że to świetny zamiennik dla mini, ale zawsze mi w nim czegoś brakowało. Był po
prostu ciut za mały. Niestety, jak pierwszy raz zobaczyłem model 12,9", to przesiadłem się od
razu. Pomimo większej wagi i mniejszej poręczności, jego boski ekran i ogromna przestrzeń
dają ogromne możliwości. Wiem, że wrócę do tego rozmiaru, jak tylko Apple zejdzie z jego
wagą w okolice 450 gramów.
Tymczasem, model 10,5" wydaje się idealnym kompromisem pomiędzy 9,7" a 12,9" – jest
nadal poręczny, ale wyższa rozdzielczość daje nam większe pole do pracy. Waga pozostała niska, więc można na nim czytać książki – tej możliwości mi brakowało na modelu
12,9". Nowy ekran po prostu powala na kolana, chociaż nie każdy zobaczy efekt, jaki daje
ProMotion.
To prawdopodobnie najbardziej wszechstronny iPad, jakiego można kupić, a z nową technologią „pod maską” jest jednocześnie najlepszy ze wszystkich. Wam tylko pozostaje wybrać
– 10,5" czy 12,9"?
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iOS 11 i #iPadOnly
Wraz z zapowiedzią iOS 11 doczekaliśmy się w końcu ogromnej ilości ciekawych nowości dla
iPada, które wielu osobom ułatwią zastąpienie nim PC (coś pod kontrolą macOS, Linux lub
Windows). O ile wiele czynności jest znacznie prostszych na iPadzie niż na komputerze, to są
takie, przy których trzeba się nieźle nagimnastykować.

Files
Aplikację iCloud Drive zastąpiły Files, czyli Pliki. Ten iOS-owy odpowiednik Findera pozwoli
użytkownikom na dostęp nie tylko do wszystkich plików (użytkownika) znajdujących się
fizycznie na iPadzie, ale również do iClouda oraz programów wspierających Document
Providers. Te ostatnie znamy z poprzednich wersji iOS i dzięki nim mogliśmy „dobrać się” do
takich chmur jak Box, Dropbox, Resilio Sync, Google Drive i innych.
Apple przez lata zastanawiało się, jak bezpiecznie i nowocześnie zastąpić system plików
czymś, co będzie bardziej przyszłościowe. Zaczynali od dzielenia plików na aplikacje, które
można było też przesyłać do innych programów, efektywnie je dublując. To nie zostało przyjęte ciepło, z czasem więc pojawiło się Document Providers, które w większości sytuacji zdawały egzamin. Jednak dopiero połączenie tych ostatnich z centralnym miejscem, z którego
możemy całym naszym „dobytkiem” zarządzać, powinno rozwiązać problemy większości
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użytkowników, potrzebujących bardziej zaawansowanych możliwości. Niestety, nie udało
się firmie stworzyć czegoś zupełnie nowego, ale być może nie ma takiej potrzeby – program
Files istnieje, ale nie trzeba przecież z niego korzystać. Bardziej zaawansowani go wykorzystają, a mniej zaawansowani mogą go po prostu schować.

Dock, okna i App Spaces
Jedną z rzeczy, którą zawsze uwielbiałem w macOS, był Dock, dlatego bardzo cieszy mnie
fakt, że trafił w zmodyfikowanej, bardziej nowoczesnej formie do iOS-a. Pozostaje schowany,
gdy go nie potrzebujemy, ale wystarczy jeden mały gest z dołu ekranu, aby się pojawił.
Możemy z niego „wyciągać” aplikacje na pełny ekran, na Split View lub do Slide Over. Wraz
ze zmianami w iOS 11 system pozwala nam na uruchomienie jednocześnie trzech aplikacji,
wraz z możliwością wymieniania danych pomiędzy nimi.
Gdy połączymy ze sobą dwie aplikacje, na przykład Safari i Notatki, to możemy je sobie przypiąć jako Space (parę aplikacji), by móc natychmiast do nich wrócić. Pozwala na to nowy
ekran do zarządzania multitaskingiem – nazywa się teraz App Spaces – połączony z Centrum
Powiadomień. Takich zestawień możemy tworzyć więcej, zależnie od potrzeb. Do App
Spaces możemy dostać się tym samym gestem, od dołu ekranu, z tą różnicą, że trzeba go
przeciągnąć bardziej do góry – krótki gest wywołuje Dock, dłuższy App Spaces.

81

/ SPRZĘT / iPad Pro 10,5" i przyszłość #iPadOnly

Drag and Drop
Możliwość przeciągania i upuszczania danych – tekstu, plików, grafik i więcej – pomiędzy
aplikacjami albo wewnątrz programów jest zwieńczeniem nowości w iOS 11 dla iPada. Ta
możliwość powinna diametralnie zmienić to, jak z nim i na nim pracujemy. Ba! Wyobrażam
sobie możliwości, jakie można za pomocą tej funkcji stworzyć. Zamiast uruchamiać
Workflow z programu o tej samej nazwie, teoretycznie będzie można wywołać jakiś zbiór
akcji samym gestem przeciągania – bardzo ciekawi mnie, czy twórcy Workflow, którzy teraz
pracują dla Apple, wprowadzą takie rzeczy do swojego programu. Niezależnie od moich
marzeń ułatwi to nam tak proste czynności, jak zaznaczenie tekstu w jednej aplikacji, przekopiowanie go do schowka, przełączenie się do drugiej i wklejenie go – teraz wystarczy
go przeciągnąć z jednej do drugiej. Niby drobnostka, a jak przyspieszy niektórym zadania.
Szalenie też ciekawy jestem, jak dokładnie zostanie zaimplementowany Multi Select, czyli
możliwość zaznaczenia wielu elementów i przeciągnięcia ich jednocześnie. Z moich wstępnych testów wynika, że wymaga to lekkiej gimnastyki palców, ale to, jak ułatwi to wielu osobom życie, jest niepodważalne.

Skanowanie i podpisywanie, PDF-y i Markup
Funkcja Scan and Sign dodaje skaner dokumentów do aplikacji Notatki. Po „zeskanowaniu” dokumentu – zrobieniu
zdjęcia – program automatycznie go przytnie, wyprostuje
i wyrówna jego jasność. Jeśli to dokument, który powinniśmy wypełnić, to wystarczy to zrobić Pencilem, a potem
można go zapisać lub go wysłać tam, gdzie chcemy.
Użytkownicy będą też mogli w bardzo prosty
sposób tworzyć PDF-y z praktycznie wszystkiego, które następnie będą mogli opisywać
za pomocą „ołówka” Apple’a. Analogicznie
będzie można dołączać odręczne notatki
i rysunku do aplikacji Mail.
Te wszystkie nowe funkcje napawają
mnie ogromnym optymizmem
– bałem się o iPada (nie mówię
tutaj o jego sprzedaży), szczególnie tym, że firma z logo nadgry-
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zionego jabłka w końcu straci nim zainteresowanie. Ich ostatnie działania jednak pokazują,
że ta platforma, która już dzisiaj może pochwalić się ogromnymi możliwościami, ma przyszłość przed sobą.
W obecnej chwili brakuje mi już tylko dwóch programów, które pozwolą mi przesiąść się
w pełni na iPada. Jeden zastąpiłem nietypowym Workflow, a na drugi czekam cierpliwie. Jak
tylko Adobe Lightroom na iPada będzie miał 100% funkcji desktopowej, to nie będę już miał
potrzeby posiadania MacBooka Pro. W takiej sytuacji jednak widzę miejsce dla dwóch iPadów w swoim życiu – większy, z ekranem 12,9", z którego będę korzystał w domu oraz mniejszy, model 10,5", który będzie mi służył w podróży. Biorąc pod uwagę, że nowy A10X jest
prawdopodobnie szybszy w większości zadań od obecnej serii Intela Core i7, a taki zestaw
wychodzi taniej niż mój MacBook, to może być to bardzo ciekawy eksperyment. Największą
przeszkodą będzie dla mnie jednak serce – uwielbiam obcować z macOS.
Bardzo dziękujemy Cortland za udostępnienie iPada Pro 10,5" do testów. Pełną ofertę wszystkich modeli iPada, łącznie z nowym Pro 10,5", znajdziecie w sklepie Cortlandu – zapraszamy

do zapoznania się z nią.
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RECENZJA BOSE SOUNDLINK
REVOLVE+

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Popularność przenośnych głośników na Bluetooth jest spora – widuję je od czasu do czasu
nawet na naszych, polskich ulicach. Niestety najczęściej są to głośniki za „5 zeta”, używane
do odtwarzania disco polo lub rapu w tramwaju, ku uciesze współpasażerów. Chociaż
raz spotkałem starszego Pana, który odtwarzał muzykę klasyczną – wybaczyłem mu, ale
żałowałem, że jego głośnik nie grał lepiej, najlepiej tak samo dla wszystkich dookoła.

84

/ SPRZĘT / Recenzja Bose SoundLink Revolve+

Dwa
Nowy głośnik Bose SoundLink Revolve jest dostępny w dwóch rozmiarach, podobnie jak
iPhone – zwykłym oraz z plusem, czyli Revolve+ – oraz w dwóch kolorach – czarnym i srebrnym. Trafiły do mnie dwie większe sztuki, co mnie niezwykle ucieszyło, bo jeśli mamy
„parkę”, to możemy skorzystać z trybu Party lub Stereo.

Różnice

Tryb Party polega na tym,
że na obu głośnikach
odtwarzane jest dokładnie
to samo. Głośniki mogą stać
gdziekolwiek, na przykład
w sypialni i salonie.

Revolve+ od mniejszego Revolve różni się oczywiście rozmiarem, ale również uchwytem, ułatwiającym jego przenoszenie
z miejsca na miejsce. Model większy idealnie spisuje się stacjonarnie, gdy korzystamy z niego głównie w domu. Mniejszy
brat natomiast mieści się do mojej torby na ramię, czyli idealnie nadaje się na rodzinny piknik. Bezpośredniego porównania dźwięku między modelami nie robiłem, ale można je
zgrać poziomami ze sobą, pomimo że większy jest też głośniejszy. Większy model również oferuje dodatkowe cztery
godziny pracy na akumulatorze – 16 zamiast 12.
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Parowanie i aplikacja
Bose udostępnia aplikację, za pomocą której możemy sparować głośniki z naszym urządzeniem. Wróć! Z naszymi ośmioma urządzeniami. To oznacza, że bez problemu można korzystać z niemal dowolnego urządzenia w domu – w naszym przypadku podłączyliśmy dwa
iPady i dwa iPhone’y. Program dla iOS ponadto pozwala na konfigurację urządzenia i wprowadzenie go we wspomniany tryb Party lub Stereo.

Party lub Stereo
Jeśli mamy szczęście posiadać dwie sztuki Revolve, Revolve+ lub ich dowolną kombinację, to
możemy je połączyć, aby skorzystać z dwóch trybów, które różnią się między sobą.
Tryb Party polega na tym, że na obu głośnikach odtwarzane jest dokładnie to samo. Głośniki
mogą stać gdziekolwiek (muszą jedynie siebie widzieć), na przykład w sypialni i salonie. Z tej
funkcji korzystam najczęściej – wrażenie poruszania się po mieszkaniu podczas słuchania
muzyki jest doprawdy surrealistyczne.
Tryb Stereo z kolei powoduje, że jeden z głośników staje się kanałem lewym, a drugi prawym. Głośniki głosowo, po wprowadzeniu w ten tryb, ogłaszają, który jest który, nie
ma więc problemu z identyfikacją. Ten tryb najbardziej odpowiadał mi w sypialni, gdzie
Revolve’y stały po obu stronach łóżka.
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360°
Dzięki ciekawej konstrukcji wewnętrznej, w której
znajdziemy jeden przetwornik oraz kanał rozprowadzający dźwięk równo dookoła całego głośnika,
nie trzeba przejmować się jego ustawieniem – jakkolwiek go umieścimy, będzie grał tak samo.

Przyciski, Siri, Google Now, woda
i upadki
Górna powierzchnia Revolve’a jest pokryta przyciskami – włącznikiem, Bluetooth, do przełączania źródła (USB-Audio i 3,5 mm Jack), plus i minus
do regulowania głośności oraz wielofunkcyjnym,
zachowującym się tak, jak przycisk na słuchawkach dołączanych do smartfonów.
Revolve wspiera również uruchamianie Siri oraz
Google Now – wystarczy przytrzymać przycisk
wielofunkcyjny, aby odezwał się wybrany głosowy asystent. Oczywiście głośnika można rów-
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nież używać jako zestaw głośnomówiący, dzięki
czemu nie musimy trzymać telefonu przy uchu.
Konstrukcja głośnika została tak zaprojektowana, żeby był odporny na upadki i zachlapania. Podczas upadku przechyla się on na swoje
gumowe części, które amortyzują uderzenia, aby
powierzchnia aluminiowa się nie uszkodziła. Obie
wersje Revolve’a dodatkowo spełniają normę
IPX4, dzięki czemu można go pochlapać – do
basenu go raczej nie wrzucajcie.

Zasilanie, podstawka i jasny
gwint!
Na plecach Revolve’a znajduje się 3,5 mm Jack

Najważniejszy jednak jest
sam dźwięk, a ten mnie
– jak to zazwyczaj bywa u Bose
– pozytywnie zaskoczył.

oraz gniazdo micro USB. Można za ich pomocą
dostarczać analogowo dźwięk do głośnika lub
wykorzystać go bezpośrednio z komputerem
– po podłączeniu przez USB pojawia się jako wyjście audio w systemie.
W komplecie z głośnikiem jest kabel USB do
micro USB oraz ładowarka, za pomocą których
ładujemy głośnik. Opcjonalnie można też dokupić podstawkę, która ładuje głośnik – nie wymaga
ona odłączania kabli, aby go podnieść. Polecam
ją gorąco, szczególnie jeśli często przemieszczacie się z głośnikiem – nie jest droga, a pozwala
uniknąć czynności podłączania i odłączania ładowania. Na spodzie znajduje się gwint statywowy,
jeśli akurat mamy statyw pod ręką.

No ale jak to gra!?
Uff! Naprawdę starałem się streścić całą funkcjonalność głośnika w zrozumiały sposób, ale jest
tego tyle, że nie było mi łatwo. Najważniejszy
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jednak jest sam dźwięk, a ten mnie – jak to zazwyczaj bywa u Bose – pozytywnie zaskoczył. W warunkach domowych Revolve+ odtwarzam „na 4 kreski” na iPhonie, czyli około
25% maksymalnej mocy i przyjemnie wypełnia mi tło w salonie (o powierzchni 35 metrów
kwadratowych). Jeśli chcę ciut głośniej, aby muzyka dominowała, to podbijam poziomy do
50% – dla moich uszu to więcej, niż potrzeba. Dźwięk, nawet zbliżając się do maksymalnego
poziomu, jest czysty i nie wyczuwam żadnych dystorsji, które by dyskwalifikowały Revolve’a.
Podkreślę jeszcze, że nie jestem audiofilem, ale wiem, jakie głośniki lub słuchawki mi odpowiadają, a jakie nie (Revolve mi odpowiada, jeśli jeszcze nie jest to jasne).
Największym „bajerem” jednak było noszenie głośnika ze sobą – jak robiłem coś w kuchni,
to stawiałem go na blacie, jak siadałem na kanapie, to przenosiłem go na ławę. Z bólem
portfela muszę też podpowiedzieć, że tryb Party bardzo przypadł mi do gustu – warto mieć
dwie sztuki. W tej konfiguracji jeden stawiałem albo w kuchni, albo w sypialni, podczas gdy
drugi grał w salonie. Gdy chodziłem po mieszkaniu, muzyka podążała za mną… świetny
efekt, jak słyszymy ściszającą się muzykę za nami i czujemy, że zbliżamy się do innego źródła
dźwięku, grającego dokładnie to samo, z perfekcyjną synchronizacją.
Cieszy mnie też fakt, że głośnik jest dostępny w dwóch kolorach – w moim przypadku
czarny idealnie sprawdza się w salonie, podczas gdy srebrny pasuje do łazienki, sypialni

89

/ SPRZĘT / Recenzja Bose SoundLink Revolve+

i kuchni. W przyszłości chętnie zobaczyłbym też kolejne odmiany, aby każdy mógł go
dopasować do swojego stylu. Zajmuje też niewielką przestrzeń, idealnie więc sprawuje się
w warunkach domowych, nawet jeśli nie mamy dobrego miejsca do jego ustawienia.
Niestety, nie odważyłem się przetestować tego, jak głośnik reaguje na zachlapania – mam
nadzieję, że wybaczycie mi mój wrodzony pedantyzm.

Wady
Jest w zasadzie tylko jedna – Bluetooth 4.2. Chciałbym tutaj zobaczyć wersję 5.0, która
czterokrotnie zwiększa zasięg (z 9 metrów do 36), co pozwoliłoby poszaleć w większych
mieszkaniach.

Alternatywy 4
Iwona codziennie rano, gdy ja jeszcze śpię, puszcza sobie cicho muzykę na iPadzie w kuchni,
aby mi nie przeszkadzać. Nigdy nie przekonała się do korzystania z AirPlaya na nasz domowy
zestaw kinowy, który jest po prostu za głośny o 5:00 czy 6:00 rano. Revolve+ natomiast podchwyciła natychmiast i podpowiedziała mi, że przepaść w jakości dźwięku między iPadem
a głośnikiem jest kolosalna. Boję się jej reakcji, gdy głośnik będzie wracał do Bose.

morid1n
Bose SoundLink
Revolve+
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Specyfikacja techniczna
• Producent: Bose
• Model: Revolve+
• Wejścia: micro USB, 3,5 mm jack
• Wymiary: 18,4 × 10,5 × 10,5 mm
(wys. × szer. × gł.)
• Waga: 900 g
Cena: 1 499 PLN
Aplikacja Bose Connect:
App Store / Google Play
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HARMAN KARDON AURA STUDIO 2

OKO W OKO Z LEGENDĄ

NORBERT CAŁA

Wiecie, jak to jest, stanąć oko w oko z legendą? To jak wsiąść do Lamborghini Countach,
którego miało się na plakacie nad łóżkiem i posłuchać dźwięku V12. To jak uścisnąć
dłoń ulubionemu autorowi książek z dzieciństwa. To jak spotkać Steve'a Wozniaka i po
rozmowie przybić mu piątkę. Wszystko to miałem szczęście przeżyć, wiem więc co
nieco na temat spotkań z legendą. A teraz właśnie mam okazję na kolejne.

91

/ SPRZĘT / Harman Kardon Aura Studio 2 – oko w oko z legendą

Na moim biurku stoi najnowszy głośnik Harman Kardon Aura Studio 2, ale niech Was nie
zwiedzie jego etykietka „Nowość”. Ten głośnik to prawdziwa legenda i to związana z Apple.
Przygoda firmy Harman Kardon i Apple zaczęła się od stworzenia głośników dla Apple nazwanych Pro Speakers. Głośniki były przeznaczone do modeli Power Mac G4 Digital Audio, Power
Mac G4 QuickSilver, Power Mac G4 QuickSilver 2002, Power Mac G4 Mirrored Drive Doors,
Power Mac G4 FW 800, iMac Flat Panel, iMac 17-inch Flat Panel, iMac 1 GHz Flat Panel i kultowego Cube. Na koniec podobieństw i kolaboracji tych dwóch wizjonerskich producentów
zostawiłem sobie model głośników SoundSticks. Ten kultowy model dla firmy HK zaprojektował Jonathan Ive. Niepowtarzalna, przezroczysta obudowa głośników to arcydzieło, które idealnie pasuje do każdego urządzenia Apple. Aura Studio 2 wygląda zaś praktycznie tak samo,
jak subwoofer od SoundSticks.
W tym miejscu powinienem opisać, jak wygląda Aura 2, ale w tym przypadku tylko zdjęcie
potrafi oddać całość. Mój zasób słownictwa jest zdecydowanie za mały, aby opisać jego niezwykłą bryłę. Jest oszałamiająco urzekająca, chyba tylko tyle potrafię napisać. Jeśli dodamy do

92

/ SPRZĘT / Harman Kardon Aura Studio 2 – oko w oko z legendą

tego wewnętrzne podświetlenie, które przebłyskuje zza radiatora głośnika i sprawia, że głośnik
żyje oraz pierścień świecących na biało diod LED,
to uzyskujemy małe dzieło sztuki nowoczesnej.
Co ciekawe, równie dobrze wygląda na szklanym
biurku, jak i na kredensie z naturalnego drewna.
Oryginalny subwoofer od SoundSticks jest całkowicie przezroczysty, Aura 2 od dołu ma czarną siatkę
maskującą, za którą jest umieszczonych sześć średnio-wysokotonowych przetworników 1,5". Wyżej,
między siatką maskująca a przeźroczystą, lekko
przydymioną obudową, mamy pasek podświetlonych na jasno przycisków, w tym przycisk do
włączenia lub wyłączenia podświetlenia. Od dołu
głośnika, tak samo, jak w klasycznej konstrukcji
SoundSticks, umieszczono 4,5" subwoofer, który
zapewnia dźwięk 360 stopni. To właśnie jego radiator widzimy przez przezroczystą obudowę.
Głośnik jest oczywiście bezprzewodowy, ale tu
nas czeka jedyny mały lub wcale niemały, zależy
jak dla kogo, zawód. Otóż głośnik nie ma Wi-Fi.
Zapomnijcie o natywnym strumieniowaniu, chociażby Spotify, zapomnijcie o AirPlay. Do dyspozycji mamy tylko Bluetooth. Szkoda, bo poprzednik
miał to wszystko. Ja jakiś czas temu ustawiłem
sobie swoje własne kryteria bezprzewodowości

Na moim biurku wśród iPód stoi
najnowszy głośnik Harman Kardon Aura
Studio 2, ale niech Was nie zwiedzie
jego etykietka „Nowość”. Ten głośnik to
prawdziwa legenda i to związana z Apple.

głośników. I tak głośnik zasilany bateryjnie może
mieć tylko Bluetooth, ale ten podłączony do prądu
powinien mieć też Wi-Fi. Aurze 2 daję w tym miejscu sporego minusa.
Mamy więc wielkiego plusa za wygląd i sporego
minusa za brak Wi-Fi. Zobaczmy, jak poradzi sobie
w najważniejszej kategorii, no dobrze, tak samo
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ważnej, jak wygląd, w sumie są takie głośniki, które
wyglądają tak dobrze, że nie trzeba ich uruchamiać. Przechodzimy do jakości dźwięku.
Aura 2 na papierze wygląda bardzo dobrze. Sześć
średnio-wysokotonowych przetworników i duży
woofer połączone z trzema wzmacniaczami (1 ×
30 W + 2 × 15 W) i procesorem DSP powinny robić
dobrą robotę. Według producenta powinno to
zapewnić efekt stereo z jednego głośnika, ale jeśli
to za mało, to możemy ze sobą zgrupować dwie
Aury 2. Ja miałem okazję testować tylko jeden głośnik. Na początek przesłuchałem swoje klasyczne
testowe playlisty i głośnik pokazał się jako bardzo uniwersalny, choć wielkiej bazy stereo tu nie
uświadczymy. Nie preferuję żadnej muzyki i w każdej sprawdza się bardzo dobrze. Po chwili jednak
dotarłem do utworów z większą ilością basu, który
mi coś bardzo przypominał. Wtedy z Apple Music
popłynął utwór „No Scrubs” TLC, a ja sobie uświadomiłem, co ten bas przypomina. Na początku
lat dziewięćdziesiątych bawiłem się w Car Audio,
a Aura 2 ma bas dokładnie taki sam, jaki był w moim
Clio z subwooferem zajmującym cały bagażnik. Jest
niesamowicie mięsisty, potężny i bardzo niski. Jest
genialny! Dawno nie słyszałem tak świetnego basu
z domowego głośnika. Co więcej, nie zabija reszty
dźwięku. Sześć przetworników średnio-wysokotonowych doskonale za nim nadąża, a palec ciągle
wędruje na przycisk głośniej. Niestety głośniej kończy się dość szybko, nie żeby Aura 2 grała cicho, po
prostu gra tak fajnie, że chce się, aby grała jeszcze
głośniej. Na szczęście do samego końca jest bardzo
czysto, a głośnik nic nie traci ze swojej dynamiki.
Teraz mam już tylko jedno w głowie, posłuchać, jak
grają dwie Aury 2 w trybie Stereo.

Jeśli dodamy do tego wewnętrzne
podświetlenie, które przebłyskuje
zza radiatora głośnika i sprawia,
że głośnik żyje oraz pierścień
świecących na biało diod LED, to
uzyskujemy małe dzieło sztuki
nowoczesnej.
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Muszę powiedzieć, że spotkanie z legendą, jaką niesie ze sobą ten głośnik, było bardzo miłe.
To absolutnie fantastyczny sprzęt z małymi brakami. Narzekałem trochę na brak AirPlay, które
miał poprzednik. Ten jednak gra lepiej, ma podświetlenie oraz kosztuje mniej o 500 złotych,
czyli 1399 złotych. To niezła cena za legendę.

Ocena iMagazine 5/6 za brak AirPlay
Dane techniczne Zasilanie: 19 V DC, 3 A Pobór mocy: maksymalnie 57 W , < 0,5 W w trybie ekogotowości Głośniki: 4,5" (112 mm) woofer, 6 x 1,5" (40 mm) głośniki wysokotonowe Moc wzmacniacza: 1 × 30 W + 2 × 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

norbertcala
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DENON HEOS BAR

JAN URBANOWICZ

Nie byłem i nie jestem fanem soundbarów. Mają one swoje zalety, dla mnie jednak
pozostają w tym momencie głównie zastępstwem lub uzupełnieniem kina domowego.
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Tego, co mam podpięte do telewizora, nie używam do słuchania muzyki. Do tego służy
mi inny sprzęt, a TV jest do oglądania filmów. Dlatego mam pewne wymagania do zestawów, które podpinam pod ekran. Potrzebuję dobrego dźwięku przestrzennego (bez niego
nie ma teraz dobrych seansów), czystości dialogów i basu, gdy oglądam kino akcji lub s-f.
Soundbary rzadko potrafią mi to zagwarantować. Są jednak przypadki, kiedy spisują się
one znakomicie. Pierwszym jest brak miejsca w salonie na większy zestaw lub brak możliwości rozbudowy – gdy choćby nie chcemy robić remontu w celu poprowadzenia nowego
i dużego zestawu. Drugim przypadkiem jest soundbar jako część całego zestawu.
W pierwszym z nich produkt od Denona sprawdzi się dobrze, jak niemal każdy inny soundbar. Najzwyczajniej kupujemy ten rodzaj sprzętu, kiedy nie ma u nas miejsca na nic innego,
a my nie jesteśmy bardzo wymagającymi klientami – czyli nie potrzebujemy ogromnego
zestawu kilku kolumn, najlepiej 7.1. Czy poleciłbym HEOS Bar w takiej konfiguracji? Ja sam
nie jestem za bardzo z niego zadowolony. Dźwięk przestrzenny jest w nim poniżej moich
oczekiwań (zawsze testuję to swoim zestawem trzech filmów i scen), podobnie bas. Jest
dobrze, ale nie tak dobrze, jak bym tego chciał. Oglądanie seriali czy granie na konsoli było
w porządku, ale przyznajmy, że nie jest są to specjalnie wymagające czynności.
Ogromną zaletą tego soundbara jest to, że możemy później w szybki i prostu sposób rozbudować cały nasz zestaw. Do tego poleciłbym gorąco HEOS Bar. Sam sprzęt to zestaw
głośników 3.0. Tu wyjaśnia się, dlaczego miałem za mało

Czy poleciłbym HEOS Bar
w takiej konfiguracji? Ja
sam nie jestem za bardzo
z niego zadowolony.

basu i przestrzeni. Możemy to jednak zmienić, gdy dokupimy sobie bezprzewodowy subwoofer – wtedy zamieniamy
nasz zestaw w 3.1. To jednak nie koniec. Jeśli mamy (a jak nie,
to możemy kupić) dwa dowolne głośniki bezprzewodowe
HEOS, to możemy zrobić z nich tyły w naszym zestawie. Tym
samym otrzymamy 5.1 w naszym salonie. Rozwiązanie to mi
się podoba, bo dzięki temu Denon – co prawda nieoficjalnie,
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ale pośrednio – przyznaje, że ich soundbar nie zastąpi całego zestawu kina domowego i nie
jest do wszystkiego. Możemy go nabyć do podstawowych czynności, a jak jesteśmy bardziej wymagający, to dokupujemy sobie kolejne elementy układanki. Problemem może być
cena, ale chyba nikt nie zakładał, że Denon da nam coś za „cenę dla każdego”. Sam soundbar to wydatek 4495 złotych. Subwoofer to 3195 złotych, a dwa głośniki HEOS 1 HS2 DUO to
2190 złotych. W sumie pełen zestaw 5.1 kosztowałby nas 9880 złotych. Tanio nie jest, ale w tej
cenie otrzymujemy naprawę dobry zestaw, który zadowoli większość osób.

Wrócimy do soundbara. Już po otwarciu pudełka widzimy, że mamy do czynienia z wyższej
jakości produktem. Otrzymujemy duży zestaw wszelkich potrzebnych nam do podłączenia urządzenia kabli, a nawet uchwyt do montażu na ścianie. Wszystko starannie zapakowane, w oddzielnych przegródkach, a nie tylko wrzucone do pudła. Należy to pochwalić.
Samo podłączenie jest już dziecinnie proste. Najlepiej wszystkie nasze sprzęty podłączyć do
soundbara (do dyspozycji mamy między innymi cztery porty HDMI 2.0a/HDCP 2.2 zgodne
z 4K, analogowe wejście Line-in oraz wejście optyczne), a później podłączyć go po HDMI
ARC do naszego telewizora. Dzięki portowi podczerwieni możemy nim sterować za pomocą
pilota od telewizora.
Konfiguracja również nie należy do skomplikowanych i całość możemy przeprowadzić za pomocą
dostępnej aplikacji.
Czym byłoby urządzenie wchodzące w nasz
zestaw do rozrywki, gdyby nie obsługiwało rozmaitych serwisów, takich jak Pandora, Spotify,
TuneIn, Deezer czy Tidal oraz wielu innych. Z systemem HEOS, podobnie jak z zestawami od Sonosa,

Wszystko starannie
zapakowane,
w oddzielnych
przegródkach, a nie tylko
wrzucone do pudła.
Należy to pochwalić.
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możemy również stworzyć sobie w domu cały multiroom. Warto brać na przyszłość taką
możliwość pod uwagę.
HEOS Bar obsługuje sporo formatów dźwięku – Dolby TrueHD, DTS-HD Master, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, ale niestety brak tutaj Dolby Atmos.
Muzykę, poza wspomnianymi wcześniej serwisami, możemy puścić z USB, co również
jest miłą niespodzianką, choć sam nigdy z tego nie korzystałem. Natomiast z naszą siecią
domową podłączymy się bezprzewodowo po Wi-Fi lub po kablu RJ-45.
Na szczęście HEOS Bar nie jest wielkim urządzeniem. Waży niecałe cztery kilogramy, a jego
wymiary to 72×1100×148 mm, dzięki czemu spokojnie zmieści się niemal w każdym wnętrzu.
Wciąż nie jestem fanem soundbarów. Jestem jednak świadom, że nie każdy ma miejsce
u siebie w mieszkaniu, by tworzyć sobie duże zestawy kina domowego. Dla nich będzie to
rozwiązanie idealne, a HEOS Bar jest pozycją na pewno wartą rozważenia. Dla mnie problemem są tylko niewystarczające niskie tony oraz dźwięk przestrzenny. Do zalet na pewno wliczę możliwość rozbudowy całego zestawu i stworzenie sobie dobrego jakościowo 5.1.

yasiek_
Denon HEOS Bar
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Wydajność: 4/6
Dane techniczne:
Cena: 4 495 PLN
Producent: Denon
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B&O PLAY – E4

JAROSŁAW CAŁA

Model E4 to poprawiona wersja dobrze przyjętych słuchawek H3 ANC. Widać, że
B&O wierzy w sukces połączenia najmniejszych konstrukcji z ANC, skoro tak szybko
zdecydowało się wydać kolejną odsłonę takich słuchawek.
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Kocham douszne słuchawki, a jeśli w grę wchodzi duńska firma Bang & Olufsen, to czuję się
jak w Wigilię, rozpakowując z niecierpliwością prezent. Właśnie na takie produkty czekam
zdecydowanie najbardziej. Po wyprowadzce na wieś, gdzie nie ma komunikacji miejskiej,
bardzo brakuje mi słuchania muzyki w takiej formie. W domu jest wygodniej w dużych słuchawkach albo z klasycznym stereo. Dlatego rozumiecie, jak duży uśmiech na mojej twarzy
spowodowało pudełeczko z logo B&O.
Moją ciekawość podsycał jeszcze jeden fakt: chodzi o napis widniejący na tym pudełku.
„Active Noise Cancellation”. Wiecie, jak sceptycznie podchodzę do wszelakich systemów
elektronicznych? Tym bardziej, jeśli do czynienia mam ze słuchawkami dousznymi. Po zastanowieniu jednak dochodzę do wniosku, że douszne słuchawki i system redukcji hałasu
pasują do siebie idealnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że systemy wycinające dźwięk
z zewnątrz przeznaczone są raczej do większych słuchawek. To te najmniejsze douszne
słuchawki są jednak najbardziej praktyczne w podróży – dokładnie tak samo, jak redukcja
hałasu. Dlatego uważam, że połączenie tych dwóch sił może okazać się najlepszym przyjacielem podróżnika.
Model E4 to poprawiona wersja dobrze przyjętych słuchawek H3 ANC. Widać, że B&O wierzy w sukces połączenia najmniejszych konstrukcji z ANC, skoro tak szybko zdecydowało się
wydać kolejną odsłonę takich słuchawek. Pamiętam, jak w 2014 roku trafił do mnie model
H3, który był początkiem nowej linii dousznych słuchawek B&O. Byłem nimi zachwycony, ale
miałem jakieś zastrzeżenia. Odkopałem dla was takie zdanie: „Gdy pierwszy raz miałem je na
uszach, wracając z pracy do domu, miejska dżungla nie pozwoliła mi docenić tego, co prezentują. Dopiero po dotarciu do domu, w ciszy i spokoju usłyszałem, jak niebywale potrafią
odzwierciedlić każdy dźwięk”. Rozumiecie, o co mi chodzi?
Teraz włączenie systemu ANC pozwala nam cieszyć się tą

Kocham douszne
słuchawki, a jeśli w grę
wchodzi duńska firma
Bang & Olufsen, to czuję się
jak w Wigilię, rozpakowując
z niecierpliwością prezent.

jakością, a nawet lepszą, już w autobusie. Po ciężkim dniu
w pracy E4 są naszym prezentem. Słuchając w nich muzyki,
wiemy, na co tak ciężko pracujemy.
Przeczytałem ten stary tekst w całości i niesamowite jest
to, jak duński producent poprawia każdy detal, do którego
można było się wtedy przyczepić. Sam dizajn, za który odpowiedzialny jest genialny i legendarny już projektant Jakob
Wagner, nie zmienił się za dużo. B&O słynie z tego, że jak coś
zostanie zaprojektowane, to jest ponadczasowe i perfekcyjne,
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dzięki czemu nie wymaga zbyt częstych zmian. Słuchawki E4 być może na pierwszy rzut oka
z daleka nie przykuwają specjalnie uwagi. Nie wyróżniamy się w nich w tłumie, ten producent nie musi stosować takich trików, żeby przekonać klienta do swoich produktów. W tym
przypadku liczy się praktyczność, jakość i prostota, która często jest po prostu sama w sobie
najładniejsza.
Gdy przyjrzymy się słuchawkom z bliska, dostrzeżemy wiele szczegółów i wielkich zalet. Na
początku na pewno zwrócimy uwagę na ich wagę, oj, przepraszam, raczej na brak tej wagi.
Ultralekka konstrukcja to same plusy przy użytkowaniu. Nawet konieczny w przypadku ANC
moduł znajdujący się na przewodzie nie jest czymś, co w znacznym stopniu przeszkadza.
Na wspomnianym module znajduje się przełącznik do uruchamiania systemu wyciszenia
i złącze USB do ładowania baterii, która wystarczy nawet na 20 godzin słuchania w próżni.
Na przewodzie, bliżej samych słuchawek, został umiejscowiony pilot do sterowania głośnością i przyciskiem play/stop. Pilot zaskoczył mnie swoją integracją, działa nawet w MacBooku
i z aplikacją TIDAL, co nie zdarza się często. Takie dopracowanie strasznie sobie cenię: ujawnia się perfekcja i doświadczenie B&O.
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W kwestii wygody i spraw użytkowych
pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat ze starego tekstu, który potwierdza, jak bardzo
Duńczycy dostrzegają swoje błędy z poprzednich modeli. „Trochę czasu zajęło mi dostosowanie idealnych wkładek dousznych. Takich,
które dobrze i wygodnie leżą w uchu, a zarazem najlepiej przekazują muzykę. W jednych
nie czułem się wystarczająco komfortowo,
w innych z kolei miałem wrażenie, że nie słyszę

ANC jest rewelacyjnie
zbalansowane, w dużym
stopniu czujemy odcięcie
wszystkiego, ale przy tym nie
słyszymy znaczących zmian
w charakterystyce dźwięku.

wszystkiego tak, jak powinienem”. Możecie już
wykreślić ten cytat. W modelu E4 zastosowano
najwygodniejsze pianki, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Od zawsze uważałem,
że ugniatane pianki, które dostosowują się do ucha, to najlepsze rozwiązanie. Tak przyjemnych i wygodnych jak te w E4 do tej pory nie spotkałem. Trzeba pamiętać, że to właśnie
sposób utrzymania słuchawek w naszych uszach, czyli wkładki, odgrywają jedną z najważniejszych ról w słuchawkach dousznych. W tym przypadku nie musiałem szukać i eksperymentować: pianki są cudownie komfortowe, idealnie leżą w uchu i świetnie izolują nas od
świata zewnętrznego.
Nawet przed włączeniem systemu ANC czułem się wystarczająco wyciszony. Przez chwilę pomyślałem, że niepotrzebne mi żadne cyfrowe wycinanie dźwięku. Tak było do momentu przełączenia magicznego przycisku. Pamiętacie, jak na początku pisałem o moim sceptycznym podejściu
do takich rzeczy? Kolejne zdanie do wykreślenia. Poprawiony system o 15 dB wydajniej tłumi
hałas niż w poprzednim modelu H3 ANC. Wszystko za sprawą rozwiązania opartego na dwóch
mikrofonach – tak jak w najwyższym modelu H9. ANC jest rewelacyjnie zbalansowane, w dużym
stopniu czujemy odcięcie wszystkiego, ale przy tym nie słyszymy znaczących zmian w charakterystyce dźwięku. Często takie systemy powodują kompletną masakrę w częstotliwościach
i nadmierną cyfrową obróbkę tego, co nagrał dla nas artysta. W E4 włączenie ANC w wielu przypadkach powodowało, że nawet bardziej podobał mi się dźwięk z wycięciem hałasu.

Nie wyróżniamy się w nich w tłumie, ten producent nie musi stosować
takich trików, żeby przekonać klienta do swoich produktów.
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W ten sposób płynnie możemy przejść do tego, jak te słuchawki grają. Niesamowite jest to,
jak B&O potrafi przenieść swoje klimatyczne brzmienie na absolutnie każdy sprzęt, który
produkuje. E4 grają dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Nie będę ukrywał, że ten klimat
przenoszenia dźwięku bardzo mi odpowiada. Ciepły, nieco podbity dół, wyraźne wokale
i kontrolowana góra. Taka specyfikacja sprawdza się najlepiej w czarnej muzyce, ale jest też
bardzo uniwersalna. Być może fanom gitarowych brzmień zabraknie dynamiki, a góra nie
będzie wystarczająco ostra.
Jeśli jeszcze Was nie przekonałem do nowego dzieła B&O, to napiszę o detalach, które pominąłem. W pudełku znajdziemy dowody na to, jak kompletnym produktem są słuchawki
B&O E4. Dowód nr 1: bardzo praktyczny i śliczny pokrowiec z gumką i ściągaczem, na którym znajduje się logo firmy. Dowód nr 2: często pomijana przez innych producentów, a zbawienna, przejściówka samolotowa. Teraz już musicie być przekonani, prawda?

calamuzyka

104

/ SPRZĘT / Master & Dynamic – MW50

MASTER & DYNAMIC
MW50
JAROSŁAW CAŁA

Pamiętam, jak niedawno opisywałem dla was flagowy model M&D, dużą konstrukcję
MW60. Teraz gdy przede mną leży młodszy, mniejszy brat, absolutnie nie mam
wrażenia, że jest to niższy, tańszy model.
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Bardzo się cieszę, że Master & Dynamic znowu zawitał do mojego domu, a konkretniej na
moją głowę. Po ostatnim kontakcie czułem spory niedosyt, oddając słuchawki po teście.
Przyznam się, że po prostu się stęskniłem za tą amerykańską firmą. Powodów mojej tęsknoty jest kilka i bardzo szybko uzmysłowiłem sobie, co tak bardzo przyciąga mnie do tego
producenta.
Pierwsza myśl, która od razu do mnie wróciła po ostatnim

Testowanie nowego
modelu słuchawek
MW50 zaczyna się już
na poziomie opakowania
i sposobu podania
klientom swojego
produktu.

kontakcie, to hasło tak często używane przez nas: „dbałość
o szczegóły”. Wszyscy w naszej redakcji jesteśmy uczuleni na
rzeczy świetnie wykonane i najzwyczajniej w świecie piękne.
Wiadomo, skąd to się wzięło, nadgryzione sprzęty, które
zawsze grają u nas rolę pierwszoplanową, wypaczyły nasze
głowy. Master & Dynamic jest dla mnie godnym graczem
i sprzęty tej marki idealnie pasują do naszego Apple’owego
świata. Przy takich produktach to nieco wyświechtane hasło
nabiera swojego prawdziwego znaczenia. Dlatego testowanie
nowego modelu słuchawek MW50 zaczyna się już na poziomie
opakowania i sposobu podania klientom swojego produktu.
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Pamiętam, jak niedawno opisywałem
dla was flagowy model M&D, dużą konstrukcję MW60. Teraz, gdy przede mną
leży młodszy, mniejszy brat, absolutnie
nie mam wrażenia, że jest to niższy, tańszy model. Bardzo często producenci
stosują jakieś cięcia i dają nam odczuć
różnicę między topowym i najdroższym urządzeniem a tym tańszym.
W tym przypadku nie ma o tym mowy,
a powiem nawet więcej. Mniejsza konstrukcja MW50 podoba mi się jeszcze
bardziej, przecież wiadomo, że małe
jest piękne. Wracając do wspomnianego wcześniej pudełka i samego
rozpakowywania słuchawek, to ta
czynność może zająć nawet godzinę.
Z wielką przyjemnością odkrywa się
kolejne szczegóły i smaczki, jakimi częstuje nas M&D. Dobrze wiem, za czym
tak bardzo tęskniłem. Pokrowce wykonane są w taki sposób, że czujemy się,
jakbyśmy w Monako kupowali biżuterię
i drogie zegarki. Ten, w którym przenosimy nasze słuchawki, przypomina
mi taki z filmów, gdzie po otwarciu
wysypują się drogocenne kryształy.
Bardzo praktyczny, miękki, ale wytrzymały materiał na pewno sprawdzi się
w podróży. Drugi, gdzie ukryte jest
okablowanie, to z kolei twarde i solidne
skórzane pudełko, które może służyć
jako ozdoba na półce. Zapewne wszyscy pomyślą, że trzymamy tam drogi
zegarek, a nie przewody do słuchawek. Oczywiście wszędzie znajdziemy
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dobrze zaprojektowane logo firmy. Same
przewody też nie należą do tych pozwijanych gdzieś w czeluściach szuflad
czarnych, zwyczajnych kabli. Wykonane
z materiału i wykończone aluminium
sprawiają wrażenie, że przeżyłyby nawet
tydzień wrzucone do przedszkolnej klasy.
Przewody są dwa, jeden to USB do ładowania, a drugi – Jack 3,5 mm z pilotem,
na którym znajdują się duże i bardzo czytelne przyciski oraz mikrofon.
Po tym godzinnym podniecaniu się detalami i samą otoczką stworzoną wokoło
tego produktu czas przejść w końcu do
słuchawek. Niestety, znowu ciężko jest tak
zwyczajnie założyć je na głowę i zacząć
słuchać muzyki. Kolejna godzina mija na
dotykaniu i przyglądaniu się, jak M&D

Wykonane z materiału i wykończone
aluminium sprawiają wrażenie, że
przeżyłyby nawet tydzień wrzucone do
przedszkolnej klasy.

wykonał swoje dzieło, bo to chyba najlepsze słowo na tę okoliczność. Nie spotkałem
się jeszcze z tak perfekcyjnie wykonanymi
słuchawkami o takiej konstrukcji. MW50 są
małymi, nausznymi i bezprzewodowymi
słuchawkami, które najczęściej nazywa
się On-Ear. M&D nie szczędziło na materiałach, co czuje się w absolutnie każdym

szczególe. Pałąk obszyty jest twardszą skórą bydlęcą, a nauszniki dla wygody pokryto delikatniejszą skórą jagnięcą. Wszystkie mechanizmy i elementy skręcające się dają nam poczucie,
że to urządzenie na lata. Grill z logo firmy na zewnętrznej stronie nauszników nawiązuje do
tych, które kojarzymy z amerykańskich samochodów i krótko mówiąc, robi równie świetne
wrażenie. Na lewym nauszniku znajdują się dwa mikrofony do rozmów, złącze Jack oraz prosty przełącznik do Bluetootha. Prawa strona służy do ładowania i sterowania głośnością za
pomocą niezwykle małych, ale przy tym praktycznych przycisków. Dobrym rozwiązaniem jest
możliwość zdjęcia tych delikatnych i miękkich nauszników, dzięki czemu po pierwsze możemy
podziwiać pięknie skonstruowane przetworniki, a po drugie wymienić je, gdy się zużyją.
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Wszystko w tej konstrukcji jest przemyślane,
a dowodem na to może być aluminiowy element
nauszników, wykonany w taki sposób, aby służyć
jako antena BT. Sprawdziłem i przyznaję, że ten
zabieg działa. Zasięg Bluetootha jest imponujący
jak na tak niewielkie słuchawki. Nie straszne są im
grube ściany. Również bateria wytrzymująca w granicach 15 godzin stawia te słuchawki na samym
szczycie Hi-Fi góry. Tak bardzo chciałbym znaleźć
jakieś wady, ale uwierzcie mi, jest niezwykle ciężko.
Nawet wygoda użytkowania, która przeważnie

Nawet wygoda
użytkowania, która
przeważnie w tych
mniejszych słuchawkach
nausznych mocno kuleje,
w tym przypadku ma się
całkowicie dobrze.

w tych mniejszych słuchawkach nausznych mocno
kuleje, w tym przypadku ma się całkowicie dobrze.
Delikatna skóra i dobrze wyprofilowany pałąk, spisują się rewelacyjnie nawet przy długich
domowych odsłuchach, a przecież stworzone zostały raczej dla mobilnych użytkowników.
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Nie spodziewajcie się, że w dźwięku znalazłem jakiś haczyk. Wręcz przeciwnie, mając jeszcze w głowie większego brata, model MW60, pamiętałem, że z jego specyfiką grania były
pewne problemy. Mniejszy model jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla wszystkich.
Ocieplone częstotliwości sprawdzają się w wielu gatunkach i tym sposobem te słuchawki
dają więcej takiej czystej radości z odsłuchu. Uniwersalność przy takich konstrukcjach uważam za dużą zaletę. Być może bardziej wymagający słuchacz wyczuje stratę na środku
pasma i to nieco większe podbicie na dole oraz górze, ale dla większości będzie to zaleta.
MW50 zaskakująco dobrze wypadają na tle droższego i flagowego modelu MW60, co
świadczy tylko o rozwoju firmy Master & Dynamic.
Na koniec dwie najistotniejsze wady, bo muszą przecież jakieś być. Pierwsza to taka
typowa w przypadku, gdy przy słuchawkach widzimy dwójkę na początku, a później trzy
zera. 2099 złotych to po prostu bardzo dużo i muszę uznać to za wadę. Druga sprawa,
to przy takiej cenie M&D powinien posiadać aplikację do sterowania i zarządzania, która
dałaby jakieś większe możliwości zabawy z tymi świetnymi słuchawkami. Master &
Dynamic na rynku jest totalnym świeżakiem, ale warto na nich stawiać i koniecznie trzeba
zapoznać się z ich produktami przed dokonaniem wyboru słuchawek z górnej półki.

calamuzyka
Master & Dynamic 		
– MW50
Dane techniczne:
• Średnica przetwornika: 40 mm
• Pasmo przenoszenia: 5–30 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Łączność: USB-C, Bluetooth
atpX, 3,5 mm audio
• Długość przewodu: 1,25 m
• Wymiary: 190×175×60 mm
• Waga: 240 g
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FREECOM MSSD MAXX

PAWEŁ HAĆ

Pojemność dysku komputera nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś. Wszystko
trzymamy w chmurze. No, prawie, bo przy dużych plikach bądź pracy offline nie zawsze
możemy na niej polegać.
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Chmura boryka się z dwoma problemami – prędkością transmisji danych, uzależnioną od połączenia z internetem, oraz pojemnością, kosztującą
naprawdę dużo w przypadku większych pakietów dyskowych. Choć tradycyjne nośniki danych
wydają się powoli odchodzić w zapomnienie, to
jednak w profesjonalnych zastosowaniach wciąż
jest dla nich wiele miejsca. Testowany mSSD
MAXX to niewielki dysk zewnętrzny w aluminiowej obudowie, który wprawdzie wymaga fizycznego podpięcia do komputera, ale oferuje przy
tym prędkość nieosiągalną przez żadną chmurę.
Urządzenie o wymiarach zaledwie 9,1×5,7 cm i grubości 1 cm ma pojemność 512 GB (i tylko taką, nie
ma ani mniejszego, ani większego wariantu). To
wystarczająco dużo, by zrobić backup kilku kart SD
z aparatu, zgrać kilka dwugodzinnych filmów bądź
postawić maszynę wirtualną z dużą przestrzenią
roboczą. Obok wymiarów ważna jest też waga
– to zaledwie 72 gramy. W komplecie z dyskiem
dostajemy dwa dwudziestocentymetrowe kable,
jeden zakończony z obu stron USB-C, drugi z jednym USB-C oraz jednym USB-A. Ich długość jest

W komplecie z dyskiem dostajemy
dwa dwudziestocentymetrowe kable

wystarczająca, jeśli podpinamy je do laptopa, lecz
w przypadku podłączania do innych urządzeń,
których porty znajdują się w trudno dostępnym
miejscu, długość ta może być niewystarczająca.

Dysk wykorzystuje do komunikacji port USB 3.1 drugiej generacji z interfejsem USB-C, a deklarowana przez producenta maksymalna prędkość transmisji to 700 MB/s. Testowałem go za
pomocą MacBooka z 2015 roku w podstawowej konfiguracji, wyposażonego w port USB-C
w standardzie 3.1. Na potrzeby testu sformatowałem dysk do formatu ExFAT (z uwagi na uniwersalność i poprawną obsługę zarówno przez macOS, jak i Windows) i nie dzieliłem go na
partycje. Najpierw sprawdziłem go programem Blackmagic Disk Speed Test – wskazana prędkość zapisu wyniosła 377 MB/s, natomiast odczyt osiągnął prędkość 400,1 MB/s (dla porównania dysk mojego MacBooka osiągnął kolejno 108,8 MB/s oraz 706,6 MB/s). W drugim teście
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kopiowałem dwa pakiety plików, najpierw z MacBooka na dysk, a następnie z powrotem
z dysku na MacBooka. Pierwszy pakiet zawierał wiele małych plików (1156 plików o wielkości 1,7 MB każdy, o łącznej wielkości 2 GB), natomiast drugi był pojedynczym dużym plikiem
o wielkości 2 GB. Skopiowanie małych plików z MacBooka na dysk trwało 21,8 s, a dużego
– 6,35 s. W drugą stronę czasy wyniosły odpowiednio 19,9 s oraz 15,8 s. Do tego dochodzi
codzienna praca z dyskiem, gdy uruchamiałem bezpośrednio z niego edycję plików CAD
oraz maszynę wirtualną. W przypadku tych pierwszych nie odczułem żadnej różnicy podczas pracy, wczytywały się odrobinę dłużej, natomiast zapis odbywał się minimalnie szybciej.
Maszyna wirtualna z Windows 10 działała trochę wolniej, niż gdy znajdowała się bezpośrednio na MacBooku, ale ponownie różnica nie była na tyle duża, by utrudniać pracę (zaznaczam
jednak, że nie korzystałem z oprogramowania, które wymaga dużej mocy obliczeniowej). Nie
doświadczyłem też żadnych gwałtownych spadków prędkości transmisji danych, aczkolwiek
zaniepokoiło mnie nieco to, jak mocno dysk się nagrzewa. Obudowa nie parzy, ale jest sporo
cieplejsza niż obudowa MacBooka w miejscu, gdzie znajduje się płyta główna.
Parametry mSSD MAXX w połączeniu z jego niewielkimi rozmiarami umożliwiają noszenie
go ze sobą praktycznie wszędzie. To, że mam w komplecie dwa kable, dodatkowo ułatwia
wymianę danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Fakt, szczotkowane aluminium może z czasem zacząć się rysować, ale to niewielka cena za niesamowitą przestrzeń, którą oferuje.

pawelhac

Freecom mSSD MAXX
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• wysoka prędkość
• dwa kable w komplecie
• niewielka obudowa
Minusy:
• lekko grzejąca się obudowa
• brak etui
Cena: około 1100 PLN

wyimek
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KANEX EASYSYNC 			
KEYBOARD COVER
PAWEŁ HAĆ

Po dwóch latach używania 12-calowego MacBooka praktycznie przestałem pisać
mobilnie na iPadzie. Powód? Oczywiście klawiatura, która w MacBooku jest po prostu
większa niż iPada Air. Ten tekst powstaje jednak na tablecie, a mój MacBook – tak!
– wciąż miewa się dobrze.
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Gdy na rynku pojawiały się pierwsze iPady, a wybór przeznaczonych do nich akcesoriów
nie był zbyt wielki, wielu użytkowników decydowało się na korzystanie z podstawki pod
tablet w duecie z Apple Wireless Keyboard. Pozwalało to bardzo komfortowo pisać, ale
nie było szczególnie łatwe w przenoszeniu, zwłaszcza że wymiary obu urządzeń nie do
końca się pokrywały. Kanex, który ma już w portfolio kilka uniwersalnych klawiatur, wziął to
pod uwagę i opracowując EasySync, zadbał o wygodny transport. Urządzenie stworzono
bowiem tak, aby było możliwie najlżejsze, najmniejsze, ale też dało się je wrzucić do torby
bez obawy, że się zniszczy. W komplecie jest klawiatura oraz etui do niej, pełniące funkcję
podstawki do tabletu – duet, który świetnie się uzupełnia i który osobno zwyczajnie nie ma
sensu. Klawiaturę zrobiono z plastiku, całkiem niezłego i dobrze spasowanego, oraz ze stali
nierdzewnej. Klawisze mają wyraźny, dość wysoki jak na mobilną konstrukcję skok, z niewielkim luzem przy poruszaniu nimi na boki. Nie jest to uciążliwe, ale przyzwyczajenie do
nowych klawiatur Apple powoduje, że początkowo miałem wrażenie obcowania z produktem gorszej jakości. To jednak pozory, już po kilku akapitach służących poznaniu klawiatury
zaczyna się doceniać świetnie wyczuwalny moment wciśnięcia i spore odstępy pomiędzy
klawiszami (jest to w końcu klawiatura pełnowymiarowa). Spód pokryto stalą nierdzewną,
obawiam się, że może rysować się na brzegach (są oczywiście gumowe nóżki, ale nie zawsze
ochronią urządzenie podczas transportu). Wygląda jednak dobrze, choć duże, odbijające
światło powierzchnie nie do końca do mnie przemawiają, zwłaszcza na spodzie urządzenia.
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W komplecie mamy też okładkę, która pełni funkcję etui na klawiaturę, a po rozłożeniu działa
też jako podstawka pod tablet. Klawiatura trzyma się jej na magnesach, stąd też rozkładanie
zestawu jest błyskawiczne. Podstawka umożliwia ustawienie tabletu tylko w jednej pozycji,
co mi trochę przeszkadzało – ekran jest bliski pionu, co przeszkadza szczególnie przy pisaniu na niższych stolikach. Niewątpliwą zaletą jest natomiast to, że właściwie każdy tablet
do niej pasuje, jej szerokość pozwala ustawić komfortowo zarówno większego iPada Pro,
jak i Nexusa 7. Stabilność poprawia też szorstki materiał wewnątrz. To pierwsza klawiatura,
która pozwala mi pisać mobilnie z iPadem ustawionym w pionie (ten, kto korzystał z klawiatury Apple przeznaczonej do pierwszego iPada, wie, jak bardzo jest to wygodne). Gdy nie
używamy EasySync, możemy schować ją w okładkę i zamknąć na magnes – nie sposób, by
wtedy z niej wypadła.
Urządzenie ma standardowy układ przycisków, dostosowane jest bowiem nie tylko do
współpracy z iOS, ale też z Androidem i Windowsem. Nie ma więc przycisku Command,
jego rolę odgrywa Win umieszczony po lewej stronie lewego przycisku Alt. Jest też przycisk
Backspace i Delete, nie trzeba więc stosować kombinacji z Function do usuwania znaków
po prawej stronie karety. Rząd przycisków funkcyjnych pozwala na przełączanie języka klawiatury, sterowanie głośnością i odtwarzaniem, da się też z jego pomocą wywołać Spotlight
i ekranową klawiaturę. W miejscu Escape mamy przycisk Home, natomiast przyciski od F4
do F6 zastępują skróty kopiowania, wycinania i wklejania (aczkolwiek standardowe skróty
też działają). Wywoływanie działania przycisków funkcyjnych odpowiedniego dla tabletu
nie wymaga wciskania Function, jest on natomiast konieczny do wywoływania od F1 do
F12 (i jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie w przypadku urządzeń mobilnych). Klawiatura
pozwala szybko przełączać się też pomiędzy układami dla odpowiedniego systemu operacyjnego (za pomocą kombinacji Fn oraz Q, W lub E). Nie ma specjalnego przycisku do
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parowania – tu też jest konieczna kombinacja Fn+C (status sygnalizuje diodą nad klawiszem Delete). Służy ona też do szybkiego przełączania między urządzeniami, maksymalnie
czterema. Przeskakiwanie między nimi działa wzorowo, choć bliskość klawisza Win (czyli
Command) i Fn powodują, że można pomylić kombinację z kopiowaniem.
Wyłącznik umieszczono niefortunnie, bo na spodzie – ani razu nie pamiętałem, by wyłączyć
klawiaturę, ale też przez niemal miesiąc się nie rozładowała, a korzystam z niej regularnie.
Po tym czasie trudno o miarodajny test baterii – producent deklaruje dwa miesiące i jestem
w stanie mu uwierzyć. To wystarczająco długo, by zabrać ją w nawet najdłuższą podróż,
a jeśli nawet wtedy akumulator padnie, naładuje się ją przez ogólnodostępne micro USB.
Komfort pisania jest wysoki. Bardzo wysoki. Owszem,

To pierwsza klawiatura, która
pozwala mi pisać mobilnie
z iPadem ustawionym w pionie.

klawiatura jest dość głośna (najbardziej hałasują
długie klawisze), strzałki też momentami zawodzą.
Początkowo męczył mnie ich układ, są dość wąskie,
a pomiędzy tą w górę i w dół nie ma praktycznie żadnego odstępu, ale przyzwyczaiłem się do wciskania
ich na skraju. Zrozumiem jednak osoby, którym może

to przeszkadzać. Zabrakło mi też przycisku pełniącego funkcję Hold, czyli służącego do blokowania ekranu – przydałby się o wiele bardziej niż skróty do „kopiuj” i „wklej”, które działają
przecież na wszystkich platformach. Na EasySync właściwie natychmiast pisałem bezwzrokowo, potrzebowałem jedynie chwili, by zapamiętać położenie przycisków funkcyjnych.
Uzyskuję trochę niższą prędkość pisania niż na MacBooku, który jest moim głównym komputerem, co w przypadku mobilnego, ale nieco mniejszego Logitecha Ultrathin Keyboard
było niemożliwe. Większe przyciski i odstępy między nimi dają więc ogromną różnicę na
korzyść EasySync.
EasySync nie jest dla wszystkich – to dodatkowe urządzenie, które trzeba ze sobą nosić, rozstawiać i sporadycznie też ładować, wielu osobom wystarczy ekranowa klawiatura. W cenie
zbliżonej do SmartCovera otrzymujemy jednak niesamowity komfort pisania, porównywalny
z wysokiej klasy klawiaturą laptopa. Możliwość postawienia tabletu w pionie spotykana jest
tak rzadko, że nie sposób nie wspomnieć o niej ponownie – to niesamowicie ułatwia pracę
nad tekstem. Jeśli z tabletu odpisujecie okazjonalnie na maile i wiadomości, pewnie nie
odczujecie żadnej różnicy względem klawiatury ekranowej. W przypadku wykorzystywania
tabletu do pracy, gdy notowanie jest codziennością, a dłuższe teksty opracowujecie regularnie, zmiana będzie ogromna.

pawelhac
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MIO SLICE

PAWEŁ HAĆ

Dzisiaj każde urządzenie zlicza kroki, potrafi to już nie tylko specjalna opaska, ale też
zegarek, telefon, wisiorek i słuchawki. Dane więc mamy, pytanie jednak, co możemy
z nimi zrobić?
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Informacja o liczbie pokonanych w ciągu dnia kro-

Bateria urządzenia wypada
przeciętnie – pozwala na trzy doby
ciągłego działania

ków przydaje się do tego, by motywować się do
stałej aktywności. Jeśli jednak wyciskamy z siebie siódme poty na rowerze i spalamy przy tym
niesamowitą ilość kalorii, to i tak przez mierzącą
w ten sposób wysiłek opaskę uznane to zostanie
za czynność równie męczącą, co leżenie przed
telewizorem. Przyznacie, nie do końca o to chodzi.
Mio, które swoją drogę na nadgarstek użytkownika
rozpoczęło od monitorów pracy serca, podeszło
do tematu bardzo innowacyjnie. Owszem, opaska
Slice mierzy liczbę kroków i na tej podstawie szacuje pokonany dystans, ale wysiłek i jego wpływ
na zdrowie określa za pomocą współczynnika PAI
(Personal Activity Index), biorącego pod uwagę nie
tylko ruch, ale też tętno.
Występujący w kilku kolorach i dwóch rozmiarach Slice przypomina nieco opaskę Gear Fit 2 od
Samsunga. Gumowy, dość szeroki i niewymienny
pasek jest połączony ze sporym ekranem. Ten nie
jest jednak dotykowy, a korpusu nie da się oddzie-
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lić od paska. Do sterowania mamy natomiast jeden duży przycisk, który wciskamy krótko bądź
długo. Mógłby stawiać trochę większy opór, zdarzyło mi się bowiem przypadkiem włączyć trening, mając Slice’a w rękawie kurtki. Pasek zapina się na podwójny klips, a zakres regulacji jest
bardzo szeroki. Urządzenie nosi się wygodnie, nie czuć go na nadgarstku, a jedyne momenty,
w których o sobie przypomina, to te, gdy zaczepia się o mankiet lub ściągacz bluzy (bo
i owszem, Slice nie tylko wygląda na gruby, ale i faktycznie taki jest). Wybrałem wersję z jasnobeżowym paskiem, który nie brudzi się ani trochę, ekran też jest wytrzymały i przez kilka tygodni
nie dorobił się ani jednej ryski.

Jeśli jesteśmy już przy wyświetlaczu, to należy wspomnieć o jego podświetleniu. Ma trzy stopnie, regulowane ręcznie, na niewiele to się jednak zdaje. W ciemności najniższy z nich jest wciąż
trochę za jasny, natomiast w pełnym słońcu ekran i tak jest nieczytelny, bo ekran i chroniące go
szkiełko dzieli zbyt duży dystans. Na plus należy natomiast zaliczyć wodoodporność do 30 m
zanurzenia i informowanie o połączeniach i wiadomościach za pomocą wyraźnej wibracji (na
ekranie wyświetla się też nazwa kontaktu). Bateria urządzenia wypada przeciętnie – pozwala na
trzy doby ciągłego działania.
Na ekranie Slice wyświetla domyślnie godzinę, pojawia się ona po wciśnięciu przycisku lub podniesieniu nadgarstka. Gest nie jest zawsze poprawnie odczytywany, co trochę przeszkadza,
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szczególnie gdy drugą rękę mamy zajętą. Jednocześnie
monochromatyczny ekran pokazuje tylko jedną informację. Oprócz godziny odczytamy też zdobyte w tygodniu
oraz w ciągu dnia punkty PAI, liczbę przebytych kroków,
tętno, dystans i spalone kalorie. Slice analizuje też sen, ale
na urządzeniu podejrzymy tylko, ile czasu trwał, szczegółowa analiza jest dostępna w aplikacji. Niska rozdzielczość
ekranu nie pozwala na zebranie na jednym ekranie wielu
informacji, ale uważam, że spokojnie pomieściłby godzinę,
punkty PAI i poziom baterii jednocześnie. Brakuje mi
tego - każdorazowo, by sprawdzić dzienny postęp, muszę
przeklikać się przez menu (które przewijane jest tylko
w jedną stronę). Aplikacja na iOS pozwala uszeregować
funkcje w wybranej kolejności, a także wyłączyć niektóre
ekrany, jeśli uważamy je za zbędne. Program ma dość prosty interfejs, na wykresie kołowym pokazuje aktywność
z danego tygodnia, główny ekran wyświetla też bieżące
tętno i PAI. Możemy sprawdzić, ile punktów zdobyliśmy
podczas lekkiego wysiłku, a ile podczas średniego i intensywnego. Ponadto mamy dostęp do wykresu tętna i snu,

Wysiłek i jego wpływ na zdrowie
określa za pomocą współczynnika
PAI, biorącego pod uwagę nie
tylko ruch, ale też tętno

a także listy zarejestrowanych aktywności. To niewiele,
a na dodatek zbierane są dane jedynie z ostatniego tygodnia. Pozostałe przepadają, a szkoda – monitorowanie
postępu jest przez to praktycznie niemożliwe. Nie ma
też integracji z żadnymi aplikacjami i serwisami trzecimi,
choć z uwagi na specyfikę pomiaru za pomocą PAI jestem
w stanie to zrozumieć.

Urządzenie nie jest specjalnie skomplikowane, ale nie musi takie być, by się sprawdzać w mierzeniu aktywności (a Fitbit Flex 2 jest tego najlepszym przykładem). Sprzęt nie ma dedykowanych trybów treningu, gdy zaczynamy ćwiczyć, przytrzymujemy po prostu duży przycisk, to samo robimy
na koniec wysiłku. Slice pokazuje tylko tętno, czas, kalorie oraz punkty PAI, niezależnie od tego, co
robimy. Nawet Apple Watch dostarczy więcej informacji, jednak zupełnie nie o to tutaj chodzi.
Mio opracowało sprzęt, który określa wysiłek na podstawie kilku mierzonych parametrów
i wyświetla go w postaci punktów PAI, w równym stopniu odzwierciedlających skuteczność róż-
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nego rodzaju aktywności. Przyjęto, że zdobycie 100 punktów PAI w ciągu tygodnia pozwala
zachować formę, wcale nie jest to jednak takie proste. Po pierwszym dniu noszenia Slice’a zdobyłem ich… 0. Fakt, mój dzień nie był zbyt aktywny, ale Fitbit wskazał, że wypełniłem swój cel,
7500 kroków. To jednak było za mało, tętno bowiem ani razu nie przekroczyło odpowiedniego
pułapu, a tym samym wysiłek był zbyt mały, by miał wpływ na moją kondycję. Gdy następnego
dnia poszedłem biegać i włączyłem tryb treningu, pod koniec treningu nazbierałem ponad 20
PAI. Na siłowni również uzyskiwałem podobne wyniki. Fitbit stwierdził, że nieszczególnie się
zmęczyłem, ale wyświetlana przez Slice’a dwucyfrowa liczba punktów PAI zdecydowanie lepiej
odzwierciedlała mój wysiłek. Sposób pomiaru na podstawie PAI jest więc dość nietypowy, ale
uważam, że dużo lepiej sprawdza się w zróżnicowanych rodzajach treningu, gdy nie mierzymy
poszczególnych parametrów, a jedynie finalny efekt.
Mio podeszło do tematu opasek fitness w sposób dalece odmienny od tego, jaki robią to praktycznie wszyscy. Postawiło na PAI, czyli nowatorski system, który sprawdza się zaskakująco
dobrze. Widać jednak, że Slice nie jest jeszcze produktem do końca dopracowanym i o ile sprzętowo niewiele mu brakuje, to pod względem oprogramowania mogłoby być sporo lepiej. Nie
oczekuję, że Mio upodobni swoją aplikację do tych od innych producentów, natomiast liczę na
to, że pozwoli łatwiej monitorować postępy.

Mio Slice
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Oprogramowanie: 3/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• miarodajny pomiar wyrażany w PAI
• wytrzymała obudowa,
odporna na wodę
• dokładny pomiar tętna
Minusy:
• ekran słabo czytelny w słońcu
• zapisywanie wyników jedynie
z ostatniego tygodnia
Cena: 599 PLN
Dostępne w: Forcetop

pawelhac
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RECENZJA QNAP TVS-1282T3

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

QNAP niedawno zaprezentował 12-dyskowego NAS-a, wyposażonego w 12 kieszeni na
dyski twarde lub SSD oraz dwa złącza na pamięć masową korzystającą z M.2. Mało? Są
cztery złącza Thunderbolt 3, pięć portów USB 3.0, dwa 10GBase-T i cztery GbE. To wszystko
działa pod kontrolą czterordzeniowych Intelów siódmej generacji z serii Core i5 lub Core i7
(i5-7500 3.4 GHz lub i7-7700 3.6 GHz), które mają do dyspozycji 16, 32 lub 64 GB RAM.
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Dyski, dyski, dyski, złącza, złącza, złącza
QNAP pozycjonuje TVS-1282T3 jako jednocześnie NAS, DAS i SAN, zależnie od potrzeb.
Czterech użytkowników Mac lub Windows może się do niego podłączyć jednocześnie po
Thunderbolt 3 (wspierane są też starsze Maki z Thunderbolt 2, przez przejściówkę od Apple’a),
co powinno zapewnić spore możliwości przy edycji wideo i jednoczesną pracę nad większymi
projektami. Osiem dysków 3,5" może być wspomaganych przez cztery dyski 2,5" (zalecana konfiguracja to 3,5" HDD i 2,5" SSD), które działają jak bardzo szybki cache.
Są też porty 10GbE, co powinno zaspokoić większość potrzeb szybszych sieciowych przesyłów danych, a wspomniane porty Thunderbolt 3 również obsługują standard USB-C 3.1 drugiej
generacji (10 Gbps).
TVS-1282T3 ma też port HDMI, który jest przeznaczony do podglądu materiałów znajdujących
się na NAS-ie w 4K. Jeden? Nie. Trzy! Do zestawu dochodzą wbudowane głośniki i 3,5 mm
Jack do podłączania słuchawek lub głośników. No

Czterech użytkowników Mac lub
Windows może się do niego podłączyć
jednocześnie po Thunderbolt 3 (…)

i pilot, aby móc obsługiwać całość zdalnie.
Wracając jeszcze do tematu dysków. QNAP przewiduje, że użytkownicy zamontują szybkie SSD
w kieszeniach 2,5" oraz do złącz M.2. Te dyski są
następnie wykorzystywane jako miejsce, gdzie
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trzymane są najczęściej używane dane – działa to
podobnie jak hybrydowy Fusion Drive w macOS
lub podobne rozwiązania w innych systemach
operacyjnych. Dla najbardziej wymagających
pozostawiono jednak możliwość konfigurowania
dysków SSD zgodnie z potrzebą, na przykład do
obsługi konkretnych aplikacji, gdzie zapis, odczyt
i czas dostępu do danych ma kluczowe znaczenie.
Podobnie można też zarządzać ruchem na interfejsach sieciowych, przypisując je do konkretnych
zadań i aplikacji.
Uspokajam też tych, którzy martwią się możliwościami rozbudowy, gdyby przypadkiem osiem
HDD to było za mało. TVS-1282T3 umożliwia podłączenie do sześciu zewnętrznych modułów TX-500P

QNAP TVS-1282T3
Dane techniczne:

lub TX-800P, co pozwala rozszerzyć całkowitą
pamięć masową aż do 560 TB.

• Producent: QNAP

Ten QNAP działający pod kontrolą QTS oczywiście

• Model: TVS-1282T3

wspiera też wszystkie pozostałe funkcje, tj. wirtu-

• CPU: Intel Core i5-7500 3.4
GHz lub i7-7700 3.6 GHz

alizację, aplikacje trzecie, backup komputerów lub
serwerów i więcej.

• RAM: 4 sloty DIMM, 16/32/64
GB 2133 MHz DDR4

Dla kogo?

• Kieszenie: 8×3,5", 4×2,5"

Nie wątpię, że znajdą się użytkownicy, którzy będą

• Sloty M.2: 2×2242/2260/2280/22110

takie monstrum wykorzystywali do Plexa, ale

• Porty: 4 porty Thunderbolt 3
(USB-C 3.1 gen. 2), 5×USB 3.0

montaż wideo (w tym wspiera Final Cut Pro X),

• LAN: 4×GbE, 2×10GBase-T
• HDMI: 3 wyjścia
• Audio: wejście 6,3 mm, wyjście 3,5 mm
• Wymiary: 234,6×369,9×319,8 mm
• Waga: 11,55 kg
Cena: od 14 709 PLN brutto

QNAP ewidentnie pozycjonuje tego NAS-a pod
gdzie kilka osób potrzebuje dostępu do tych
samych materiałów. Jeśli jednak pominiemy
zastosowania rozrywkowe, to TVS-1282T3 jest tak
wszechstronny, że powinien znaleźć zastosowanie
w najprzeróżniejszych sytuacjach.

morid1n
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SPECK STYLEFOLIO

MACIEJ SKRZYPCZAK

Do firmy Speck mam sentyment. To właśnie obudowa tej firmy była pierwszym
akcesorium do mojego pierwszego iUrządzenia – iPhone’a 3G. Teraz otrzymałem kolejny
produkt tej firmy, tym razem dla iPada.
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Speck StyleFolio to etui kompatybilne z trzema
modelami iPadów – 9,7-calową wersją Pro, iPadem Air 2 i iPadem Air. Mam środkowy egzemplarz. W związku z tym, że tablety te nieco się
różnią w budowie, sama obudowa zawiera
wszystkie możliwe otwory, czyli głównie w miejscach na mikrofony, na aparat czy ładowanie. Jeśli
zaś chodzi o głośniki, to w pierwszym momencie, zaraz po wyjęciu obudowy z opakowania,
pomyślałem, że otrzymałem wadliwy model.
Wszystko przez to, że nie było wycięć na głośniki.
Szybko jednak się okazało, że „to nie bug, ale
ficzer”. Owszem, nie ma wycięć na głośniki i są
zasłonięte, ale od wewnętrznej strony ścianka
obudowy w tym miejscu jest dużo cieńsza, dzięki
czemu dźwięk w dalszym ciągu będzie słyszalny.
Mało tego, głos skierowany jest w stronę użytkownika, a nie na boki, jak to jest normalnie.
Efektem jest nieco wyższy poziom odbierania
dźwięków.
Dodatkowo StyleFolio jest wyposażone w klamrę
na boku, która pozwala na zamknięcie całej obudowy i gwarantuje, że okładka sama się nie otworzy. Dzięki klamrze okładkę można też założyć
do tyłu i zaczepić. Przydaje się to zwłaszcza, gdy
trzymamy iPada w górze – nic wtedy nie „majta”.
Wewnętrzna strona okładki jest wyłożona miękkim materiałem, który ochroni ekran iPada. Z drugiej strony tworzywo to jest na tyle czepliwe, że
jeśli przez nieuwagę przyłożymy je do brudnej

Do firmy Speck mam sentyment.
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powierzchni, to do okładki przyczepią się zanieczyszczenia. W tej części obudowy znajdują
się też cztery podłużne wgłębienia. Służą one do ustawienia kąta nachylenia tabletu w pozycji poziomej, gdy stoi na jakiejś powierzchni. Dzięki temu w miarę wygodnie obejrzymy film
czy przejrzymy strony internetowe. Brakuje mi jednak możliwości takiego nachylenia iPada,
żeby można było na nim wygodnie pisać.
Speck StyleFolio jest bardzo solidną obudową. Rzekłbym nawet, że pancerną. Odbija się
to trochę na rozmiarach, jest dwa razy większej grubości niż sam iPad. Z drugiej strony
zadaniem obudowy jest ochrona naszego urządzenia przed uszkodzeniami i w wypadku
StyleFolio można czuć się bezpiecznym.
Firma Speck nadal trzyma jakość. StyleFolio jest elegancką obudową dla iPada, a przy tym
bardzo bezpieczną. Ciekawe rozwiązania w postaci klamry czy specjalnej ochrony głośników
to zdecydowane zalety tego modelu. Szkoda tylko, że nie pozwala na ustawienie tabletu
w pozycji do pisania. Jeśli jednak to oraz większa grubość całego zestawu nie są dla Was
problemem, to z czystym sumieniem mogę polecić Speck StyleFolio.

mcskrzypczak

Speck StyleFolio
Producent: Speck
Dystrybutor: Forcetop
Cena: 149 PLN
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LOGITECH MX
MASTER 2S

PAWEŁ HAĆ

Mac bez gestów traci wiele na wygodzie obsługi. Może to właśnie dlatego
na korzystanie z myszki innej niż ta od Apple decyduje się niewielu właścicieli
stacjonarnych Maców i jeszcze mniej użytkowników MacBooków.
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Pomimo braku gestów mysz ma też sporo zalet – od wyższej precyzji, przez konfigurowalne
przyciski, po wygodniejszą pozycję dłoni. Interfejs macOS bazuje jednak tak mocno na wykonywaniu ruchów na trackpadzie, że Magic Mouse wydaje się jedynym sposobem, by nie tracąc
funkcjonalności, zyskać też możliwość dokładniejszego manewrowania wskaźnikiem. Gdyby
jednak nie upierać się przy dotykowej powierzchni, okazuje się, że można mieć nad systemem
jeszcze większą kontrolę, a przy tym zyskać bardzo na komforcie pracy. Wystarczy zaopatrzyć się
w ogromnego MX Mastera w wersji 2S.
MX Master Logitecha jest obiektem westchnień we wszelakich korpo i nie tylko. Wszystko
dzięki temu, że nie dość, że świetnie wygląda, to jeszcze jest niesamowicie wygodny i banalny
w konfiguracji. Jego najnowszy i najbardziej rozbudowany przedstawiciel, czyli MX Master 2S,
to ponownie najwyższa klasa materiałów. Wykończono go świetnej jakości plastikiem, sztywną
gumą i metalem, a cała konstrukcja jest zwarta i nie trzeszczy, pomimo usilnych prób znalezienia
przeze mnie choć jednego słabego punktu. Na spodzie znalazły się cztery płozy, robiące równie
dobre wrażenie, co cała reszta, choć porysowały się już pierwszego dnia (spełniają jednak swoją
funkcję). Konstrukcja nie wydaje się jednak wszędzie idealnie spasowana, w moim egzemplarzu
od nowości jest widoczna delikatna przerwa pomiędzy plastikiem z bocznymi przyciskami i kółkiem

Działa na prawie każdej
powierzchni, w tym na
odpowiednio grubym szkle

oraz gumowym grzbietem. Jest też druga, tym
razem już zamierzona niedoskonałość – to miejsce
styku plastiku i gumy – tam, gdzie trzymamy kciuk.
Znalazł się tu przycisk, który owszem, przydaje się
bardzo, można go było jednak subtelniej zamaskować. Nic nie wskazuje na to, by wspomniane szcze-
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liny miały się w przyszłości powiększyć, ale uważam,
że w produkcie tej klasy nie powinny się pojawiać.
Logitech zadbał o to, by mysz podczas pracy stawała się niezauważalna. Działa na prawie każdej
powierzchni, w tym na odpowiednio grubym szkle
(dzięki laserowemu czytnikowi Darkfield) i niezależnie od niej oferuje bardzo wysoką precyzję, rozdzielczość wynosi 4000 DPI, czyli czterokrotnie więcej niż
w poprzedniej wersji. Akumulator pozwala natomiast
na 70 dni pracy (ponownie, odnoszę się jedynie do
danych producenta), a trzyminutowe ładowanie daje
wystarczająco dużo energii, by działała przez osiem
godzin. Dostałem mysz do testu z naładowanym
w 2/3 akumulatorem i po dwóch tygodniach jego
stan nie zmienił się, pomimo pracy po około osiem
godzin dziennie, zarówno z użyciem odbiornika
radiowego Unifying, jak i Bluetooth. Do ładowania
służy port micro USB umieszczony z przodu, w ten
sposób, by można było pracować z podłączonym
kablem (nie każdy, na szczęście, kopiuje od najlepszych). Umieszczony na spodzie przycisk umożliwia
natomiast przełączanie się pomiędzy trzema urządzeniami. Odbywa się to natychmiast, jeśli korzystacie z odbiorników radiowych bądź z minimalnym
opóźnieniem w przypadku Bluetooth. Jeśli jesteśmy
już przy Unifying – Logitech stosuje ten sam standard odbiorników we wszystkich produktach, jeśli
więc używacie już klawiatury Logitecha, to możecie wykorzystać wpięty do komputera odbiornik
do komunikacji z myszą (podczas konfiguracji
trzeba jednak wcześniej wpiąć oba).
Pozbawiony narzędzi MX Master jest świetną myszą,
ale dopiero w połączeniu z Logitech Options, czyli
przeznaczonym do niej oprogramowaniem, poka-
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zuje swój pełny potencjał. Pozwala ono kompleksowo zarządzać urządzeniami Logitecha: po
instalacji wykryło nie tylko MX Mastera, ale i sparowanego dużo wcześniej trackpada. Oprócz
podstawowych ustawień dotyczących szybkości wskaźnika, kierunku przewijania i zamiany prawego i lewego przycisku, mamy też kilka niedostępnych nigdzie indziej funkcji. Główna rolka
myszy może poruszać się skokowo bądź płynnie, w zależności od ustawienia. Da się je wybrać
na sztywno, zmieniać za pomocą przypisanego przycisku bądź też uzależnić ten tryb od pędu
przewijania (funkcję nazwano SmartShift). Na co dzień korzystam z trzeciej opcji, po odpowiednim ustaleniu siły, przy której rolka wchodzi w tryb płynny, da się idealnie wyważyć precyzyjne
i szybkie przewijanie. Ponadto zwalniam wtedy jeden z przycisków funkcyjnych – te przydają się
bardzo, można bowiem przypisać do nich nie tylko skróty do zarządzania oknami, Launchpada
czy Mission Control, ale też w połączeniu z ruchem myszy pozwalają wywoływać dodatkowe
akcje. Standardowo za wywoływanie gestów odpowiada dolny przycisk (obok kciuka), przesuwanie myszy na boki bądź w pionie wywołuje natomiast akcje. Można zarówno skorzystać
z gotowych zestawów akcji, jak i przypisać własne. U mnie doskonale sprawdza się standardowy
układ, w którym ruszając myszą na boki, przerzucam ekrany, natomiast ruchem w pionie wybieram Expose lub Mission Control. Drugi przycisk, znajdujący się pod rolką, również jest tak samo
konfigurowalny. Da się też przypisać akcje do wciśnięcia rolki, ruchu drugiej, bocznej, a także
przycisków Cofnij i Dalej, umieszczonych pod opuszkiem kciuka. Można też określić wywoływanie przyciskiem konkretniej aplikacji lub skrótu klawiszowego. Co więcej, konfiguracja może
dotyczyć zarówno całego systemu, jak i wybranej aplikacji, co w praktyce umożliwia pełne
dostosowanie myszy do pracy w konkretnym programie, z uwzględnieniem czułości, prędkości
przewijania i przypisanych skrótów. Wolniejsze działanie wskaźnika i skrót do przycisku Return
pod rolką w AutoCADzie? Żaden problem. Jest jeszcze Flow – funkcja absolutnie magiczna,
pozwalająca na (tylko i aż) przeskakiwanie kursorem pomiędzy ekranami. Uwaga: dwóch
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(a nawet trzech) różnych komputerów. Dojeżdżamy więc do krawędzi wyświetlacza, a po przesunięciu kursora kawałek dalej pojawia się on na monitorze drugiego urządzenia. Da się też z jej
pomocą kopiować pliki i tekst (zapamiętywana jest zawartość schowka).
Początki z MX Masterem są nieco wymagające. Po zainstalowaniu oprogramowania i wyborze sensownej konfiguracji (polecam zacząć od domyślnej i stopniowo ją modyfikować) przychodzi czas na zapamiętanie, co możemy zrobić za pomocą myszy, a następnie… zacząć to
robić. Wbrew pozorom nie tak łatwo pozbyć się nawyków związanych z obsługą programów za
pomocą klawiatury i gestów i przestawić się na szybsze wykonywanie działań za pomocą przypisanych do przycisków akcji. Etap przejściowy trwa kilka dni, ale po przebrnięciu przez niego
powrót do pracy na klawiaturze i trackpadzie jest jeszcze trudniejszy. MX Master staje się niezauważalny, a dzięki swoim możliwościom uzależnia. Nie sposób też nie polubić tego, jak działa
rolka, jej dźwięków i momentu, gdy zatrzymuje się po szybkim przewijaniu. Brakuje mi odrobinę tego, że w komplecie nie ma etui, ale mobilność to domena mniejszego modelu Anywhere,
Master 2S jest jednak ciut przyduży na wygodny transport.
Trochę żałuję, że podjąłem się tego testu. Doświadczam syndromu odstawienia, bo choć na klawiaturze i trackpadzie MacBooka pracuje mi się doskonale, to z Logitechem praca w niektórych
programach była mimo wszystko szybsza. Ta mysz świetnie sprawdza się na co dzień, a odpowiednio skonfigurowana potrafi drastycznie przyspieszyć pracę. Tak, jest droga. Ale przy tym
jest też piekielnie dobra.

pawelhac
Logitech MX Master 2S
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• ergonomiczny kształt
• wysoka precyzja
• mnóstwo możliwości konfiguracji
Minusy:
• delikatne szczeliny w obudowie
Cena: 479 PLN
Dostępne w: Logitech
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XIAOMI MI BOX

MACIEJ SKRZYPCZAK

Chińska firma Xiaomi zdobywa na naszym rynku coraz większą popularność. Jej
produkty zdążyły już zasłynąć z dobrej jakości przy niskiej cenie. A jak jest w przypadku
przystawki do telewizora tej firmy?
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Xiaomi Mi Box przychodzi w ekologicznym, kartonowym pudełku, ale przy tym nie sprawia
wrażenia czegoś taniego, a wręcz przeciwnie.
W środku znajdziemy samą przystawkę, kabel
zasilający, kabel HDMI, pilot z bateriami i krótką
instrukcję obsługi.
Urządzenie jest niewielkich rozmiarów – ma po
dziesięć centymetrów na szerokości i długości,
a grube jest na dwa centymetry. Wykonane jest
z czarnego plastiku i muszę przyznać, że prezentuje się bardzo ładnie. Z tyłu znajdziemy cztery
porty – zasilający, HDMI 2.0a, USB 2.0 oraz wyjście audio. To ostatnie jest o tyle ciekawe, że
jest hybrydowe – wspiera zarówno optyczne
urządzenia S/PDIF, jak i analogowe. Brak jest
natomiast wyjścia RJ-45, trzeba więc polegać
tylko na sieci bezprzewodowej i to dość dobrej,
gdyż Mi Box obsługuje strumieniowanie filmów
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4K w sześćdziesięciu klatkach na sekundę oraz
w technologii HDR.
Pod maską znajdziemy czterordzeniowy procesor Cortex-A53 2 GHz, grafikę Mali 450 750 MHz,
2 GB pamięci RAM, 8 GB wbudowanej pamięci,
dwuzakresową kartę Wi-Fi działającą w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 4.0. Jeśli
chodzi o system, to myślałem, że tak jak w przypadku smartfonów od Xiaomi będziemy mieli do
czynienia z nakładką MIUI, a tymczasem otrzymujemy czysty system Android TV w wersji 6.0.
Było to więc pierwsze urządzenie z tym oprogramowaniem, z jakim miałem styczność.
Pierwsze uruchomienie w prosty sposób zapoznaje nas z urządzeniem. Wtedy również logujemy się na swoje konto Google. Możemy
to zrobić na dwa sposoby – dołączonym do
zestawu pilotem lub na innym urządzeniu. Nie
musi ono przy tym działać na Androidzie, bo
chodzi o zalogowanie się na specjalnej stronie
i przepisanie kodu. Kiedy już sparujemy urządzenie z naszym kontem, przejdziemy do ekranu
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głównego. Tam znajdziemy rekomendacje, popularne aplikacje i zainstalowane aplikacje.
Pierwsza z kategorii jest jednak dość uboga w Polsce, bo składa się z dwóch rekomendowanych programów – Netflix oraz RedBull TV. Mamy oczywiście dostęp do sklepu Google
Play, skąd pobierzemy dodatkowe aplikacje przygotowane z myślą o telewizorach. Wśród
nich znajdziemy najpopularniejsze programy, jak choćby odtwarzacz multimediów VLC lub
Kodi, a także gry. Warto przy tym zauważyć, że system jest tak skonstruowany, że bez problemu będziemy go obsługiwać pilotem. A jeśli ewentualnie macie smartfon firmy Xiaomi,
to może on również posłużyć za pilot dzięki specjalnej wbudowanej aplikacji.

Co do samego załączonego pilota. Po pierwsze, nie łączy się z urządzeniem tak jak wiele
standardowych pilotów przez podczerwień, ale wykorzystuje w tym celu fale radiowe.
Dzięki temu połączenie jest możliwe, nawet jeśli Mi Box jest przesłonięty. Po drugie, pilot
jest wyposażony w mikrofon i specjalny przycisk, który go aktywuje. Pozwala to nie tylko
na głosowe wyszukiwanie, ale także na uruchamianie aplikacji czy zastępuje tradycyjne
wpisywanie w jakiejś aplikacji.
Aplikacje dostosowane do działania na telewizorach dzia-

System jest tak
skonstruowany, że bez
problemu będziemy go
obsługiwać pilotem.

łają na Mi Box bardzo płynnie. Przykładem niech będzie
chociażby Kodi, czyli multimedialne centrum odtwarzania. Działa bez żadnych zacięć i bez problemu radzi sobie
z odtwarzaniem filmów. Podobnie sprawa przedstawia się
w grach. Co ciekawe, propozycje wyszczególnione w sklepie
Google Play bez problemu obsłużymy pilotem. Oczywiście
nie są to jakieś skomplikowane pozycje, ale gry pokroju
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Minion Rush czy Crossy Road. Niemniej jednak i takie proste gierki potrafią sprawić sporo
frajdy. Dla bardziej wymagających istnieje możliwość dokupienia specjalnego pada – Mi
Game Controller, którego jednak nie miałem przyjemności przetestować.
Xiaomi Mi Box ma wbudowany Google Cast, czyli odpowiednik Apple’owego AirPlay.
Wystarczy, że na kompatybilnym urządzeniu lub aplikacji obsługującej tę technologię
wskażemy przystawkę, żeby przesłać na nią zdjęcia, filmy czy muzykę. Działa to oczywiście
z iUrządzeniami, choć wymagana jest instalacja konkretnych aplikacji od Google.
Podsumowując, Mi Box to przystawka do telewizora działająca pod kontrolą czystego
Android TV. Do tego działa bardzo płynnie i jest prosta w obsłudze. A jej wygląd na pewno
nie sprawi, że będziemy chcieli za wszelką cenę ją schować. Jedyne, do czego mógłbym
się przyczepić, to trochę zbyt krótkie kable – zarówno zasilający, jak i dołączony HDMI.
Wszystko dlatego, że mam podwieszany TV, dlatego w innych przypadkach nie powinno
to raczej Wam przeszkadzać. Przystawka Xiaomi wypada też bardzo korzystnie w kwestii
jakość/cena, gdyż kosztuje nieco ponad 400 złotych.

mcskrzypczak
Xiaomi Mi Box
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Dane techniczne:
Producent: Xiaomi
Gdzie kupić: X-Kom
Cena: 429 PLN

wyimek
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CZYSTO BEZ KABLI

– BOSCH BBH51830

PAWEŁ OKOPIEŃ

Odkurzanie to dla części ludzi bardzo przykry obowiązek, dla innych sposób na
odstresowanie. Niezależnie od tego, czy lubimy sprzątać, czy też nie odkurzacze
bezprzewodowe znacząco ułatwiają tę czynność. Bosch, którego miałem okazję
przetestować, jest dowodem na to, że te sprzęty z powodzeniem są w stanie zastąpić
klasyczne odkurzacze.
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Prawda jest taka, że są odkurzacze i odkurzacze. Osobiście jestem fanem odkurzaczy centralnych, to zupełnie inna liga sprzętu i polecam
je każdemu, kto planuje budowę domu. Jego
świetnym uzupełnieniem są roboty odkurzające, czyli na przykład Roomba i Samsung
Powerbot. Kolejną klasą urządzeń są odkurzacze bezprzewodowe. O klasycznych odkurzaczach już praktycznie zapomniałem.
Korzystanie z nich jest dla mnie bardzo frustrujące. Pamiętanie o workach, zabawa z kablem,
wypadająca rura, często słaba moc ssąca, a do
tego jeszcze zajmują sporo miejsca.
Odkurzacze bezprzewodowe są pozbawione
kabla – to duży plus. Niestety urządzenia,
które do tej pory użytkowałem, miały spory
minus w postaci niewielkiej mocy i problemem
z zebraniem brudu z niektórych miejsc. Teraz
ponad trzy tygodnie używam Boscha BBH51830,
który zdecydowanie różni się od poprzedników. Choć zaznaczam, że na rynku są już inne,
podobne urządzenia. Warto więc szukać po
prostu takiej kategorii sprzętów.
W Boschu BBH51830 zrezygnowano przede
wszystkim z wariantu „2 w 1”. Zwykle odkurzacze bezprzewodowe wyposażono w odłączany,
mniejszy moduł pozwalający na przykład łatwo
odkurzyć samochód, kanapę czy stół. Jest to
ich wielki atut, ale niestety sprawdza się powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do
niczego. Dzięki jednolitej konstrukcji znalazło
się miejsce na spory pojemnik, a przede wszystkim duży akumulator. Pozwala on na 30 minut
ciągłej pracy, w sklepach pojawił się też bliźnia-
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czy model, zapewniający godzinę
pracy, ale jest on o ponad 300 złotych droższy. Pół godziny to wystarczająco dużo czasu, by porządnie
odkurzyć dwupokojowe mieszkanie.
Właśnie to słowo jest tutaj kluczowe – porządnie. Odkurzacz
Boscha świetnie sobie radzi z krawędziami, rogami. Naprawdę zbiera
kurz i wszelkiego rodzaju brud z tych
miejsc, gdzie wiele odkurzaczy bezprzewodowych nie jest w stanie
dotrzeć. Średnio poradził sobie też
z dywanem z długim włosem, ale taki
włochaty dywan jest wyzwaniem
dla każdego odkurzacza. Szczerze
mówiąc, tego dywanu szybko się
pozbędziemy, odkurzacz Boscha za
to będę rekomendował. Z innymi
powierzchniami idzie jak z płatka.
Trzeba jednak pamiętać, że jest
ciężki, to nie jest sama rura. Swoje
waży. Atutem jest za to brak jakiejkolwiek stacji dokującej. Wystarczy
jedynie podpiąć zasilacz. A dzięki
możliwości położenia go całkowicie na płasko jest w stanie dotrzeć na przykład pod
łóżko. Pojemnik z brudami oczyszcza się prosto i bezproblemowo. Niestety pełne ładowanie trochę trwa, nawet 6 godzin. Najlepiej więc zaraz po zakończeniu sprzątania
przejść do ładowania, by kolejnym razem był gotowy.
Warto przemyśleć zakup odkurzacza właśnie teraz, gdy zmieniają się regulacje unijne i od
września 2017 roku w obrocie będą tylko odkurzacze, które spełniają takie wymagania jak:
roczne zużycie energii mniejsze niż 43 kWh, moc wejściowa mniejsza niż 900 W (wcześniej
1600 W), wskaźnik zbierania kurzu na dywanie równy 0,75, a na twardej podłodze – 0,98,
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reemisja kurzu nie przekracza 1%, poziom głośności zaś
niższy niż 80 dB. Żywotność
silnika musi wynosić przy tym
500 godzin. Wszystkie odkurzacze Boscha spełniają te
normy z dużą nawiązką. Na
przykład ich maksymalna głośność to mniej niż 57 dB, reemisja kurzu jest utrzymana na
poziomie 0,02, a silniki mają
pracować ponad 700 godzin.
Podoba mi się ten sprzęt,
ponieważ stwarza świetną
alternatywę w typowych
mieszkaniach. Przy metrażu do
50–60 m2 taki odkurzacz bezprzewodowy spokojnie zastąpi
tradycyjny. Jest poręczniejszy,
nie ma kabli, a przy tym jest
bardzo skuteczny. Współcześnie
mamy naprawdę dziesiątki
modeli odkurzaczy, każdy znajdzie urządzenie, które spełni
jego potrzeby. Warto jednak
przed zakupem zrobić rekonesans, bo nie wszystkie sprzęty
są tak samo wygodne, skuteczne i praktyczne. Różnice
w cenach są natomiast niewielkie. Taka nieskuteczność szalenie irytuje, a w końcu sprzątamy
po to, aby lśniło.

paweloko
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LOGITECH GROUP:
OKIEŁZNAJ TELEKONFERENCJE

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Telepraca jest coraz popularniejsza, zwłaszcza w branży IT. W czasach, gdy pracownicy ponad
wszystko cenią sobie niezależność, elastyczne godziny pracy i właśnie możliwość pracy
zdalnej, pracodawcy stają przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest optymalizacja sal
konferencyjnych w taki sposób, aby sprzęt telekonferencyjny pozwalał w ciągu kilku sekund
rozpocząć rozmowę z klientem, który właśnie dopija poranne espresso na drugim końcu świata.
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Zdalna praca kontra stacjonarne
problemy
Są trzy największe bolączki związane z telekonferencjami, które często można zaobserwować,
współpracując ze start-upami lub korporacjami.
Pierwsza to niewystarczająco szybkie lub niestabilne łącze internetowe. Druga – brak zestawu
odpowiednich przejściówek w salach konferencyjnych, co często wyklucza np. użytkowników
nowych MacBooków z komfortowego udziału
w spotkaniach, co zapewne potwierdzi nasza
redakcyjna ekspertka od służbowych podróży
– Ania. Trzeci problem to właśnie słabej jakości
sprzęt, zwłaszcza mikrofon, głośnik oraz kamera.
Nie ma nic bardziej frustrującego na początkowym etapie budowania biznesowej relacji
z potencjalnym klientem jak przerywający obraz

144

/ SPRZĘT / Logitech Group: Okiełznaj telekonferencje

w niskiej rozdzielczości (a można spotkać się
nawet 480p) z dodatkiem trzeszczących mikrofonów, które ledwie zbierają głos osób siedzących
po drugiej stronie ekranu.
Gdy już zechcemy zmienić ten obraz nędzy i rozpaczy, zderzamy się ze ścianą, ponieważ liczba
systemów telekonferencyjnych do zastosowań
profesjonalnych jest mała, a koszt instalacji każdego z nich sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych
i wymaga przyjazdu zespołu fachowców, którzy
taką instalację wykonają. Koszmar. Po drugiej stronie barykady są tanie, rzekomo wielozadaniowe
głośniki ze wbudowanym mikrofonem, podłączane przez Bluetooth lub USB, niebędące jednak w stanie skutecznie ogarnąć telekonferencji,
w której uczestniczą więcej niż dwie osoby.
Z pomocą przychodzi firma Logitech, której
zestaw Logitech GROUP miałem okazję przetestować. Łączy on w sobie trzy cechy: jakość, szybkość
działania i przystępny stosunek możliwości urządzenia do ceny.

Logitech GROUP
GROUP w podstawowej wersji składa się z czterech elementów: stacji bazowej z zestawem głośnomówiącym oraz ekranem LCD, zasilanego
koncentratora, kamery Logitech PTZ PRO 2 oraz
pilota do zdalnego sterowania poszczególnymi
elementami. W dość sporym pudełku znajdziemy
także dwa kable 5 m do połączenia koncentratora
z zestawem głośnomówiącym i kamerą, jeden
kabel 3 m do połączenia koncentratora z komputerem, rzep do regulacji długości kabla, rzep do
przymocowania koncentratora do stołu, zasilacz
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z wtyczkami regionalnymi, mocowanie kamery oraz krótką instrukcję obsługi. Po szczegółowe dane techniczne odsyłam na stronę producenta: www.logitech.com.
System umożliwia prowadzenie spotkań z udziałem maksymalnie czternastu osób w jednym
pomieszczeniu. Opcjonalne mikrofony rozszerzające, które również otrzymaliśmy do testów,
pozwalają współpracować nawet dwudziestu osobom. Liczba elementów, które znajdziemy
w pudełku, może przyprawić o zawrót głowy, ale tylko pozornie, ponieważ konfiguracja całego
zestawu jest dziecinnie prosta. To duży plus dla Logitecha. Kamerę można zamontować na
stole, statywie lub ścianie. Wspomniane mikrofony rozszerzające zwiększają zasięg rejestrowania dźwięku do 8,5 m. Mamy także możliwość uporządkowania przewodów, dzięki organizerom
umieszczonym na spodzie zestawu głośnomówiącego oraz huba (koncentratora). Dodatkowe
mikrofony także mają możliwość skrócenia swoich przewodów poprzez owinięcie ich wokół
podstawy. Proste i skuteczne. W zestawie znajdują się także wszelkie przyssawki, taśmy na rzep
oraz mocowania, które ułatwią estetyczną organizację
całego systemu w sali konferencyjnej, choć o estetyce
można zapomnieć bez odpowiedniego stołu – o otworach, które pozwolą przeprowadzić i ukryć przewody
pod blatem. Logitech GROUP to zestaw obfitujący
w kable, które do najkrótszych nie należą. I dobrze,
ponieważ to tylko utrudniłoby efektywne rozmieszczenie elementów zestawu.
Jakość ich wykonania nie pozostawia wiele do życzenia. Plastik użyty przez producenta jest najwyższej
jakości, a żadna z części zestawu nie sprawia wrażenia
słabej jakościowo. Zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli opisu możliwości i funkcji Logitech GROUP,
wspomnę tylko o cenie całego zestawu. Podstawowa
wersja kosztuje 4999 złotych. Testowany przez iMagazine zestaw miał jeszcze dodatkowe mikrofony rozszerzające, a producent wycenił go na 6298 złotych. To
zdecydowanie nie kilkadziesiąt tysięcy, zwłaszcza mając
na uwadze fakt, iż Logitech GROUP zainstalujemy sami
i nie powinno nam to zająć więcej niż godzinę (wliczając w to organizację przewodów w przestrzeni sali konferencyjnej). Zatem, co potrafi taki zestaw?

Nie ma nic bardziej
frustrującego na
początkowym etapie
budowania biznesowej
relacji z potencjalnym
klientem jak przerywający
obraz w niskiej
rozdzielczości (a można
spotkać się nawet 480p)
z dodatkiem trzeszczących
mikrofonów, które
ledwie zbierają głos osób
siedzących po drugiej
stronie ekranu.
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Przyjdź, podłącz, pracuj
Przede wszystkim pozwala na rozpoczęcie pierwszego połączenia w czasie poniżej dwóch
minut. Plug and play to w przypadku GROUP nie tylko pusty slogan reklamowy, ale rzeczywistość. Podłączenie zestawu do portu USB komputera pozwala de facto rozpocząć spotkanie
wideo. Po wybraniu w preferencjach systemowych Logitech GROUP jako domyślnych urządzeń dla wyjścia i wejścia dźwięku oraz kamery musimy już tylko uruchomić aplikację, z której korzystamy – np. Skype'a – i możemy prowadzić rozmowę. Nad jej płynnością pozwala
zapanować dołączony do zestawu pilot, umożliwiający sterowanie ruchami kamery: góra, dół,
prawo, lewo oraz korzystanie z 10-krotnego zoomu optycznego, który ma soczewka Carl Zeiss
o rozdzielczości Full HD, nagrywająca obraz w 30 klatkach na sekundę. Działanie kamery oraz
dostarczany przez nią obraz robią piorunujące wrażenie. Wbudowany w urządzenie silnik
pozwala na płynne przesuwanie obiektywu o 260°, co możemy rozbić za pomocą pilota lub
przycisków na stacji zestawu głośnomówiącego. Kamerę możemy zdalnie pochylać w zakresie 130°, a jej pole widzenia zamyka się w kącie 90°. Podczas korzystania z funkcji zoom oczywiście słychać dźwięk przesuwania się soczewki w konstrukcji obiektywu, ale jest on na tyle
delikatny, że nie powinien być słyszalny dla uczestników wideokonferencji. Kamera domyślne
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jest ustawiona na wprost, a gdy zestaw nie jest
włączony, lufa obiektywu opada do dołu. Sama
kamera posiada jeszcze jeden dodatkowy mikrofon. Aplikacja Camera Settings, którą możemy
pobrać ze strony producenta, umożliwia szeroką
personalizację parametrów kamery Logitech PTZ
PRO 2. To zdecydowanie najmocniejszy element
całego zestawu Logitech GROUP.
Równie imponująco wypada dwukierunkowy
zestaw głośnomówiący. Przede wszystkim zapewnia on wyraźną słyszalność każdej osoby. Dźwięk,
który emituje, jest czysty, wyraźny i zrozumiały.
Bass odpowiednio mocny, aby zapewnić naturalność brzmienia głosu rozmówców. Funkcja usuwania echa akustycznego i technologia redukcji
szumów redukują pogłos i hałas z otoczenia.
Możliwe jest sparowanie stacji bazowej z głośnikiem za pomocą protokołu Bluetooth lub NFC,
lecz wówczas kamera nie będzie działać. Wymaga
ona połączenia zestawu przewodem USB do komputera. Jeśli chodzi o minusy Logitech GROUP,
to ta kwestia jest jednym z nich. Stacja bazowa
posiada także diody LED w postawie podświetlanego ringu otaczającego panel, na którym
znajduje się wyświetlacz LCD przedstawiający
identyfikator rozmówcy, czas trwania połączenia
i inne dane oraz zestaw przycisków – taki sam,
jak na pilocie. Ten element zestawu zasługuje
na wysoką ocenę z dwóch powodów. Pierwszy
to jakość dostarczanego dźwięku, a drugi – siła

Kamera PTZ PRO 2 to zdecydowanie
najmocniejszy element całego
zestawu Logitech GROUP.

wbudowanych mikrofonów. Życzyłbym sobie,
aby ich parametry były standardem wideokonferencji. Jeśli jednak liczba uczestników spotkania
jest większa, warto zaopatrzyć się w dodatkowe
mikrofony rozszerzające, które zapewnią dosko-
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nałą słyszalność nawet dwudziestoosobowej grupy. Za pomocą każdego z nich członkowie
wideokonferencji mogą wyciszać działanie wszystkich mikrofonów na sali, co sygnalizowane
jest na stacji bazowej poprzez zmianę koloru ramki LED z niebieskiego na czerwony.
Wszystkie powyższe elementy skupia w sobie niewielki koncentrator, który jest zasilany
z gniazda sieci elektrycznej za pomocą dołączonego zasilacza oraz umożliwia podłączenie całego zestawu Logitech GROUP do komputera. Nie zawsze musimy to jednak robić.
Akceptując brak możliwości zdalnego sparowania kamery z urządzeniami, pozostałe elementy zestawu możemy w pełni wykorzystać, parując z zestawem np. naszego iPhone'a lub
iPada. Wówczas kieszonkowy komputer staje się w pełni funkcjonalnym centrum zarządzenia
telekonferencją. Fascynujące, że dożyliśmy takich czasów.
Jeśli Wasza firma boryka się z problemami związanymi z organizacją telepracy lub wideokonferencji, z całą pewnością powinniście zainteresować się zestawem Logitech GROUP. Moja
ocena w pięciostopniowej skali to cztery, ze względu na ograniczone możliwości komunikacyjne kamery. Nie ulega jednak wątpliwości, że Logitech GROUP to najbardziej zaawansowane urządzenia w swojej klasie cenowej, które dostarczają najwyższą jakość, zachowując
przy tym prostotę użytkowania.

kolaczkrzysztof
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HOLLYWOOD W TWOIM DOMU

– PANASONIC EZ1000
PAWEŁ OKOPIEŃ

W tamtym roku Panasonic zaoferował model DX900 – ten telewizor wyznaczył tak właściwie
standardy, jeśli chodzi o HDR. W 2017 roku na sklepowych półkach pojawia się Panasonic EZ1000,
drugi ekran OLED w historii firmy, który wynosi pojęcie jakości obrazu na nowy poziom.
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W sklepach i w różnych materiałach promocyjnych znajdziemy
informacje, że nowe telewizory OLED Panasonic wprowadzają do
naszego domu jakość rodem z Hollywood. Nie jest to czcze gadanie, gdyż japoński producent ściśle współpracuje z ekspertami
z miasta aniołów. EZ1000 dowodzi, że choć panele organiczne do
telewizorów OLED mogą być produkowane w jednej fabryce, to
modele produkowane w tej technologii mogą się od siebie znacząco różnić detalami.
EZ1000 debiutuje w wersji 65-calowej, pojawi się też na rynku
wariant większy, 77-calowy. Z racji ceny należy go jednak traktować
jako ciekawostkę. EZ1000 w 65-calach też nie jest tanim telewizorem, ale zdecydowanie wartym pieniędzy. Mówimy wszak o modelu
referencyjnym, wykorzystującym najlepsze podzespoły na rynku.
Oprócz najnowszej generacji ekranu OLED Panasonic zastosował
w tym modelu unikalny filtr czerni. Ponadto sercem telewizora jest
procesor Studio Colour HCX2. Radzi on sobie doskonale z szeroką
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paletą kolorów, barwy są tak samo
wzorowo wyświetlane, niezależnie
od stopnia jasności. Dzięki temu jest
możliwe wygenerowanie autentycznego obrazu HDR.
Najnowszy flagowy telewizor
Panasonica został stworzony przez
profesjonalistów z myślą o profesjonalistach i najbardziej wymagających użytkownikach. Jego
specyfikacja jest tak dobra, że
śmiało może pełnić funkcję profesjonalnego monitora na przykład
w studiach postprodukcyjnych.
Koloryści mogą wczytywać własne
tabele poglądowe przez port USB,
telewizor jest gotowy na profesjonalną kalibrację. Otrzymał też certyfikaty THX. Oznacza to, że widzimy
obraz dokładnie taki, jaki chcieli
uzyskać filmowcy. EZ1000 wspiera
wyświetlanie w HDR10, a także HLG,
jest więc gotowy zarówno na treści
z serwisów VOD, płyt UHD Blu-ray,
konsol do gier, jak i telewizji. Niski
input lag sprawia, że telewizor ten
zadowoli również graczy.
Świetny obraz idzie w parze
z dobrym dźwiękiem, a to nie jest
oczywiste w telewizorach. W podstawie EZ1000 znajdziemy zintegrowany soundbar, który powstał
we współpracy z inżynierami marki
Technics. W belce grającej jest 14
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głośników – osiem basowych, cztery średniotonowe, dwa wysokotonowe, a także poczwórny
radiator podbijający bas. Efektem jest czysty, pełny dźwięk, który sprawi, że filmowe seanse
będą kompletne. W ciemnym pokoju będziemy mogli poczuć się jak w kinie, a nawet lepiej,
dostrzegając wszystkie detale i rozkoszując się rozdzielczością 4K i trybem HDR.
Panasonic nie zapomina o funkcjach multimedialnych. Zamiast wodotrysków znajdziemy
prosty interfejs i płynnie działający system z dostępem do popularnych serwisów jak Netflix,
Amazon czy YouTube. Nie zabrakło też odtwarzacza multimedialnego radzącego sobie
świetnie z treściami z dysków podpiętych przez USB czy dysków sieciowych.
W kulturze japońskiej dąży się do perfekcji. Dokładnie tak funkcjonuje też Panasonic. Firma
nie ściga się z innymi producentami na dziesiątki modeli wydawanych niemal co pół roku.
Na nowy ekran OLED od Panasonica czekaliśmy dwa lata. Dzięki połączonej pracy inżynierów z Osaki i Hollywood udało się stworzyć niesamowity ekran. EZ1000 wyznacza standardy,
pokazuje możliwości technologii OLED. Oglądanie na nim treści z UHD Blu-ray to prawdziwa
filmowa uczta.

paweloko
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27-CALOWY MONITOR OD AOC
CZY W DOBIE EKRANÓW 4K CZY 8K JEST JESZCZE MIEJSCE
NA ZWYKŁE MONITORY?

MACIEJ SKRZYPCZAK

W moje ręce wpadł monitor firmy AOC, która w tym roku świętuje pięćdziesięciolecie.
Ten model to dokładnie Q2781PQ i, jak wskazuje tytuł, ma dwadzieścia siedem cali.
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Jestem fanem sprzętu z nadgryzionym jabłkiem oraz
grafikiem komputerowym, wygląd jest dla mnie bardzo ważny. A powiedzmy sobie szczerze, przez wiele lat
monitory nie grzeszyły ładnym wyglądem. Kiedy więc
trafił do mnie model od AOC, byłem gotowy pogodzić
się z powyższym faktem i w tym przypadku. Okazało się
jednak, że czeka mnie miła niespodzianka. Pierwsze, co
rzuca się w oczy po wyjęciu monitora z opakowania, to
bardzo cienkie ramki wokół ekranu. Mają po około dziewięć milimetrów z każdej strony. W porównaniu do całej
powierzchni są więc niemal niewidoczne. Monitor stoi
na aluminiowej, specjalnie wyprofilowanej nodze i jako
całość wygląda naprawdę bardzo ładnie.
Produkt jest wyposażony w standardowe złącza D-Sub,
2 × HDMI, Display Port oraz wejście słuchawkowe. Nie
ma niestety USB-C ani Thunderbolt. Konfiguracja monitora odbywa się w dość tradycyjny sposób – z lewej
strony od dołu znajdują się przyciski, którymi wywołujemy menu, poruszamy się po nim oraz wybieramy
poszczególne opcje. Samo poruszanie się po menu
nie jest jakoś mocno intuicyjne, ale z drugiej strony nie
korzysta się z niego przecież aż tak często.
Monitor AOC posiada LED-ową matrycę AH-IPS i jest
w stanie wyświetlić pełną paletę barw z przestrzeni
sRGB. Jego domyślna rozdzielczość to 2560 × 1440 pikseli przy odświeżaniu 60 Hz. Czas reakcji to cztery milisekundy. Takie parametry wskazują, że nie jest to sprzęt
dla najzagorzalszych graczy, ale nie oznacza to, że się do
gier nie nadaje. Przez te kilka tygodni użytkowania AOC

Ten monitor to doskonałe rozwiązanie
do zadań domowych i biurowych.

155

/ SPRZĘT / 27-calowy monitor od AOC

156

sporo grałem w grę ARK: Survival Evolved (jej recenzję możecie znaleźć w poprzednim numerze
iMaga) i muszę przyznać, że na takim monitorze grało się wyśmienicie.
Jeśli zaś chodzi o samą rozdzielczość ekranu, nie jest to 4K. Ale z drugiej strony w niczym to
nie przeszkadza. Obraz nadal jest ostry i wyraźny. Przy takich gabarytach nie trzeba siedzieć
z nosem w ekranie, piksele nie są więc zbytnio zauważalne.
Sam monitor ma również wbudowane inteligentne funkcje: e-Saver ma za zadanie zmniejszyć
zużycie pobieranej energii, a technologia Flicker-free minimalizuje zmęczenie oczu. Ja po raz
pierwszy natomiast korzystałem z wbudowanych profili wyświetlania obrazu. I tak podczas gry
przełączałem na specjalnie do tego przeznaczony profil, a podczas oglądania filmu – na filmowy.
Różnica w odbiorze była kolosalna, a oczy nie męczyły mi się szybko.
Na koniec pozostaje kwestia ceny. I również tutaj AOC Q2781PQ wypada bardzo korzystnie.
Można go już nabyć poniżej 1600 złotych.
Podsumowując, opisywany przeze mnie monitor jest bardzo ładny (to dobrze, że coraz więcej producentów w końcu zauważa, że wygląd też się liczy), wiernie odwzorowuje kolory, jest
dobry dla zwykłych graczy, a do tego ma dobrą cenę. Jest to więc bardzo dobry kawałek elektroniki. Jeśli nie potrzebujesz do pracy i grania od czasu do czasu w wysokiej rozdzielczości, to
naprawdę warto zainteresować się tym modelem!

mcskrzypczak

AOC Q2781PQ
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 5/6
Cena: 1549 PLN
Producent: AOC
Gdzie kupić: X-Kom
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TOYOTA C-HR

TOYOTA C-HR – NOWA DEFINICJA
KOMPAKTOWEGO CROSSOVERA

JAN URBANOWICZ

Powiedzieć o Toyocie C-HR, że przyciąga wzrok, to tak, jakby nic o niej nie powiedzieć.
Co jednak zrobić, skoro tak jest. Nowy model japońskiego producenta zrobił furorę na
rynku, a mnie wcale to nie dziwi.
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Toyota mówi, że skrót C-HR powinno się rozwijać Compact Hybrid Revolution. Oznacza to,
że model ten jest rewolucją w podejściu do miejskich crossoverów. Kiedy patrzymy na auto,
wydaje nam się, że jest to coupé (z dala, dzięki lekko zamaskowanym klamkom tylnych
drzwi, sprawia wrażenie auta trzydrzwiowego), po chwili stwierdzamy, że to auto kompaktowe, by z bliska przekonać się o tym, iż tak naprawdę jest to crossover. Początkowo myślałem, że jego bezpośrednim konkurentem jest Nissan Juke, szybko jednak okazało się, że
bliżej mu do większego Qashqaia. Producent przekonuje, że C-HR to przede wszystkim auto
europejskie. Tu zostało zaprojektowane, z myślą o europejskich drogach i kierowcach. Czuć
to podczas prowadzenia i chyba między innymi dlatego lepiej jeździło mi się tym autem niż
Priusem. Oczywiście, są to inne samochody, ale mają sporo wspólnego – o tym później.
Pamiętam, gdy po raz pierwszy zobaczyłem ten

Toyota mówi, że skrót C-HR,
powinno się rozwijać Compact
Hybrid Revolution.

samochód. Uczucia miałem bardzo mieszane, bo
z jednej strony spodobała mi się jego oryginalność,
ale jednocześnie był paskudny. Szybko jednak przekonałem się o tym, jaki jest naprawdę i moje zdanie
zamieniło się na bardziej pozytywne. Tak jak wspo-

/ SPRZĘT / Toyota C-HR

160

minałem wcześniej, nie można powiedzieć, że auto
nie przyciąga naszego wzroku. Choć sporo tu podobieństw do innych modeli, również innych producentów, to Toyoty nie pomylimy z żadnym innym
samochodem, nawet jakbyśmy nie mieli na karoserii
żadnych znaczków – podobnie zresztą jest w przypadku Priusa. Choć C-HR z pozoru wygląda na małe
autko, to szybko okazuje się, że to całkiem masywna
bryła, ale nie na tyle wielka, byśmy mieli problem
z zaparkowaniem na mieście czy wciśnięciem się
w ciaśniejsze uliczki. Jest to zatem bardzo dobry
samochód na miasto.
Zajrzyjmy do środka. Od razu widać, że Toyota postanowiła coś zmienić. Wprawdzie są tu podobieństwa
do innych modeli, ale zadziało się tu również sporo
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nowości. Wprawne oko szybko wychwyci, że niemal w każdym elemencie deski rozdzielczej, wykończenia podsufitki czy kierownicy znajdziemy kształt rombu. Pojawia się on
w całym aucie i według mnie to bardzo ciekawy zabieg. Inne są fotele, w których siedzi się
naprawdę wygodnie i podróże (nawet dalsze) nie męczą naszych pleców. Mnie bardzo przypadł do gustu zegarek znajdujący się obok ekranu inforozrywki – jest osobno i pokazuje
nam godzinę, bez względu na to, czy ekran jest włączony. Swoim bardzo prostym designem
nawiązuje do starszych modeli producenta. W C-HR znajduje się również odmienny drążek
zmiany biegów – nie ma tu tego znanego z innych hybryd Toyoty, niebieskiego „joysticka”
– który dla mnie był niesamowicie wygodny. Nie wiem do końca, jak mam to ująć. Całe wnętrze jest wykonane solidnie, z dobrej jakości materiałów. Zdecydowanie lepszych niż w ostatnim Priusie. Nie ma już tych dziwnych plastików przypominających wyposażenie łazienki,
wszystko jest lepiej ze sobą spasowane i nie trzeszczy tak bardzo. Użytkowanie tego wnętrza
jest przyjemne.

Miejsca w środku jest więcej, niż bym się spodziewał. Dobrze, przyznam, że ja sam wielkoludem nie jestem, ale biorąc pod uwagę, jaki miałem „zapas”, to nawet osoby wyższe sobie
tu poradzą – przynajmniej z przodu. Z tyłu bowiem może być mniej wygodnie, jeśli mamy
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powyżej 180 centymetrów wzrostu. Niestety, nawet jeśli macie mniej, to nie chcielibyście
tam siedzieć. Tylna kanapa to moim zdaniem największa wada tego samochodu. Wyobraźcie
sobie, że wchodzicie do ciemnej pieczary. Nocą. Jest tam więc ciemniej niż w d…, no, jest
po prostu ciemno. To teraz pomyślcie, że może być jeszcze ciemniej i tak właśnie jest z tyłu
w C-HR. Winę za to ponoszą wielkie tylne słupki i małe okna. Przez to wpada tam dość mało
światła, co w połączeniu z przyciemnianymi szybami i ciemną podsufitką (brak szyberdachu
lub dachu panoramicznego), może powodować efekt przytłoczenia i lekkiego dyskomfortu.
Trochę pewnie wyolbrzymiam, ale ja sam się tam dość dziwnie czułem.
Bagażnik ma 377 litrów pojemności, co większości w zupełności wystarczy na rozmaite
zakupy i krótkie trasy. Oczekiwałem czegoś mniejszego i byłem zaskoczony pakownością
tego „kufra”.
Toyota C-HR jest dostępna w dwóch
wersjach napędowych. Pierwsza
to silnik benzynowy 1.2 turbo i 116
KM. Drugi, taki mieliśmy do testu, to

Tylna kanapa to moim zdaniem
największa wada tego samochodu.
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hybryda o mocy 122 KM. To dokładnie ten sam
napęd, który znajdziemy w Priusie 4. generacji. To są moje subiektywne odczucia, ale tym
modelem jeździło mi się o wiele, wiele lepiej niż
„Królem Hybryd”. Tu chyba wchodzi w grę to, że
C-HR została stworzona przede wszystkim dla
Europejczyków. Jest też nieco lżejsza. Pomimo
tego, że to ten sam układ napędowy, to wydaje
się on lepiej dopasowany do C-HR. Jazda była dla
mnie o wiele przyjemniejsza.
Sama jazda po mieście tym modelem jest dla
mnie niemal tak komfortowa, jak Hyundaiem
IONIQ w wersji hybrydowej. Przez większość
czasu poruszamy się niemal bezszelestnie, a przy
tym średnie spalanie wynosi 4,6 litra/100 km.
Wspaniale! Gorzej jednak robiło się przy większych prędkościach, zwłaszcza autostradowych
i wtedy zdecydowanie wygrywał Koreańczyk.
Hyundai miał bowiem dwusprzęgłową skrzynię,
a Toyota tradycyjnie w swoich hybrydach oferuje
bezstopniową CVT. W mieście sprawdza się to
bardzo dobrze, trasa i jazda ze stałą wysoką prędkością może jednak mocno wkurzać nasze uszy.
Żeby tego było mało, kojarzycie ten spoiler nad
tylną szybą? Otóż przy szybszej jeździe słychać
bardzo szum powietrza, który również może bardzo przeszkadzać.
Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest wyposażenie. Jest ono bardzo bogate już w wersji
podstawowej, zwłaszcza jeśli chodzi o pakiet bezpieczeństwa. Dostaniemy w nim między innymi:
9 poduszek powietrznych, aktywnego asystenta
pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, układ antykolizyjny czy automatyczne światła. W opcji
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dostępne są również czujniki martwego pola, czytnik znaków drogowych, a także system
ostrzegający o ruchu poprzecznym przy cofaniu. Warto zwrócić uwagę na kamerę cofania. Żałuję, że ma nie tu rozwiązania, jak u niektórych niemieckich producentów, chowanej
kamery, która pojawia się dopiero po wrzuceniu wstecznego biegu, dzięki czemu jest niemal
zawsze czysta. Toyota nie stosuje tego, przez co kamera dość szybko się brudziła, kiedy nie
było słonecznej pogody.
Minusem jest tu również brak systemów Android Auto oraz CarPlay. Przez to jesteśmy „skazani” na system Toyoty, któremu sporo brakuje do ideału, zwłaszcza pod względem designu
– w szczególności mapa nawigacji, która wciąż wygląda, jakby była sprzed 20 lat. Oczywiście
możemy sobie podłączyć nasz telefon po Bluetooth, by rozmawiać przez zestaw głośnomówiący oraz słuchać muzyki przez dość przeciętne audio.
Toyota C-HR sprawiła, że jeszcze mocniej przekonałem się do aut hybrydowych. Niskie spalanie, cicha praca i wygoda to rzeczy, które zachęcają do zakupu. Tym bardziej że ostatnio
moja droga do pracy – o ile poruszam się samochodem, a nie komunikacją – to sporo czasu
w korku, a co za tym idzie, sporo spalonej benzyny. Z hybrydą ten problem znacząco się
zmniejsza. Baterie w C-HR ładują się dość szybko podczas jazdy i mogą wystarczyć na dłu-
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gie stanie w korku. Dzięki temu pojawiają się nam oszczędności. W przypadku tego modelu
dochodzi nam jeszcze naprawdę oryginalny wygląd, który sprawi, że możemy się wyróżniać na drodze. Z tym jednak bym nieco uważał, gdyż na drogach jest ich już całkiem dużo.
Jeszcze przed oficjalną premierą auta w polskich salonach, na początku roku klienci Toyoty
zamówili około tysiąc sztuk. To mówi samo za siebie. Ze swojej strony polecam kolor białej
perły – jest go dość mało na ulicach, a moim zdaniem wygląda obłędnie i z całej oferty lakierów prezentuje się na tym modelu najlepiej. Gdyby tylko nie trzeba było za samochód zapłacić takich pieniędzy, to poważnie bym się nad nim zastanawiał przy potencjalnym zakupie. Za
wersję podstawową z silnikiem benzynowym i wyposażeniu Active, zapłacić musimy 81 900
PLN. Jest to jak najbardziej akceptowalna cena, szkoda tylko, że za podstawę i bez napędu
hybrydowego. Testowy egzemplarz w pakiecie Prestige kosztuje 126 200 PLN. Niemało.
Dopóki w Polsce nie powstanie bogata infrastruktura dla ładowania aut elektrycznych, a ich
baterie też nie będą pojemniejsze, to hybrydy są według mnie najlepszym rozwiązaniem.
To jest co prawda półśrodek, bo wszystko i tak idzie w stronę pełnych elektryków, ale zanim
to nastąpi, powinniśmy wybierać jak najlepsze modele aut hybrydowych. Toyota C-HR,
choć nie bez wad, zdecydowanie do nich należy. Podkochuję się w tym samochodzie i mam
nadzieję, że jeszcze w przyszłości będę miał okazję nim jeździć, najlepiej trochę dłużej.

yasiek_

Toyota C-HR
Plusy:
• design nadwozia
• dobre prowadzenie
• estetyczne wnętrze
• bogate wyposażenie podstawowe
• bardzo dobre niskie
spalanie w mieście
Minusy:
• ceny bogatszych wersji
• ciemno na tylnej kanapie
• bezstopniowa skrzynia CVT
• szum powietrza przy
wyższych prędkościach

Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.
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Prezentacja firmowa
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Koncept Layoutu
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Typografia i kolorystyka
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Teksty (różne wersje)
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

TWITTER
Na iOS mamy w sumie dwie drogi korzystania z Twittera.
Pierwsza to oficjalna aplikacja Twittera, druga droga to płatna
aplikacja Tweetbot. Kilka dni temu ta pierwsza została mocno
zaktualizowana i jest już w sumie używalna. Zmieniono przede
wszystkim interfejs. Mamy wiec okrągłe avatary, zmienioną krój
czcionki oraz dynamicznie aktualizowane informacje o liczbie
odpowiedzi, retweetów, polubień bezpośrednio pod każdą
z wiadomości. Sporą zmianą jest też otwieranie linków wewnątrz
aplikacji, a nie przełączanie na Safari. Pojawiło się też nowe
wysuwane z lewej strony menu.
Cena: 0,00 EUR						

FIDGET SPINNER
Udało mi się nie załapać na modę na Fidget Spinnery. Może jestem
za stary, a może z drugiej strony załapałem się już dawno, bo gdy
byłem dzieckiem, pamiętam, jak się bawiłem łożyskami. Jeśli Wy
chcielibyście pobawić się nowym wynalazkiem szatana, a wstydzicie
się być posądzeni o to, że zachowujecie się dziecinnie, to polecam
apkę Fidget Spinner. Dostajemy swojego spinera i musimy za
pomocą czterech pociągnięć palcem wykręcić jak najwięcej
obrotów. Zbieramy za to specjalne punkty, które potem możemy
wymienić na tuningowe akcesoria do naszego spinera. Uwaga! To
może naprawdę wciągnąć.
Cena: 0,00 EUR							 Pobierz

Pobierz
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ADOBE SCAN
Aplikacji do skanowania dokumentów jest tak dużo w App Store
i są tak dobre, że kupowanie skanera w obecnych czasach to
bezsens. A teraz doszła kolejna aplikacja i to taka wydana przez
największego gracza na rynku, Adobe! Aplikacja ma sporo zalet.
Po pierwsze zeskanowane pliki przechowuje w chmurze Adobe.
Po drugie potrafi automatycznie robić OCR obrazu i zapisywać plik
PDF, w którym oprócz zdjęcia skanowanego dokumentu jest też
zapisany tekst, który został rozpoznany. Aplikacja działa naprawę
dobrze, radzi sobie z różnymi tekstami, rozpoznaje wizytówki. To
jeden z lepszych tego typu programów, dla użytkowników Adobe
Cloud najlepszy.
Cena: 0,00 EUR						

TANKUJ24
Pewnie znacie Ubera, Pyszne.pl, Airbnb i inne serwisy pozwalające
na zakup różnych rzeczy w sieci. Zakup, który zazwyczaj jest tańszy
niż w kanale tradycyjnym. Na naszych oczach dzieje się zakupowa
rewolucja. Twórcy aplikacji Tankuj24 przekonują, że nadszedł czas
na mobilne kupowanie paliwa. Dlatego właśnie stworzyli aplikację
mobilną, która umożliwia polskim kierowcom kupowanie paliwa
taniej niż na tradycyjnych stacjach paliw. Wystarczy uruchomić
aplikację i wyszukać stacje ze zniżkami. Apka działa w Częstochowie,
Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Łomży, Szczecinie, Świnoujściu,
Trójmieście i Warszawie. Na razie problemy są dwa. W Warszawie jest
jedna stacja i daje 3 grosze upustu. Ale trzymam kciuki.
Cena: 0,00 EUR							 Pobierz
norbertcala

Pobierz
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RECENZJA THINGS 3
DLA MAC I iOS
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Problem z aplikacjami to-do do GTD jest prosty – trzeba mieć żelazną wolę, aby z nich
korzystać. A przynajmniej ja tak mam – często myślę sobie, że szybciej i łatwiej będzie mi
coś zapamiętać niż szczegółowo zapisywać myśl. To złe podejście, bo połowę z tych rzeczy
zapominam. Najgorzej jednak jest wtedy, gdy zaczynamy listę to-do traktować jak obowiązek.

Rozwiązanie tego jest jednak proste – należy stworzyć aplikację, która wcale nie musi być
idealna, ale która sama w sobie będzie przyciągała użytkownika. Będzie go zachęcała swoim
wyglądem i UI do korzystania z niej. Tak właśnie na mnie oddziaływał oryginalny Things
z 2007 roku, ale wersja z 2017 roku podbiła poprzeczkę – to pierwszy program z kategorii
to-do, który po prostu sprawia mi przyjemność. Wizualną. Funkcjonalną. Nie frustruje mnie.
To wszystko mu się udaje, pomimo że nie jest idealny.

Wygląd
Okazuje się, że nie tylko ja uważam, że ten program wygląda świetnie – doceniło go również
Apple, nadając mu w tym roku Apple Design Award. To ogromne wyróżnienie dla Cultured
Code z niemieckiego Stuttgartu, która prawdopodobnie doda im skrzydeł, zachęcając do
dalszego rozwoju całej serii programów.

Ceny i platformy
Program dostępny jest na trzech platformach – iPhone, iPad i Mac. To prawdopodobnie najgorsza decyzja firmy i wcale nie chodzi mi o kwestie finansowe. Po prostu chciałbym, aby
wersje na iOS były jednym, uniwersalnym programem. Z drugiej strony, dzięki temu jest
taniej dla wielu klientów, szczególnie jeśli chcą kupić tylko wersję dla iPhone’a lub iPhone’a i Maca. Nie rozumiem też marketingowego sensu rozróżniania cen pomiędzy iPhonem
i iPadem, tym bardziej że funkcjonalność obu wersji jest w zasadzie identyczna. Cieszy mnie
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natomiast fakt, że program kupuje się raz i firma nie wymaga od nas płacenia subskrypcji – o ile ten trend z ostatnich paru miesięcy ma swoje zastosowanie, preferuję zapłacić raz
i mieć potem spokój. Wolę zapłacić za upgrade niż płacić co miesiąc lub rok i potencjalnie
żałować, że nie wykorzystuję odpowiednio programu.
• Things 3 dla iPhone – 47,99 PLN
• Things 3 dla iPad – 94,99 PLN
• Things 3 dla Mac – 239,99 PLN
• Cultured Code – Things 3
Tanio nie jest, a komplet programów na każdą platformę kosztuje 382,97 PLN. Osobiście
wolałbym, aby ceny były lepiej dostosowane do naszego, polskiego rynku i wynosiły odpowiednio 39,99, 79,99 i 179,99, co dałoby ładną sumę 300 PLN bez trzech groszy. Opcjonalnie
widziałbym też 49,99, 99,99 i 199,99, co dałoby w sumie 350 PLN. Biorąc jednak pod uwagę,
że nawet Apple dostrzega różnice u nas względem krajów „zachodnich”, oferując chociażby
Apple Music dwukrotnie taniej niż w Niemczech, to z pewnością wielu z Was doceniłoby
podobny gest od strony Cultured Code.
Konkurencja może wydawać się tańsza, ale wszystko zależy od punktu widzenia – przez
ostatnią dekadę otrzymaliśmy dwie wersje Things (ta jest trzecia), czyli „duży” update
wymagający płatności pojawia się średnio raz na pięć lat. 2Do Pro dla iOS wymaga rocznej subskrypcji w wysokości 95 PLN, a wersja na Mac kosztuje dodatkowe 240 PLN. Todoist
wydaje się tańszy – subskrypcja kosztuje 120 PLN rocznie, potrzeba więc trzech lat, aby
cena się wyrównała.
Things ma już ponad milion klientów: ewidentnie robią coś tak, jak powinni.

Workflow
Filozofia optymalnego wykorzystania Things oparta jest o workflow wykorzystujący
Action Extension na iOS i macOS oraz opcjonalnie skrót klawiszowy (Ctrl+Spacja) na
macOS (wymaga włączonego Things, który może być w tle). Nasze nowe zadania trafiają w ten sposób do Inboxu w Things, a jak znajdziemy chwilę, to przeglądamy dodane
zadania i sortujemy je po odpowiednich projektach lub działach. Oczywiście możemy po
prostu wejść do aplikacji i tam wszystko od razu wrzucić do Inboxu lub w odpowiednie
miejsca. A jest jak i gdzie je wrzucać!
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Podział zadań i funkcje
Things 3 pozwala nam na dosyć rozbudowany podział wszystkich naszych zadań, na Areas
oraz Projects. Te pierwsze „strefy” wykorzystałem do podzielenia swoich zadań na służbowe
i prywatne.
Area może samo w sobie
zawierać to-do, wraz z podpunktami do odhaczenia, ale
niestety nie można do niego
dodawać nagłówków (więcej
o tym za chwilę).
Pod „strefami” można również umieścić pełne projekty,
które mogą zawierać zadania, opcjonalnie podzielone
nagłówkami oraz checklisty
i notatki.
Każdą pozycję można oczywiście wyposażyć w tagi
(zgodnie z naszym systemem oznaczania), datę,
kiedy chcemy to zadanie
rozpocząć i ostateczny termin wykonania zadania. To
dodatkowo spowoduje, że
pozycje będą się w odpowiednich dniach pojawiały
w widokach Today (Dzisiaj),
Upcoming (Nadchodzące),
Anytime (Kiedykolwiek) lub
Someday (Kiedyś).
Te wszystkie dodatki są oczywiście opcjonalne, ale mają
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za zadanie ułatwić nam życie. Wypracowanie własnego systemu, który mi w pełni odpowiadał, zajęło dosłownie pięć minut. Nie każdemu to przypadnie do gustu – są różne metody
GTD i nie każda będzie Wam pasowała, należy więc znaleźć odpowiednią dla siebie.
Jeśli jeszcze nie czytaliście felietonów Krzysztofa Stambuły na ten temat, to gorąco polecam
jego całą serię „O Produktywności”, w archiwum iMag Weekly – to właśnie te artykuły mnie
zainspirowały do powrotu do aplikacji to-do.
Wracając do Things – duża ilość białych, pustych przestrzeni, nawet na ekranie iPhone’a,
nadaje programowi odpowiednią oprawę, którą każdy z nas zapewne inaczej odbiera – dla
mnie jest czysto, elegancko i minimalistycznie, czyli dokładnie tak, jak lubię.
Ciekawą „zagrywką” jest dodanie opcji na zapisanie zadania do wykonania na This Evening
(Tego Wieczoru) – przydało mi się to już kilkukrotnie, przy prywatnych sprawach. Drugim
elementem, który bardzo sobie cenię, to możliwość strukturyzowania naszych projektów
i zadań, dzięki dodawaniu nagłówków.
Ten mały, a jakże elegancki
dodatek, wyjątkowo mi ułatwia pewne czynności, jak
widać na przykładzie tej
recenzji. Ciekawostką jest również to, że można się podzielić
tak stworzoną strukturą z inną
aplikacją, na przykład edytorem tekstu, a on automatycznie utworzy tam checklistę. Chciałbym, aby alternatywnie była
opcja tworzenia od razu struktury artykułu w Markdown – to byłaby wisienka na torcie.
Projekty mogą być bardzo rozbudowane i często sprawdzają się przy większych zestawach
zadań do wykonania, bardzo miłym akcentem są więc checklisty, które można tworzyć
w ramach pojedynczych zadań – ułatwiają życie, bo nie musimy go sobie komplikować, tworząc osobny projekt.
Things dla iOS posiada również „magiczny” przycisk „+”, za pomocą którego możemy dodawać to-do, tworzyć nagłówki lub przenosić zadania od razu do Inboxu. Secret magii polega
na tym, co z tym przyciskiem zrobimy – po jego kliknięciu i przytrzymaniu wystarczy wyko-
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nać odpowiedni gest lub umieścić go w odpowiednim miejscu na ekranie. Po paru minutach
przyzwyczajania się wchodzi to w nawyk.
Things dla Mac umożliwia też chowanie sidebara (na iPada również) oraz otwieranie wielu
okien, na przykład osobne dla wybranych projektów – możemy go dostosować do swoich
potrzeb według uznania. Wersje iOS-owe z kolei zawierają wszystkie możliwości desktopowe – interfejs jest inny, ale możliwości te same. Najlepsze jest to, że niezależnie od platformy, program jest tak samo elegancki i ma dokładnie te same możliwości.
Ostatnim miłym akcentem, który być może zauważyliście przy screenshotach z tą recenzją,
jest wskaźnik postępu, który zamyka kółko wraz z odznaczaniem kolejnych podpunktów.
Detal, tak, ale pozwala szybko ocenić, jak bardzo „w plecy” jesteśmy.
Things 3, jak zapewne się domyślacie, ma również pełną synchronizację pomiędzy wszystkimi trzema platformami. Firma korzysta z własnego rozwiązania, nazwanego Things Cloud
– jest darmowe i nie trzeba z niego korzystać, jeśli nie macie takiej potrzeby lub możliwości
(kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych).

Wsparcie dla „bajerów”
Things wspiera wszystkie technologie macOS i iOS, czyli:
• Handoff,
• Touch Bar,
• Split View,
• dodatkowe akcje na ikonach na ekranie domowym,
• widgety,
• haptic feedback na iPhonie 7 i 7 Plus.
Dbałość o detale ekipy pod tym względem jest ogromna.

Są też ograniczenia
Żaden program nie jest idealny i podobnie Things 3 ma kilka braków i ograniczeń.
Sporą przeszkodą dla wielu będzie brak możliwości współpracy nad zadaniami w grupie – to
program przeznaczony dla pojedynczego użytkownika.
Zabrakło mi też rich previews, żeby po wklejeniu linka od notatki pod zadaniem pojawił się
podgląd na wzór linków wklejanych do Wiadomości pod iOS 10 lub nowszym. Analogicznie
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brakuje mi możliwości wklejenia deep linka do wybranego miejsca w innym programie,
abym łatwo mógł do niego wrócić.
Niestety, w Things 3 zabrakło opcji dodawania załączników do naszych projektów i zadań. To
potencjalnie spora wada – wiem, że ta opcja ułatwiłaby mi życie. Być może pojawi się z czasem, jeśli wystarczająca duża liczba osób będzie się tego domagała.
Piękno jasnego designu Things może być wadą wieczorami lub w nocy – w takich sytuacjach przydałaby się możliwość przełączania programu w tryb ciemny.
Jeśli zaczniemy tworzyć to-do, a po chwili stwierdzimy, że jednak chcemy dla tego zadania
stworzyć osobny projekt, to wystarczy skorzystać z opcji konwersji z tego pierwszego na
drugi, zamiast zaczynać od nowa. To bardzo wygodne, ale raz mi się zdarzyło nie wcelować
myszką w odpowiedni przycisk i niestety nie można tej zmiany cofnąć – brak undo w tej
kwestii jest dla mnie (bardzo rzadko) problematyczny.
Things nie ma też interfejsu webowego ani żadnych API, aby móc wykorzystać takie narzędzia jak IFTTT, które mogłyby nam automatycznie tworzyć zadania. Na przykład, jeśli serwis
meteo przewiduje burzę, to IFTTT mogłoby nam dodać zadanie „na dzisiaj”, które przypominałoby, żeby zamknąć balkon przed wyjściem z domu.

Pytania od czytelników
1. Czy to konkurencja dla OmniFocus? Czy jest opcja wrzucania zadań mailem tzw.
Mail Drop?
Niestety nigdy nie przekonałem się do OmniFocusa i zarzuciłem jego poznawanie, zanim
zrozumiałem jego ideę. Jeśli muszę poświęcić wiele godzin na zrozumienie i poznanie programu do to-do, to znaczy, że przerasta on moje potrzeby. Nie wątpię, że dla niektórych to
idealne narzędzie, ale ja go odbieram jak program do zarządzania gigantycznymi projektami. Gdzie z armatą na muchę?! Things 3 nie ma funkcji Mail Drop, ale jeśli w aplikacji Mail
skorzystasz ze skrótu klawiszowego lub Action Extension do tworzenia zadania, to będzie
ono zawierało linka do tego maila.
2. Jak wypada względem Wunderlist i Windows To-Do?
Wunderlista używałem wiele lat temu i nigdy mi nie pasował – był wręcz zbyt prosty. Nie
wiem, co się od tamtej pory zmieniło. Nowego Microsoftowego To-Do nie używałem.
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3. A jak się ma do 2Do? Mam w wersji na Mac i iOS i nie wiem, czy zmieniać.
Bardzo krótko korzystałem z 2Do, ponieważ nie odpowiadał mi jego UI. W zasadzie w życiu
nie znalazłem żadnego programu do zarządzania zadaniami, który by mi odpowiadał tak
bardzo, jak Things, więc podejrzewam, że to bardzo indywidualna kwestia. Dla niektórych
zaletą 2Do będzie sync przez Dropboxa. Dla mnie jest to wada.
4. Jak się ma porównanie względem Todoist Premium.
Todoist miałem bardzo krótko – podobnie jak z innymi, nie przekonał mnie do siebie swoim
UI. Ma potencjalnie więcej funkcji (co nie zawsze jest plusem) i korzysta z modelu subskrypcyjnego, który mi nie odpowiada w tego typu programach.
5. Da się trackować czas albo integrować z zewnętrznymi źródłami (wink wink jira)?
Niestety nie ma takiej funkcji, a szkoda. Trackowanie czasu poświęconego nad danym zadaniem byłoby bardzo miłym dodatkiem.

Podsumowanie
Nie wszystko jasne, co jest białe? Złoto, co się świeci? Jakoś tak to szło. Things od wersji 1.0
urzekł mnie swoim UI i pomimo że przestałem z niego z czasem korzystać – przeszkadzał
mi wtedy brak sensownego sposobu synchronizowania danych między urządzeniami – to
wróciłem do wersji 3.0 pełen nadziei. Ekipa z Cultured Code mnie nie zawiodła – od podstaw
stworzyli jedyny program tego typu, który mi odpowiada. Jak już wspominałem, nie jest
idealny, ale to cena, którą jestem gotowy zapłacić – to obecnie jedyna propozycja na rynku,
z której jestem w stanie korzystać.
Z własnego doświadczenia wiem, jak indywidualną sprawą jest narzędzie do zarządzania
naszymi zadaniami – jedni wolą 2Do, inni Nozbe, a ktoś jeszcze systemowe Przypomnienia.
Dlatego radzę go najpierw przetestować – wersja na Mac jest dostępna jako trial na stronie
Cultured Code – a dopiero potem kupić. To, że mi „podeszła” pod moje potrzeby, nie oznacza, że Wam się spodoba. Jeśli jednak mam być subiektywny, to muszę powiedzieć, że nie
ma nic lepszego.
• Things 3 dla iPhone – 47,99 PLN
• Things 3 dla iPad – 94,99 PLN
• Things 3 dla Mac – 239,99 PLN
• Cultured Code – Things 3
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THE ROOM THREE

KRZYSZTOF MORAWSKI

Czasami, gdy nie jestem w stanie znaleźć nic godnego recenzji w nowościach, lubię poszperać
nieco w tzw. klasykach i przybliżyć wam jakąś perełkę sprzed kilku lat.
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Zazwyczaj to tytuł, który mimo upływu czasu
jest równie aktualny dziś, co w momencie premiery i taki właśnie jest z The Room Three.
Wypuszczona w październiku 2015 roku trzecia
już gra z serii The Room wciąż ma się naprawdę
dobrze.
Podobnie jak w dwóch poprzednich częściach
dalej jest to gra logiczną z elementami przygodówki, a naszym głównym zajęciem będzie rozwiązywanie różnych łamigłówek, przenoszących
nas z jednej lokalizacji do drugiej. W tej kwestii nic
się nie zamieniło.
To, co wyróżnia jednak trzecią część na tle
poprzednich odsłon, to zdecydowanie lepsza
oprawa graficzna, większa liczba zagadek, nowe
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miejsca i przede wszystkim alternatywne zakończenie. Fabuła gry przestaje więc być całkowicie liniowa, co wzmacnia przygodowy charakter tego tytułu.
Mamy tu również kilka nowych gadżetów, które mogą pozwolić nam np. wejść do niezwykle małych pomieszczeń (jak zamek w drzwiach) czy zobaczyć wskazówki, które są niewidoczne dla gołego oka.

The Room zawsze charakteryzowało się ciekawą historią i nieco mrocznymi lokalizacjami,
choć jak dla mnie dopiero w trzeciej odsłonie tej bestselerowej serii autorzy gry wznieśli się
na wyżyny swoich umiejętności w tym zakresie.
Historia, którą musimy rozwiązać, jest intrygująca, a jej kolejne elementy coraz bardziej
zachęcają nas do rozwiązywania kolejnych zagadek tylko po to, aby móc ułożyć kolejny element tej układanki.
Lokalizacje są po prostu przepiękne i to mimo upływu czasu. Finom ze studia Fireproof
Games świetnie udało się połączyć dobrodziejstwa grafiki 3D ze steampunkowym klimatem czasów, w jakich miejsce rozgrywa się akcja The Room. Szczegółowa grafika połączona
z fantastyczną grą świateł i cieni oraz niezwykle klimatyczną ścieżką dźwiękowa tworzą
atmosferę tajemniczości i potęgują mroczny klimat tego tytułu.
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Mieszanka ta jest naprawdę wybuchowa i ożywa,
zwłaszcza gdy zasiądziemy do gry wieczorem
ze słuchawkami na uszach. Gwarantuję Wam, że
grając w tę grę w takich właśnie okolicznościach,
nie zauważycie nawet mijających godzin.
Serię The Room zawsze wyróżniała niezwykle dopracowana mechanika gry. Trzecia część,
choć powiela sporo sprawdzonych pomysłów
znanych nam z poprzednich części, wprowadza
również kilka nowości. Zdecydowanie częściej
niż poprzednio będziemy musieli użyć obu rąk,
aby wejść w interakcję z jakimś przedmiotem.
Świetnym przykładem może być tu np. walizka
widoczna już w pierwszej scenie z pociągiem.
Tak jak w prawdziwym świecie, tak i w The Room
nie wystarczy tylko kliknąć walizkę, aby ta się
magicznie otworzyła. Jeśli chcemy zajrzeć do
środka, musimy chwycić oba zamki i przesunąć
je w przeciwnych kierunkach. Innym świetnym
przykładem jest moment, w którym musimy
jedną ręką odciągnąć zasłonkę zamka, aby drugą
móc go przekręcić.
To właśnie tego typu elementy sprawiają, że
świat i zagadki The Room Three potrafią wciągnąć nas bez granic. A skoro mowa o zagadkach,
to muszę wspomnieć o dwóch rzeczach. Gra
w fantastycznie delikatny sposób podpowiada
nam, co powinniśmy zrobić, np. skoro widzimy
zasuwkę i ślad sygnalizujący, że może da się ją
ruszyć… od razu zechcemy to wypróbować. Ba,
będziemy wiedzieli nawet, w którym kierunku
spróbować ją przesunąć. Unikamy dzięki temu
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The Room Three
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5/6
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bezmyślnego klikania i sprawdzania na wszystkie sposoby, czy z danym elementem możemy
jakoś wejść w interakcję.

• Miodność: 5/6

Gdy jednak w pewnym momencie gdzieś

PLUSY:

utkniemy na dłużej, z pomocą może przyjść nam

• bardziej złożona i rozbudowana
niż poprzednie części,

wbudowany system podpowiedzi, który napro-

• fantastyczna oprawa audiowizualna,

trzystopniowy i z każdym kolejnym poziomem

• świetny gameplay z intuicyjnym
sposobem interakcji z otoczeniem,

będzie dokładniej mówić, co powinniśmy robić.

• przyjazny system podpowiedzi,

Jest to rozwiązanie bardzo fajne i pomocne.

• alternatywne zakończenie.

Z początku (pierwszy poziom) może tylko ogól-

MINUSY:

nie powiedzieć nam „może powinienem spoj-

• sporadyczne, drobne
uciążliwości sterowania,

aby na poziomie 3 dać nam dokładne instrukcje

wadzi nas na rozwiązanie problemu. Jest on

rzeć na X i zobaczyć, czy da się coś z nim zrobić“,

• wysokie wymagania sprzętowe,

odnośnie do tego, co należy wykonać. Dzięki

• relatywnie wysoka cena
jak na wiek gry.

w których utkniemy w danej lokalizacji na dłużej,

Cena: 23,99 PLN
App Store

temu możemy skutecznie uniknąć momentów,
zniechęcając się do dalszej gry.
Reasumując, The Room Three to świetna gra,
która jest równie godna polecenia dziś, co
w momencie swojej premiery. O jej wartości
może świadczyć fakt, że mimo upływu prawie
dwu lat od momentu jej wydania, wciąż jest relatywnie droga (23,99 złote). Osobom, które jeszcze w nią nie grały czy wręcz nie znają serii The
Room, polecam zacząć swoją przygodę z nią
właśnie od najnowszej części, jest ona bowiem
(w moim odczuciu) zdecydowanie najlepsza.
A jeśli po jej ukończeniu będziecie czuć niedosyt… cóż, zawsze macie dwie poprzednie.
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JAK ODINSTALOWAĆ
Z MACA JAVĘ?

MACIEJ SKRZYPCZAK

Java staje się coraz mniej przydatna na komputerach zwykłych użytkowników. Sam trzymam ją tylko
po to, żeby móc od czasu do czasu zagrać w Minecrafta. Jeśli jednak nie korzystacie z Javy, a macie ją
zainstalowaną i chcielibyście się jej pozbyć, to poniżej możecie się dowiedzieć, jak to zrobić.

Java nie jest zwykłą aplikacją, więc nie da się jej usunąć tak, jak to się robi ze zwykłym programem.
Trzeba usunąć ją ręcznie, ale na szczęście nie jest to jakieś bardzo trudne zadanie.
Po pierwsze upewniamy się, że nie korzystamy aktualnie z żadnej strony, która do działania wymaga Javy.
Po drugie w Finderze udajemy się do folderu /Library/Internet Plug-ins/. Najlepiej to zrobić
poprzez wywołanie okna Idź do… skrótem klawiszowym Shift+Command+G i tam wkleić ścieżkę.
Odszukujemy w powyższym folderze plik JavaAppletPlugin.plugin i go usuwamy. Będzie do tego
potrzebne hasło administratora. Możemy ten krok wykonać również z Terminala poniższą komendą:
sudo rm -rf "/Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin"
Po trzecie udajemy się teraz do folderu /Library/PreferencePanes/, gdzie odszukujemy i usuwamy
plik JavaControlPanel.prefPane. Również z podaniem hasła. A tak wykonamy ten krok w Terminalu:
sudo rm -rf "/Library/PreferencePanes/JavaControlPanel.prefPane"
Po czwarte udajemy się do kolejnego katalogu. Tym razem będzie to ~/Library/Application
Support/Java/. Usuwamy stamtąd folder Java. I jeszcze raz metoda z Terminala:

sudo rm -rf "/Library/Application Support/Java"
Na koniec opróżniamy Kosz. W ten sposób usunęliśmy Javę.
Źródło: OS X Daily

mcskrzypczak
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CYFROWE BEZPIECZEŃSTWO
NA WAKACJACH
NAPOLEON BRYL

Rozpoczęły się wakacje i zaraz zaczniemy się pakować. Nauczyliśmy się pamiętać o kablach
do iGadżetów, zapasowych bateriach do aparatu i całej masie akcesoriów. O bezpieczeństwie
wiemy sporo: nie należy chodzić nocami po ciemnych zaułkach nieznanych miast. Czy jednak
pamiętamy o zabezpieczeniu naszych danych?

Na tablecie i smartfonie trzymamy bardzo wiele wrażliwych informacji: poczta, informacje o karcie kredytowej, prywatne zdjęcia itp. Nie chcielibyśmy, aby wpadły, razem z tabletem czy telefonem, w niepowołane ręce. W przypadku urządzeń Apple dane są szyfrowane, jeżeli tylko mamy
włączony kod blokady urządzenia/TouchID. Pamiętajmy jednak, żeby nie stosować najprostszych czterocyfrowych kodów; w nowych urządzeniach Apple sugeruje już sześciocyfrowy PIN.
Oczywiście TouchID znacznie ułatwia nam codzienne korzystanie, wstukiwanie długiego hasła
nie jest więc problemem. Na szczęście „amatorzy” na nasz sprzęt lub dane nie są jeszcze aż tak
bezczelni, żeby siłą zmuszać do odblokowania urządzenia odciskiem palca czy robić to bez naszej
świadomości, ale bardziej zapobiegawczy mogą wyłączyć TouchID na czas wyjazdu. W popularnych turystycznie miejscach jesteśmy szczególnie narażeni na kradzież, pilnujmy się bardziej.
Będąc za granicą, szczególnie poza UE, wypatrujemy otwartych sieci Wi-Fi, żeby sprawdzić
pocztę, wrzucić zdjęcie na Facebooka, a czasem nawet wykonać przelew. Nigdy nie mamy
pewności, co się dzieje w takiej sieci i czy na pewno jest ona bezpieczna. Obecnie podsłuchiwanie sieci Wi-Fi nie wymaga bardzo drogiego sprzętu czy hiperzdolności rodem z filmów. Ten
uśmiechnięty gość z MacBookiem w kawiarni, siedzący przy stoliku obok, może właśnie zbierać
dane z Twojego komputera. Przejęcie konta pocztowego, profilu w mediach społecznościowych może mieć bolesne skutki, ale przejęcie dostępu do konta w banku boleśniejsze.
Rozwiązaniem jest Virtual Private Network (VPN) z opcją szyftrowania danych. Łączymy się
z serwerem, a cały ruch pomiędzy naszym urządzeniem i serwerem jest tunelowany i szyfrowany. Dla świata internetu jesteśmy tam, gdzie serwer VPN, z którym się połączyliśmy. Jeżeli

/ PORADY / Cyfrowe bezpieczeństwo na wakacjach

ktoś podsłuchuje lokalne Wi-Fi, przez które się łączymy, nie przejmie czytelnych danych.
Niektóre serwisy internetowe i usługodawcy wykrywają połączenia VPN i je blokują, tak robi
np. Netflix. Wszystko zależy od dostawcy VPN i lokalizacji serwera. Serwer VPN możemy mieć
skonfigurowany swój w domu, wymaga to jednak specjalnej konfiguracji i stałego IP. Często
firmy udostępniają taką usługę dla pracowników, żeby mogli zdalnie i bezpiecznie łączyć się
z siecią firmową. Jeżeli pracodawca pozwala, to możemy skorzystać właśnie z tej możliwości.
VPN jest również oferowany przez wielu dostawców w wersji darmowej, z ograniczeniami prędkości, ilości danych, dostępu do usług. Opcje płatne mają mniejsze ograniczenia w zależności
od planu i ilości urządzeń, z których chcemy mieć dostęp.
W miejscach nieznanych, gdzie korzystamy z otwartych sieci, stosujmy wzmocnioną higienę
cyfrową, również na co dzień, nie tylko na dalekich od domu wyjazdach. W otwartych sieciach,
podobnie jak w publicznej toalecie, nigdy nie wiemy, kto korzystał przed nami.
Temat kopii zapasowej był już poruszany wielokrotnie, polecam poprzednie wydania iMagazine, w których dość szczegółowo o tym pisałem. Teraz więc tylko to, co budzi największe
emocje, zwłaszcza po powrocie z wakacji. Zdjęcia. iCloud zabezpieczy nam te zdjęcia, które
zrobiliśmy smartfon, jeżeli tylko będzie regularnie podłączany do internetu. Gdy mamy ograniczony pakiet w telefonii komórkowej za granicą, pamiętajmy, żeby podłączyć telefon do hotelowego Wi-Fi, używając, oczywiście, VPN. Zdjęcia z większego aparatu/kamery kopiujmy na jakiś
dodatkowy nośnik i nie kasujmy z kart, jeżeli to naprawdę nie jest konieczne. Wreszcie zapełnionych kart nie nośmy ze sobą, a jeśli już koniecznie chcecie to robić, to nie w jednej torbie
z aparatem – w razie kradzieży sprzętu zostaną przynajmniej zdjęcia zapisane na kartach.
Na sam koniec jedna drobna uwaga. Dobrze mieć przy sobie jakiś mały pendrive ze skanem
naszego paszportu, numerem karty kredytowej, numerami seryjnymi urządzeń, które mamy
ze sobą i tym podobnymi danymi. Oczywiście w formie zaszyfrowanej: jeśli PDF, to z hasłem, to
samo w przypadku archiwum ZIP. Odłóżmy go bezpiecznie w hotelu, może w hotelowym sejfie? W sytuacji awaryjnej forma papierowa – po prostu staromodna kserokopia paszportu – też
może być przydatna. Najlepiej zalaminowana. Obyśmy nie musieli z nich korzystać.
Pilnujmy naszych danych na wakacjach tak samo, jak naszego sprzętu, dostęp do niektórych
z nich może nas kosztować więcej niż strata samego urządzenia.

napoleonbryl
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WYPADKI CHODZĄ
PO LUDZIACH
KINGA OCHENDOWSKA

Narzekałam ostatnio, że nie bardzo mam o czym pisać. Przynajmniej jeśli chodzi o Apple.
Najwyraźniej wysłuchała moich zażaleń złota rybka, bo problem rozwiązał się w sposób iście
przewrotny. Utopiłam iPhone’a. W sedesie.

Nigdy nie zabiłam żadnego sprzętu. Nie zbiłam ekranu w telefonie. Nie zrzuciłam komputera
ze stołu. A już z pewnością niczego nie utopiłam. Do tej pory. Jeśli mam znaleźć jedną rzecz,
która może się wydać w tej sytuacji pozytywem, będzie to radosny fakt, że sedes był nieużywany. No wiecie, o co chodzi. Prawdziwa ulga. Niemniej jednak, mój poczciwy 6S zaliczył
skok na główkę, błysnął i zgasł – zupełnie jak spadająca gwiazda. Natychmiast po wyjęciu
z wody wygasił ekran, nie dał się wyłączyć i zaczął się grzać. Wiedziałam już więc, że szanse
na uratowanie drania są minimalne. Na domiar złego byłam w pracy, gdzie stosownych śrubokrętów do rozkręcania nie było nigdzie na widoku. Fakt bycia w pracy był podwójnie zły,
bo praca nowa, w sąsiednim mieście i trasy dojazdu nie znam jeszcze na pamięć. No bo wiecie – w telefonie jest przecież nawigacja. Zadzwonić też nijak nie można, bo chociaż w pracy
są stacjonarki, to najpierw trzeba by było pamiętać numer, jak za starych dobrych czasów.
Nie pamiętam. Nigdy nagle nie straciłam telefonu. Powrót do domu był raczej stresujący,
suszenie telefonu też nie przyniosło specjalnych rezultatów. Zresztą, nawet gdyby się włączył, to wyłącznie dla udowodnienia swojej żywotności, bo szanse na to, że będzie działał
bez szwanku, byłyby bardzo mierne. W zalanych „szóstkach” zazwyczaj przestaje działać
przycisk Home, a sami rozumiecie – bez niego trudno żyć.
Nie jest oczywiście tak, że iPhone’y nie przeżywały wcześniej zanurzania w cieczach. Jeśli
chcecie utopić starszego iPhone’a, to proponuję zrobić to wtedy, gdy jest jeszcze w miarę
nowy. Im nowszy, tym lepiej – świetnym momentem będzie chwila po zakupie. W miarę
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użytkowania obudowa pod wpływem nacisków staje się coraz mniej szczelna i szanse,
że naleje się do niej śmiertelna ilość płynu, rosną. W przypadku mojego, dwuletniego już
sprzętu, noszonego zazwyczaj w kieszeni, prawdopodobieństwo zejścia było wysokie.
Trochę szkoda, ale wypadki chodzą po ludziach.
Doświadczenia tego typu mają to do siebie, że zaczynamy sobie uzmysławiać, jak bardzo
polegamy w codziennym życiu na urządzeniach elektronicznych. Pamiętają za nas numery
telefonu, ważne wydarzenia, trasę dojazdu, numer konta i co tam jeszcze chcecie. A gdy
ich nagle zabraknie, czujemy się, jakbyśmy stracili rękę. I to tę dominującą. Pojawia się
zatem potrzeba szybkiego zakupienia następnego sprzętu i tu zaczynają się schody. Poza
oczywistym oszacowaniem budżetu i zdecydowaniem, na co możemy sobie pozwolić,
musimy jeszcze sprawdzić, jaki potencjalny problem bierzemy sobie na barki. Bo przecież
zakup najnowszego dostępnego modelu byłby zbyt prosty. Od kilku lat rynek smartfonów
gnębią różnorakie problemy – wszyscy pamiętamy „chwyt śmierci” w iPhonie 4, który sam
w sobie nie był jeszcze najgorszą rzeczą, jaka może nam się przydarzyć – żeby zaradzić
problemowi, wystarczy inaczej trzymać w dłoni telefon. Aktualne bolączki są o wiele bardziej poważne i obejmują nie tylko problemy z baterią, ale również z wykonywaniem rozmów telefonicznych, wysyłaniem wiadomości, zanikiem głosu lub głośności czy łączności
z siecią. W tej sytuacji nie jest to już „niedogodność”, ale coś, co uniemożliwia użytkowanie
iPhone’a. Nie wystarczy więc gest i „PIN zielony”, trzeba mieć realną wiedzę na temat tego,
w jakim stopniu i w jakich okolicznościach należy stosować wobec swojego sprzętu zasadę
ograniczonego zaufania. A z internetowych doniesień wynika, że w… każdych. Trochę
marzy mi się powrót czasów, kiedy idąc do sklepu i kupując sprzęt, mieliśmy przynajmniej
względną pewność, że będzie działał. Może nie bez problemów, ale te, nawet jeśli zaistnieją, nie zabiją nam urządzenia na śmierć. Dzisiaj nie jest to już takie pewne.
Rozważałam różne opcje – począwszy od najtańszej możliwej opcji budżetowej na „przeczekanie” do czasu, gdy pojawi się kolejny model, przez zakup używanego telefonu na
eBayu lub w CEX, skończywszy na wzięciu słuchawki u operatora. Ta ostatnia opcja była
kusząca, ale mam stary abonament, jakiego już nigdzie nie uświadczysz i chciałabym go
zachować. Jak widać, nie ma lekko – pod żadnym względem. Opcja budżetowa – jakieś
5c czy 5S jest spoko, ale, tak czy inaczej, cena dokłada się do kosztów zakupu następnego
telefonu, bo odsprzedać taki model można tylko za marne grosze. Kolejnego 6S nie opłaca
się kupować, SE jest fajny i zgrabny (i najmniej awaryjny!), ale przyzwyczaiłam się już do
większego ekranu. Pozostała mi więc tylko ta nieszczęsna, zabugowana „siódemka”.
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Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Telefon zamówiłam od Apple. W odróżnieniu od poprzedniego razu nie zapłaciłam gotówką z góry – wybrałam system ratalny. W ten sposób łatwiej
mi będzie wymienić telefon na kolejny model, kiedy przyjdzie na to czas.
Nie wzięłam modelu jet black, bo przy moim sposobie transportu wyglądałby jak złom już
po tygodniu. Srebro i złoto – cóż, nadal do mnie jakoś niezbyt pasuje. Zawsze miałam czarne
telefony, więc i tym razem postanowiłam przyjąć tę opcję. Czarna 7 jest już w drodze dzięki
uprzejmości Apple. Podobno wodoodporna. Oby!
Jeśli komuś z Was zdarzy się utopić starszego iPhone’a, poniżej znajdziecie instrukcję pierwszej pomocy.
Telefon należy:
1. Natychmiast wyłączyć.
2. Wyjąć szufladkę z SIM.
3. Osuszyć z zewnątrz za pomocą papierowych ręczników.
4. Usunąć wodę z portów.
5. Jeśli to możliwe – rozkręcić. Wiem, że to kontrowersyjne, ale jeśli zalaliście telefon, to
żadna gwarancja już Was i tak nie dotyczy. Rozkręcenie szóstki jest banalnie proste,
wymaga jednak posiadania zestawu odpowiednio małych śrubokrętów.
6. Odłączyć baterię.
7. Odłączyć złącza ekranowe.
8. Pozostawić do wysuszenia na wolnym powietrzu przez przynajmniej 48 godzin.
Sposób z workiem z ryżem jest jedną z miejskich legend. Tak tylko na marginesie przypominam. Do osuszania telefonu nie należy używać suszarek do włosów ani innych nawiewów
gorącego powietrza. Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość.
Nawet jeśli telefon uda się tymczasowo „uratować”, powinniście pomyśleć o jego wymianie.
Bo polegacie na nim przecież jak na prawej ręce.
Dam znać, jak dojdzie „siódemka”. Mam nadzieję, że złota rybka nie zamierza zapewnić mi
kolejnych tematów do pisania o Apple.
Ave!

santee76
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OPOWIEŚCI Z DORSET
PRACA

P

KINGA OCHENDOWSKA

Znajdź zajęcie, które kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu.

Powyższy sparafrazowany cytat z Konfucjusza słyszymy w życiu nie raz. Mówią to ci, którzy

swoją pasję znaleźli i ci, którzy głęboko wierzą, że ją w końcu znajdą. Pośrodku znajdują się
zaś niewierni, którzy z powątpiewaniem kiwają głowami i mruczą pod nosem: Gdybyż to
było takie proste!

Przyzwyczailiśmy się już, że funkcjonujemy zgodnie z innym popularnym cytatem, zaczerpniętym z filmu Fight Club: „Chodząc do pracy, której nie cierpimy, kupujemy rzeczy, których
nie potrzebujemy za pieniądze, których nie mamy, usiłując zaimponować ludziom, których
nie lubimy, udając kogoś, kim nie jesteśmy”. Kwintesencja naszego życia. Dlaczego to robimy?
Przecież każdy z nas w młodości snuł marzenia o tym, jak potoczą się jego losy. Wybieraliśmy
szkoły średnie i kierunki studiów po to, żeby finalnie móc zrealizować swoje młodzieńcze
plany. Problem w tym, że plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. Gdy tylko rozwijamy skrzydła, ktoś próbuje nam wmówić, że to się nie uda, że powinniśmy być odpowiedzialni i dostosować się do realiów. Chodzić do zwykłej pracy na osiem godzin, przynosić do
domu słabą wypłatę i cieszyć się, że mamy jakieś zajęcie, bo są tacy, którzy nawet tego nie
mają. Odpowiedzialność to wielkie słowo, które doskonale przemawia do naszej wyobraźni.
Zwłaszcza gdy uzmysłowimy sobie, że dokonując innego wyboru, może nas nie być stać na
spłatę kredytu za mieszkanie. Prześladuje nas wizja porażki i kartonów, którymi będziemy się
przykrywać, sypiając na ulicy. W pewnym sensie jest to rozumowanie bezpieczne i ze wszech
miar pożądane – gwarantuje nam bowiem materialną stabilizację. Nie płynność, ale niezbędne
minimum. I zdarzają się sytuacje, w których na jakiś czas powinniśmy poskromić naszą ambicję.
Tu zwrócę Waszą uwagę na frazę-klucz: na jakiś czas. Nasza natura jest jednak taka, że coś nam
z tyłu głowy szepcze: „Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu”. Przyzwyczajamy się do
naszego zajęcia i z założonego „jakiegoś czasu” robią się lata w kieracie. Wstajemy z łóżka i już
wiemy, że nie chcemy iść do pracy. Nie chcemy, ale musimy – z rozsądku. Im dłużej zmuszamy
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się do tego, tym większe staje się ciśnienie, rozsadzające nas od środka. Równolegle z ciśnieniem ugruntowuje się przekonanie, że nic nie możemy zrobić z zaistniałą sytuacją i strach przed
dokonaniem zmiany. Tłumaczymy sobie, że przetrwamy jeszcze jeden dzień, jeszcze tydzień,
jeszcze miesiąc. Zanim się zorientujemy, mijają lata, a my tkwimy w miejscu, do którego nie
zagląda szczęście. I codziennie zmuszamy się do tego, żeby wstać z łóżka. Raz na jakiś czas
przychodzi nam do głowy myśl, żeby to wszystko rzucić, żeby coś zmienić. Zaraz też znajdą się
uczynni, którzy dopowiedzą, że działamy pod wpływem emocji, że tak nie można, że musimy
być rozsądni. Do diabła z rozsądkiem! Życie mamy jedno i nikt go za nas nie przeżyje. Warto
więc próbować aż do skutku. Tego zamierzonego.
Robiłam w życiu różne rzeczy – kiedyś już o tym pisałam. Mądre i głupie, ambitne i przyziemne.
Miałam zobowiązania, kredyty i wszystko to, co składa się na nasz dzisiejszy lajfstajl. Miałam
też wspomnienia marzeń, wspomnienia tego, co chciałam robić w życiu, tego, co uważałam za
swoje przeznaczenie. W szufladzie biurka leżała sfatygowana kopia przemówienia Jobsa – tego
ze Stanford. Czytałam je czasem, odczuwając jednocześnie motywację i bezradność. Zgadzałam
się z każdym słowem, z każdą literą. Ale nie sztuka wiedzieć, co zrobić. Sztuką jest wiedzieć, jak
to zrobić. Szukałam więc sposobu, bo nie wątpiłam ani przez chwilę, że się da. Tylko jak?
Założyłam własną działalność i zajęłam się tym, co lubię robić, czyli pisaniem. To naprawdę
satysfakcjonujące zajęcie, tyle że mało dochodowe. Jak wielu ludzi wcześniej stanęłam przed
wyborem – płacić rachunki czy zajmować się tym, co lubisz robić. Trudna decyzja. Starałam się
podejść do problemu na różne sposoby, szukałam możliwości. Gdybym mieszkała w Polsce,
może mogłoby się to udać. Po tej stronie kałuży jednak, dochody z pisania to trochę jak kieszonkowe na waciki. Wtedy zaczęłam się zastanawiać nad powrotem do zawodu. Praca z młodzieżą i terapia była drogą, którą sobie wymarzyłam, kiedy byłam jeszcze młodym człowiekiem.
Pociągała mnie możliwość dokonania prawdziwej zmiany w życiu drugiego człowieka. Od tego
czasu minęło wiele lat i kilka różnych wykonywanych zawodów. Pojawiły się też wątpliwości
natury technicznej – po tylu latach, w obcym kraju? Czy to może się udać? Kto nie próbuje, ten
się nie dowie. Akurat przeprowadzałam się do innego hrabstwa, więc okazja była wyśmienita.
Kupił, nie kupił, potargować można. Postanowiłam spróbować.
Okazało się to jedną z lepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu.
Pracę dostałam w drugim tygodniu po przeprowadzce. Proces weryfikacji i sprawdzania
w oświacie jest wyjątkowo długi i musiałam poczekać 11 tygodni, zanim mogłam fizycznie rozpocząć pracę. Jechałam do niej z duszą na ramieniu. Co, jeśli okaże się, że to już nie to? Co, jeśli
zmieniłam się przez ten długi czas, kiedy nie miałam kontaktu z zawodem? Co, jeśli przekonam
się, że nie było warto?
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Moje wątpliwości rozwiały się już pierwszego dnia. Muszę Wam powiedzieć, że uczucie przynależności do miejsca jest nie do opisania. Zupełnie jak powrót do domu. Od razu, od przekroczenia progu, w środku wszystko krzyczy – Tak! Jesteś tam, gdzie powinnaś być. I już nie zwlekasz
się z łóżka, nie zmuszasz do tego, żeby pójść do pracy. Nie przyjeżdżasz na styk i nie uciekasz
minutę po szesnastej. Jesteś w miejscu, gdzie lubisz być. Masz satysfakcję z tego, co robisz.
Uśmiechasz się. Zamiast ściany, o którą się rozbijasz, widzisz perspektywy rozwoju.
Nie pociąga mnie świat biznesu. Nie chcę być ani szychą, ani rekinem. Mogę to robić, ale nie
przynosi mi to żadnej satysfakcji. Nie chcę zarządzać ludźmi, nie chcę wyznaczać trendów, nie
chcę pisać milionów postów w sieciach społecznościowych. Nie rajcuje mnie ani marketing, ani
reklama. Zadając sobie szczere pytania, daję szczere odpowiedzi. Interesuje mnie możliwość
dokonania pozytywnej zmiany w życiu innych ludzi. Tak, by mogli być szczęśliwsi, spełnieni,
zadowoleni z siebie i tego, co ich otacza. A czy to popularne? Możecie mi wierzyć – nic mnie to
nie obchodzi. Ani to, ani opinia innych ludzi na temat tego, jak powinnam przeżyć swoje życie.
Bo zarówno wtedy, jak jestem w domu, jak i wtedy, gdy jestem w pracy, jestem szczęśliwa. A to
znaczy, że nie ma już pomiędzy tym miejsca na nic innego.
Jeśli mruczycie pod nosem: „Ba, gdybyż to było takie łatwe!”, zapewniam Was, że wszyscy
mamy te same wątpliwości i te same lęki. Kluczowe jest to, co z nimi zrobimy. Czy uniemożliwią
nam odnalezienie własnej drogi, czy potrafimy je przezwyciężyć?
Czas więc wstać i znaleźć odpowiedź na pytanie: jak? Bo co do tego, czy może się udać, nie ma
żadnych wątpliwości.
Zostawię Was zatem z cytatem z przemówienia Steve’a Jobsa na uniwersytecie w Stanford.
Własnym przykładem mogę zaświadczyć, że każde zdanie jest prawdą. Nie tylko teoretycznym
wywodem, ale i praktyczną wskazówką. Jeśli znalazło zastosowanie dla mnie, znajdzie i dla
Was. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok.
„Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest
robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich
jest miłość do tego, co się robi. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie poddawaj się.
Jak ze wszystkimi sprawami serca, będziesz wiedział, kiedy to odnajdziesz”.
Pozdrowienia z Dorset,
Wasza Felietonistka
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HAMOWANIE
KOBIETA W DELEGACJI
ANNA GABRYŚ

Znacie te sytuacje: kilka nocy przed sesją i w czasie jej trwania kompletnie zarwanych, bo
trzeba się nauczyć tego, czego przez semestr się nie nauczyło. Dwa tygodnie na pełnych
obrotach. Czy nakręcenie w czasie festiwalu filmowego, gdy w ciągu paru dni sił wystarcza
na kilka seansów dziennie i jeszcze balangi do białego świtu. Można tak przez tydzień, dwa,
można nawet miesiąc, w takim wirze, w takim pędzie, w takim szale. W którymś momencie
trzeba jednak wyhamować. Pytanie: jak wrócić do zwykłego trybu życia?

Ś

Śledziliście przygody Kobiety w delegacji od niemal dziewięciu miesięcy – wcześniej w iMag Weekly, później w iMagazine. Dziewięć miesięcy, podczas których
zdarzyło mi się obudzić w środku nocy, nie wiedząc, gdzie jestem. Dziwiłam się,
że moi najbliżsi mówią do mnie po polsku, bo tak bardzo przyzwyczaiłam się,
że ludzie mówią do mnie wyłącznie po francusku. Panikowałam przed podróżą
pociągiem, że nie zrobiłam check in, jak do samolotu. W autobusie miejskim
warszawskim chciałam zapinać pasy bezpieczeństwa i przenosząc plecak
mojego brata z kuchni do pokoju, ważyłam go w ręce, zastanawiając się, czy
kontrola bagażu na paryskim lotnisku mi go przepuści, czy jest już za ciężki.
Dziewięć miesięcy tak intensywnych, jak mało kto może sobie wyobrazić. Sama
sobie tego nie wyobrażałam. Pytana, jak to znoszę, odpowiadałam, że znakomicie – bo to prawda. Jedni ludzie są stworzeni do osiadłego trybu życia, inni
– noszą w sobie ten nomadyzm, którzy nasi przodkowie, Słowianie, przynieśli z Azji Środkowej. Mój dom jest tam, gdzie moja jurta – w hotelu, nocą na
autostradzie, pod namiotem, w Krakowie, w Warszawie, w Paryżu. Wystarczy,
że położę na nocnym stoliku jakiś mój drobiazg, a łazienkową półeczkę zago-
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spodaruję mikroskopijnymi podróżnymi kosmetykami – i już jestem u siebie.
Podróże w którymś momencie jednak się kończą. Co teraz?
Co teraz, gdy moja misja dobiegła końca?
Posprzątałam to, co miałam posprzątać, wyprowadziłam stare projekty na prostą, okopałam się na mocnych pozycjach w nowych projektach i mogę zacząć
normalną pracę. Innymi słowy: te dwa tygodnie
sesji się skończyły i czas przejść do zwykłego życia.
Zaczynam hamować.
Tu pojawia się kilka syndromów, które być może znacie z własnego życia: syndrom emeryta (chyba jeszcze
nie?), syndrom odstawienia (wyprowadzka z rodzin-

Jedni ludzie są stworzeni
do osiadłego trybu życia,
inni – noszą w sobie ten
nomadyzm, którzy nasi
przodkowie, Słowianie,
przynieśli z Azji
Środkowej.

nego domu), syndrom workoholika na odwyku…
Mam to wszystko. Moja emerytura polega na tym,
że mam jakieś 150 maili dziennie mniej – czuję się niepotrzebna. Moje odstawienie sprowadza się do tego, że paryska rodzina nie dzwoni codziennie, ale raz
na tydzień (pamiętacie to, jak na pierwszym samodzielnym wyjeździe mamusia
codziennie starała się upewnić, czy wszystko w porządku?) A mój wrodzony workoholizm… Tu trzy kropki stawiam, bo natura nie znosi próżni, brak nadmiaru
obowiązków w pracy zastąpiłam inną pracą.
Jak więc wrócić do normalności, jak wyhamować bez szkody dla zdrowia
psychicznego? Bez traumy. Oto kilka moich sposobów na to, by spokojnie
wyhamować.
1. Zidentyfikuj moment, w którym spadnie liczba obowiązków. Nie zaznaczaj terminu w kalendarzu, ale poszukaj zawczasu jakiegoś innego projektu
– może mały remont w mieszkaniu lub choćby przemeblowanie?
2. Zadbaj o zmęczone ciało: głowę daję, że w okresach wymagających pracy
ponad przeciętne osiem godzin dziennie nie było czasu na regularny sport
czy pielęgnację. Ale też nie rusz jak opętaniec na stukilometrowy rajd rowerowy! Zaplanuj spokojny rozruch – codzienne długie spacery, lekkie bieganie, przejażdżka rowerowa, wizyta w spa albo po prostu coś niespotykanego:
relaksująca kąpiel w wannie. Zdrowe ciało wspomoże ducha.
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3. Daj znać zaniedbanym przyjaciołom i znajomym, że „wracasz do życia” – oni
sami zatroszczą się o to, by wolnego czasu nie było zbyt wiele. A jeśli tak się
nie stanie? No cóż, to znaczy, że nie byli prawdziwie bliskimi ludźmi – ani nie
wykazali się cierpliwością właściwą przyjaźni, ani zrozumieniem, że jesteś
w takiej chwili, w której potrzebujesz kontaktu z nimi.
4. Spędzaj czas z bliskimi. Taki wartościowy czas – nie „po drodze” czy „przy
okazji”, ale celowo. Zorganizuj kolację tylko dla dwojga lub wyjazd, który nie
jest delegacją, na którą zabierzesz swoją drugą połowę. I przestań pisać maile
służbowe przy rodzinnym śniadaniu!
5. Ogłoś sukces przedsięwzięcia. Pochwal się – na fejsie, twitterku, redakcyjnym
Slacku, rodzinnym niedzielnym obiedzie, cotygodniowym spotkaniu zespołu.
Pozwól innym, by gratulowali. Ciesz się tym wspomnieniem i tą chwilą w wolnej chwili, gdy żaden mail nie zapika, gdy telefon nie zadzwoni po 20:00, gdy
nie trzeba będzie zrywać się przed świtem na samolot.
Hamowanie to trudny proces dla człowieka

Hamowanie to trudny
proces dla człowieka
– wystarczy spojrzeć na
polskie drogi, by uświadomić
sobie, jak wielu kierowców
ma z tym problem.

– wystarczy spojrzeć na polskie drogi, by uświadomić sobie, jak wielu kierowców ma z tym problem. Droga hamowania jest zawsze taka sama
i jest wypadkową masy pojazdu i warunków
zewnętrznych. Pamiętaj jednak, że to Ty jesteś
kierowcą i od Twoich umiejętności zależy to, jak
wyjdziesz z tego manewru. Jak wyjdzie z niego
Twój pojazd. I jak hamowanie przetrwają najbliżsi. Jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji, mam
nadzieję, że zapanujecie nad kierownicą.

Kobieta w delegacji zwalnia – zadanie wykonane (hip hip hura!), a do tego
zaczynają się wakacje. Jestem ciekawa, jak Wy sobie radzicie z powrotem do
normalności po krótszym czy dłuższym okresie wzmożonej aktywności zawodowej. I z drugiej strony: jak radzicie sobie z powrotem do pracy po wakacjach.
Napiszcie w komentarzach! A ja tymczasem zabiorę się za nowy projekt, bo, jak
pisałam, natura nie znosi próżni!

ania13

195

/ FELIETONY / ABC przeprowadzki: O przestrzeni, planowaniu i zmianach

ABC PRZEPROWADZKI:

O PRZESTRZENI, PLANOWANIU I ZMIANACH
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Do napisania tego tekstu usiadłem w dzień konferencji WWDC. Dokładnie 30 dni
po mojej ostatniej przeprowadzce. Przeprowadzce, w której ucierpiał jednie kube-

czek BB-8, ale równie szybko, jak z pudełka wypadał, tak też szybko został naprawiony w jednym z warsztatów na Tatooine. A tak na serio, to klejem i z pomocą

serducha Ani. Tymczasem dziś chciałbym Ci opowiedzieć, jak udało mi się zaplanować proces przeprowadzki, podając konkretne przykłady, których będziesz
mógł użyć oraz przedstawić Ci realne zyski, które może wygenerować dobrze zorganizowany proces. Tak. Zyski, ponieważ zmiana miejsca zamieszkania nie wiąże
się jedynie ze stratami: nerwów i pieniędzy. Jak to nie?! Ano, tak to. Poznajmy
trzech wrogów zmian i przeprowadzek, a potem wynośmy się stąd.

Chaos kontra Plan
Ci, którzy znają mnie lepiej, wiedzą, że jestem osobą uporządkowaną. Pedant, ale
o tym już pisałem. Dziś zacznę od roku 1997, gdy moja mama widząc, że zawiasy
wkrótce przegrają z siłą ciążenia dziecięcych szpargałów, radziła stanowczo: „Weź
w końcu posprzątaj w tej szafce!”.
Kilka lat później, jak zapewne u wielu z Was, mama mówiła troskliwym, aczkolwiek stanowczym głosem: „Zostaw, przyda się. Jak nie Tobie, to dzieciom”.
W sumie, kiedy pomyślę, jak dziś wyglądają ludzie przesiadujący w hipsterskich
ogródkach Krakowa, to sporo można by zaoszczędzić, gdyby takie zadbane
słuchawki Unitra czy sprawny walkman zalegały gdzieś w czeluściach szafy.
Jednakże tylko pozornie zaoszczędzić.
Toniemy w rzeczach. Kiedyś ukochanych, potem zdradzonych ze względu na tak
zwaną dorosłość. Dusimy się. I najbardziej widać to wówczas, gdy to nasze podduszone życie spogląda nam w twarz i mówi: „Ej,
stary, pasuje już mieć swoje cztery kąty, a nie Pana
Zdzisława”. lub bezlitośnie: „Musi się Pan wyprowadzić. Ale spokojnie, jest na to miesiąc”. Miesiąc?! Czy
tak wówczas reagujesz?
Zacznijmy od tego, że aby skrócić czas potrzebny
na urządzenie się w nowym miejscu, warto najpierw poświęcić go więcej na solidne pakowanie
i przygotowanie. Nawet jeśli tego czasu nie masz

Najdrobniejsza rzecz może
mieć wielkie znaczenie,
ale nie odkryjesz go,
jeśli przysypiesz tę rzecz
tuzinem innych błahostek.
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albo tak Ci się wydaje, jest to po prosty warunek konieczny. W tym przygotowaniu niech nic nie będzie przypadkowe. Rozmiar pudła, zawartość pudła, aż
w końcu napis na pudle.
Wróg numer jeden nazywa się Chaos. Walczy z nim od zawsze Plan. To wojna,
która toczy się absolutnie we wszystkich obszarach naszego życia i nie ma końca.
Składa się z rund, które albo wygrywamy, albo przegrywamy. Chaos nienawidzi Porządku. Sporządź listę rzeczy, których faktycznie będziesz potrzebować
w nowym miejscu. Zamów je z dostawą. Pozostałe kup w jednym, wyznaczonym
na to dniu. Ja dzięki takiej organizacji w momencie wprowadzenia się do nowego
lokum miałem skompletowane wszystko, aż po najmniejszy spieniacz do kawy.
Stres? Brak. Serio, da się. W IKEA także można załatwić, co trzeba w dwie, a nie
w 24 godziny. Polecam sporządzić listę zakupów w aplikacji Ikea Store, a włączyć
sortowanie zgodnie z kolejnością działów w wybranym sklepie. I tym oto sposobem nie trafisz 30 razy do restauracji, szukając widelca.
Przeprowadzka to nie koniec świata, tylko wyjście – do świata. Do nowych przestrzeni w nowych dla nas czasach. Przestrzeni mniejszych lub większych – zawsze
nowych! Jak już przy czasie jesteśmy – przeprowadzki nie zaplanują się same. Nie
ma wielkiego znaczenia, czy jesteś produktywnym ninja, czy notujesz raczej na
kratce. Ważne, abyś planował. Ważne, abyś stanęła przed tematem planowania
jak przed zagraconą podłogą, która uniemożliwia Ci dojście do okna. Żeby to zrobić, musisz ją oczyścić.
Ale uwaga: Nie metodą „na studenta”, czyli 3×P:

Podczas gdy na co dzień
nie zdajemy sobie z tego
sprawy, w trakcie dobrze
przeprowadzonego przeglądu
przed przeprowadzką,
w zapomnianych rzeczach
może zalegać 5000 zł.

przesuń, przełóż, przygnieć, ale etapowo. Tak,
aby każda niepotrzebna rzeczy wylądowała na
śmietniku, nieprzydatna znalazła nowego właściciela, a potrzebna – swoje miejsce.

Przywiązanie kontra Przegląd
Drugi wróg, który chce sporo namieszać przy
okazji przeprowadzki, to Przywiązanie. Ten
bazyliszek uwielbia przylepiać się do czego
popadnie. I za nic nie chce puścić. Zawsze jest
coś, czego nie potrzebujesz. Każda rzecz ma
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znaczenie, ale nie każda jest Ci potrzebna. Aby skrócić czas potrzebny na urządzenie się w nowym miejscu, musisz najpierw poświęcić go więcej na solidne
pakowanie, czyli takie, w którym nic nie będzie przypadkowe. Rozmiar pudła,
zawartość pudła, napis na pudle. Każda rzecz ma znaczenie, tyle że na etapie
pakowania, a nie rozpakowania.
Jest taka metoda, twórców theminimalists.com, którą polecam wszystkim zmagającym się z przywiązaniem do rzeczy. W skrócie: spakuj swoje życie. Do kartonów.
W całości. Od obrazów począwszy, na szczoteczce do zębów skończywszy. Nawet
jeśli nie planujesz w najbliższym czasie przeprowadzki. Spakuj swoje materialne
życie. Potem spróbuj żyć normalnie. Stopniowo wyciągaj z pudeł te rzeczy, które
będą Ci niezbędne do codziennej egzystencji. Po 2 tygodniach spójrz, ile z nich
nadal zalega w pudłach. To Twoje śmieci.

Nie metodą „na studenta”, czyli 3×P: przesuń, przełóż, przygnieć, ale
etapowo. Tak, aby każda niepotrzebna rzeczy wylądowała na śmietniku,
nieprzydatna znalazła nowego właściciela, a potrzebna – swoje miejsce.
Pozbywając się rzeczy, nie tylko oczyszczamy przestrzeń, w której żyjemy,
ale pozbywamy się masy zbędnych myśli, która co jakiś czas podpowiadają:
„Może w końcu przejrzę te wszystkie pary butów w szafie… A może jeszcze nie
teraz…?”.
Przejdźmy do zapowiadanego na wstępie wątku ekonomicznego. Do tzw. zysków
z odzysku. Podczas gdy na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, w trakcie
dobrze przeprowadzonego przeglądu przed przeprowadzką w zapomnianych
rzeczach może zalegać… 5000 złotych. Tak! Tyle właśnie zalegało w moich. Co
powiesz na podobny zastrzyk gotówki w trakcie urządzania nowego mieszkania?
Sympatycznie, prawda? Sprawdź, co masz w szafach, a szybko się okaże, że wcale
nie trzeba szukać złotego pociągu. Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztują Was zbędne
rzeczy, można to policzyć. Zapraszam do artykułu Michała Szafrańskiego, który
znajdziesz pod adresem.
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Z Przywiązaniem walczy i skutecznie wygrywa zawsze Przegląd. Dżentelmen,
w którego garderobie nie ma rzeczy zbędnych, a jego sprzętowy setup ogranicza
się jedynie do urządzeń faktycznie potrzebnych w codziennej pracy i rozrywce.

Presja kontra Dywersyfikacja
Z przeprowadzkami wiąże się jeszcze jeden mit. Presja. Wszyscy dookoła w jakiś
przedziwny sposób panikują, doba nagle się skraca i prostu trzeba wziąć dwa
tygodnie urlopu. Bzdura! Na urlopie byłem raptem dwa dni, a cały proces przeprowadzki zamknąłem w 12 dniach. Nigdy nie wysłuchałem, a robię to codziennie,
tak dużej ilości podcastów, jak podczas tych dni, w których się przeprowadzałem.
Zauważyłem też różnicę w sposobie podejścia do przeprowadzki. Różnicę względem czasu, gdy byłem jeszcze studentem. Wówczas była ona jedynym wydarzeniem w czasie jej trwania. Dziś jest jednym z dziesiątek spraw, z którymi musimy
się zmagać każdego dnia. Nie ma absolutnie żadnego powodu, przez który musiałbyś pakować lub rozpakowywać rzeczy długimi godzinami w ciszy. Zastanów się,
kiedy, jak nie wtedy, możesz dokończyć słuchanie ulubionego audiobooka, nadrobić zaległe odcinki podcastów czy posłuchać muzyki? No właśnie.
Z Presją może wygrać Dywersyfikacja. Pod warunkiem, że ją zaprosisz. Przy tej
okazji chcę jeszcze zaznaczyć, że nie da się zaplanować wszystkiego. Nie o to chodzi. Tak jak absolutnie nie warto zostać z przeprowadzką samemu. Zamiast płacić
krocie za firmę przeprowadzkową – poświęć czas, aby samemu zaplanować i przeprowadzić ten proces. Poproś znajomych o pomoc w przewiezieniu potrzebnych
szpargałów. Po wszystkim zaproś ich w ramach podziękowania na dobrą kolację.
Najlepiej do siebie, niech dzielą z Tobą radość w nowych przestrzeniach. Najlepszą
inwestycją, którą możesz zrobić, jest posiadanie prawdziwych przyjaciół.
Podsumowując. Przeprowadzka to świetna okazja do oczyszczenia swojej przestrzeni i przejścia na nowy, przestronniejszy poziom życia. Planując, eliminując
i dywersyfikując, możesz sprawić, że proces zmiany miejsca stanie się celem, który
zapragniesz osiągnąć, a nie przykrą koniecznością. Najdrobniejsza rzecz może mieć
wielkie znaczenie, ale nie odkryjesz go, jeśli przysypiesz tę rzecz tuzinem innych
błahostek. Prawdziwe diamenty przyciągają swoim blaskiem. Zawsze. Rozejrzyj się.

kolaczkrzysztof
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WIDEOWERYFIKACJA
W BANKOWOŚCI
GRACJAN PIETRAS

Niektóre banki wprowadzają właśnie możliwość zakładania rachunków bankowych na drodze
wideorozmowy

P

Plan wydaje się prosty. Klient połączy się z bankiem online za pomocą komputera
wyposażonego w kamerę i mikrofon. Podczas wideorozmowy okaże dokument

tożsamości. Cała rozmowa zostanie utrwalona przez bank, który na podstawie
nagrania dokona weryfikacji autentyczności okazanych dokumentów oraz tożsamości klienta. Łatwe? Tak, ale trzeba uważać na dwie istotne przeszkody.

Jak zweryfikować tożsamość klienta?
Bank, który zdecyduje się na wprowadzenie wideoweryfikacji, będzie musiał
zmierzyć się z problemem praktycznym. W jaki sposób zweryfikuje dokument
tożsamości klienta, skoro nie będzie miał do niego dostępu? Nagranie wideo
dowodu osobistego to nie to samo, co dowód osobisty. Banki zaś podlegają obowiązkowi identyfikacji swoich klientów i weryfikacji ich tożsamości. W tym celu

bank ma obowiązek m.in. dokonać analizy dokumentu tożsamości pod kątem
jego autentyczności oraz zgodności ze stanem faktycznym. Dokonanie analizy
samego tylko nagrania wideo, na którym widoczny jest dokument tożsamości, raczej nie będzie spełniało powyższego wymogu. Można argumentować,
że stwierdzenie autentyczności dowodu osobistego czy paszportu na podstawie nagrania wideo nie jest w ogóle możliwe. Uniemożliwiają to wady tkwiące
w samej technologii, w tym np. ograniczenia rozdzielczości obrazu cyfrowego
oraz nieograniczone potencjalnie możliwości manipulacji tym obrazem.
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Procedury bankowe będą zatem musiały zapewniać bankowi dostęp do oryginału dokumentu tożsamości klienta. Weryfikacja autentyczności dokumentu
powinna odbyć się jeszcze przed zawarciem umowy, a w każdym przypadku
przed pierwszą transakcją bankową klienta. W praktyce zatem może okazać się,
że nie unikniemy spotkania z przedstawicielem banku w realnym świecie, choć
spotkanie to niekoniecznie musi odbywać się w oddziale banku. Można przypuszczać, że w takich przypadkach to banki pofatygują się w odwiedziny do nas.

Problem przetwarzania danych biometrycznych klientów
Druga przeszkoda może być nawet trudniejsza do pokonania. Wideoweryfikacja
online ma polegać na porównaniu nagranego wizerunku klienta ze zdjęciem
z dowodu osobistego, które również znajdzie się na nagraniu. Porównania
dokona oprogramowanie banku, które wykona w tym celu odpowiednie pomiary
głowy, twarzy lub innych zewnętrznych cech klienta, a następnie potwierdzi
z dużą pewnością, czy znajdująca się w dokumencie fotografia rzeczywiście
przedstawia wizerunek osoby rozmawiającej z przedstawicielem banku. Gdzie
zatem przeszkoda?
Chodzi o to, że wyniki pomiarów naszego ciała są również chronionymi danymi
osobowymi, które nazywa się danymi biometrycznymi. Takie dane w wielu
przypadkach będą miały charakter danych wrażliwych, które są co do zasady
objęte zakazem przetwarzania. (Wrażliwe dane osobowe to takie dane, które
ujawniają m.in. pochodzenie rasowe lub etniczne czy stan zdrowia osoby).
Ustawa zawiera zamknięty katalog wyjątkowych sytuacji, w których wrażliwe
dane osobowe mogą być przetwarzane. Przykładowo takie przetwarzanie jest
dopuszczalne, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie
albo gdy istnieje szczególny przepis prawa, który na takie przetwarzanie
zezwala. Oczywiście banki będą w każdym przypadku mogły próbować uzyskać
pisemną zgodę na przetwarzanie danych biometrycznych klientów, w praktyce
musiałyby ją jednak posiadać jeszcze przed rozpoczęciem procesu wideoweryfikacji. Jak łatwo zauważyć, podważa to przydatność wideoweryfikacji w relacjach
z nowymi klientami, którzy nie wyrazili wcześniej takiej zgody. Można również
sądzić, że wielu klientów odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich
danych biometrycznych, chcąc chronić swoją prywatność i uznając tego rodzaju
żądanie za nadmierne.
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Istnieje wprawdzie szczególny przepis prawa, który zezwala bankom na przetwarzanie informacji znajdujących się w dokumentach tożsamości klientów. Jest
jednak jasne, że dokumenty tożsamości nie zawierają danych biometrycznych,
które mają posłużyć bankom w procesie weryfikacji. Z dostępnych informacji
wynika, że weryfikacja oparta będzie o dane, które powstaną w drodze pomiarów
i analizy cech utrwalonych wizerunków. Będą to zatem zupełnie nowe, wcześniej
nieistniejące dane, tworzone przez oprogramowanie dopiero w trakcie lub nawet
po przeprowadzeniu wideorozmowy z klientem. Tym samym przetwarzanie takich
danych nie może być oparte na przywołanym przepisie, który zezwala na przetwarzanie jedynie tych informacji, które znajdują się w dokumentach tożsamości.
W efekcie banki muszą w swych procedurach uwzględnić powyższe zasady, co
w praktyce prowadzi do obowiązku uzyskiwania pisemnych zgód klientów na
przetwarzanie danych biometrycznych. W przyszłym roku z pomocą bankom
przyjdą przepisy nowego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych
osobowych. Rozporządzenie to wprawdzie wyraźnie zalicza dane biometryczne
do kategorii danych wrażliwych, ale nie wymaga już, aby zgoda klienta na ich
przetwarzanie udzielana była na piśmie. Banki będą zatem mogły pozyskiwać taką
zgodę ustnie, w trakcie trwania wideorozmowy. Taka ustna zgoda będzie wystarczająca, jeśli zostanie udzielona wyraźnie i będzie odnosić się do konkretnego celu
przetwarzania (w tym przypadku w celu weryfikacji tożsamości klienta przez bank).

Przyszłość wideoweryfikacji
Zagrożenia związane z nowymi technologiami nie są już przeszkodą, a raczej
wyzwaniem, na konkurencyjnym rynku produktów finansowych zaś sięganie
po nowe narzędzia to nie tylko szansa, ale wręcz konieczność. Choć znalezienie
praktycznych sposobów na dostosowanie procedur bankowych do istniejących
wymogów może być trudne, wprowadzenie weryfikacji opartej o dane biometryczne wydaje się nieuchronne. Przemawia za tym nie tylko wygoda, ale również
wysoka skuteczność algorytmów generujących i porównujących dane biometryczne. Można założyć, że będą one myliły się znacznie rzadziej niż ludzie, a to
oznacza większe bezpieczeństwo obrotu. Jest zatem w interesie zarówno banków, jak i ich klientów.
Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii
Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

GracjanPietras
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PRZYJACIEL BÓL

FREEMAN ADALBERT

Od kilku miesięcy biegam. Pisałem o tym w poprzednim iMagazine. Od samego początku
towarzyszy mi ból. Fizyczny, mocny ból. Każdego dnia. Czasami uśmierzam go lekami.

B
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Boli mnie wszystko. Od kolan, przez pachwinę, do pleców i stóp. Zgodnie
z tym, co czytam i z tym, co mi wielu radzi, powinienem przestać, odpuścić.
Poczekać na regenerację organizmu. Wyleczenie wszystkich mikrourazów. Nie
jestem przecież już najmłodszy. Za kilka lat mogę za to zapłacić.

Ja stanowczo mówię: NIE! Nie przestanę.
Ból jest towarzyszem wszystkiego, co najlepsze. Rodzimy się w bólu. Żyjemy
w bólu i umieramy, często mając go za towarzysza. Każdy mój wysiłek to zmaganie się z bólem. Nie zawsze tym fizycznym, ale często też z bólem dobrych
lub złych decyzji czy podejmowanych działań. Jednak ból jest obok mnie
zawsze.
Gdy przygotowywałem się do wyprawy na Saharę, nie oszczędzałem się,
ale i tak trochę oszukiwałem. Wiedziałem, że to, co robię na treningach, to
tylko niewielki procent mojej wytrzymałości. Gdy dojechałem już w pobliże
ostatnich miast przed głównym marszem, miałem dopiero pojęcie o tym,
co zamierzałem. Bałem się jak cholera. Był sierpień. Słońce inne niż w Polsce,
gdy temperatura spadała do 48 stopni, było znośnie, gdy były 52 stopnie,
było strasznie. Bolały płuca podczas oddychania, bolało całe ciało, spuchłem.
Wszystko parzyło, woda w bukłakach prawie się gotowała. Krok za krokiem
szedłem, sam. Przeklinałem sam siebie: „Ku…a, po co to robisz? Na jaką cholerę tu idziesz? W ostatnim hotelu jest basen i zimne napoje”. Teraz jednak
wiem, jak dużo mogę wytrzymać, nie poddam się przecież, gdy dokonałem
już w życiu Czegoś Wielkiego. Nie byłem przygotowany na to, co tam przeżyłem nawet w 10%. Świadomość, że jestem sam i nie mam co liczyć na pomoc,
nie pomagała. Na końcu nie było też mety z medalem. Nie było ukochanej,
która by na mnie czekała, bo jej nie miałem. Nie było nikogo. Po prostu doszedłem. W zupełnej ciszy. Pustynia dla mnie to właśnie cisza. Jedyny dźwięk to
bicie mojego serca. Czy gdyby to był spacer jak po plaży czy molo w Sopocie,
czułbym, że coś udowodniłem? Rzeczy wielkie bolą. Te proste niewiele znaczą
i nikt o nich nie pamięta.
Sahara bolała inaczej niż później Indie. W Indiach miałem problemy ze stopami. Nie mogłem chodzić w butach. Dopiero gdy utykałem w japonkach,
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zaczepił mnie znachor na ulicy. Po dosyć inwazyjnym i krwawym zabiegu na
chodniku, rozpalając na nodze ogień, pomógł mi. Następnego dnia, nie wiem,
jak to wytłumaczyć, normalnie chodziłem. Indie bolały biedą, brakiem perspektyw dla dzieci. Każde osiedle biedoty mnie bolało. Ból niemal fizyczny, gdy
widziałem kilkugodzinne, nowo narodzone dziecko opatulone w szmaty.
Bolało mnie wszystko, nawet to, że jadąc dalej, miałem tylko kilka dolarów na
kilka posiłków. Raz tylko, wędrując po Saharze Zachodniej, miałem komfort
gotówki. Wszystkie wyjazdy były na granicy braku pieniędzy na jedzenie i spanie. Bolało mnie to. Mam też kłopot z językami obcymi. Nigdy bym nigdzie nie
pojechał, gdybym się bał tego bólu.
Każdy medal olimpijski jest okupiony bólem, każdy rekord świata czy wejście na szczyt górski są związane z bólem. Właśnie skończyłem czytać książkę
„Ultramaratończyk”, której autorem jest Dean Karnazes. Każdy jego bieg to opis
bólu. Gdy coś robisz i cię nic nie boli, to znaczy, że się normalnie opier…dzielasz. Brak bólu zaznasz z pilotem przed telewizorem. Pytanie, czy tego chcesz?
Każde odkrycie nowego świata to ból, często też odkrycia przypłacane były
życiem. Lot w kosmos to nie tylko sława i bohaterstwo, ale i trening. Dlaczego
tak sławne jest Apollo 13? Bo to bolało, zimno i świadomość samotności
w kosmosie. Ronaldo i Messi czy nasz Lewandowski, każdy faul na nich, z wyłączeniem tych symulowanych, też boli. Treningi to też nie spacer po boisku.
Bo bycie najlepszym musi boleć, mimo ogromnego talentu. Jestem fanem
Ronaldo, bo z tej trójki ma chyba najmniej talentu, ale ogrom pracy, jaki wkłada
w swój zawód, bardzo doceniam.
Właśnie w redakcji był #fitbitchallenge, każdy z nas stanął do rywalizacji, ale
głównymi aktorami są Wojtek i Norbert. Po dwóch dniach ostrego nabijania
kroków czytamy o ich bólu. Widzimy zdjęcia z obolałymi stopami i maścią
przeciwbólową. Nie da się robić wielu tysięcy kroków dziennie, by nie bolało.
Nikt z nas nie jest Korzeniowskim. Ja staram się im dorównywać, ale robię to
każdego dnia od kilku miesięcy, więc pomijam ból. Choć co chwila pojawia się
w zupełnie nowym miejscu. Każdy z redakcji przełamuje się, by choć trochę
pokazać, że można. Jedni na kilka godzin przed ślubem, inni na szkoleniach,
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gdzie kroki można nabijać jedynie, idąc do toalety lub po kawę. Wszystko to
jednak nie podcina skrzydeł.
Patrzę teraz na świat, biegnąc przez piękne osiedla willowe. Super bryki
mijają mnie, gdy biegnę drogą nad brzegiem Jezioraka. Pędzą do domków
letniskowych na grilla. Mijam place zabaw. Wyłożone miękkim tartanem.
Z zabawkowymi domkami i zabawkami zbudowanym tak, by nikomu się nic
nie stało. Ja bawiłem się na budowie blokowiska. Wchodziłem na dźwigi, aż
do budki operatora. Wiedziałem, że jak spadnę, to się zabiję. Skakałem ze
skarpy w kopalni piasku, na sankach zjeżdżałem z góry wprost do rzeki. Gdy
byłem na wakacjach na Śląsku, biegałem po hałdach, gdzie dymiła siarka.
Gdy byłem młodszy, pamiętam bieg pod górę w okolicach Nowego Sącza za
swoim modelem i jak padłem z bólu i wyczerpania. Dało mi to tytuł mistrza
Polski. Potem bieg w deszczu przez pole rzepaku, bolało… nikt tak nie biegał, ale i nikt nie był mistrzem Polski, ja zostałem nim ponownie, i tak jeszcze
przez następne dwa lata.
Bolą błędy życiowe, rozwód. Złe decyzje. Bolą często bardziej niż pęknięta
tętnica i sącząca się krew po wypadku. Nauka chodzenia po zmiażdżeniu obu
kolan. Ten ból jest radością, jeśli czuję nogi, to znaczy, że będę chodził! Ból
po wypadku nie bolał. Podobno człowiek nie czuje bólu, gdy ten jest zbyt
mocny. Poczułem go na OIOM-ie, gdy dozwolona dawka leków przeciwbólowych była zbyt mała. Żyłem jednak.
Zastanawiam się, kim byłbym bez bólu. Facetem z pilotem w ręku przed
telewizorem lub tabletem na kanapie? Całe życie to praca i dom. Wakacje
w Egipcie czy Mielnie. Raz w roku na tydzień. Samo wyobrażenie mnie boli.
Wolę cierpieć, ale powiedzieć kiedyś: BYŁEM!!! DOŚWIADCZYŁEM!!! ŻYŁEM!!!
A TY jak uważasz? Napisz do mnie…

FreemanAdalbert
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AUTA 3
PATRYCJA RUDNICKA

„Szybkość… Szybkość... Zwinny jak jaszczurka i ostry jak przecinak!”. Ten cytat zna chyba
każdy, kto oglądał poprzednie części bajki „Auta”. Niedawno do kin weszła już trzecia
odsłona przygód czerwonego samochodu wyścigowego o imieniu Zygzak McQueen
oraz jego niezastąpionego zespołu.

Tym razem nasz główny bohater musi zmierzyć się z nową generacją aut wyścigowych.
Są zaawansowane technologicznie, bardziej opływowe i przede wszystkim bardzo szybkie. Szybsze od wszystkich tradycyjnych samochodów rajdowych, które do tej pory brały
udział w zawodach. Po raz pierwszy od dawna Złoty Tłok udało się zdobyć komuś innemu
niż Zygzakowi, mianowicie należącemu do nowej generacji pojazdów Jacksonowi Stormowi.
Storm przypomina trochę McQueena z pierwszej części, jest zarozumiały i brakuje mu
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pokory. Zygzak się jednak nie poddaje, nie przyjmuje do wiadomości, że to chyba
już czas pomału myśleć o emeryturze i z pomocą młodej trenerki Cruz Ramirez
próbuje wrócić na podium. Czy mu się to uda? Tego nie zdradzę, ale powiem
tylko, że ostatni wyścig będzie dla Was pewnie takim samym zaskoczeniem, jak
dla mnie i mojej czteroletniej córki. Mia oglądała go, siedząc nieruchomo z rozdziawioną buzią.
W polskiej wersji językowej głosu Zygzakowi użyczył jak zawsze Piotr Adamczyk.
Zmianie uległ dubbing Złomka – wcześniej przemawiał głosem Witolda Pyrkosza,
a w trzeciej części usłyszymy Mariana Opanię. Scenariusz najnowszej części „Aut”
wraca do korzeni, nie ma już wątków szpiegowskich, całość skupia się na wyścigach. „Auta 3” to w pewnym sensie opowieść o przemijaniu, o tym, że nie da się
zatrzymać czasu. Uczy nas pokory i tego, że mimo chęci walki trzeba znać również swoje ograniczenia. Spece od animacji Pixara stanęli na wysokości zadania.
Niektóre sceny wręcz zapierają dech w piersiach. Zmieniająca się pogoda i krajobrazy wyglądają bardzo realistycznie. Chwilami miałam wrażenie, że oglądam
zwykły film, na który ktoś nałożył animowane samochody. Gdy doda się do tego
podobną jak w poprzednich częściach dawkę humoru, wychodzi animacja, którą
naprawdę warto zobaczyć. Film polecam nie tylko dzieciom. Dorośli również
wyjdą z sali kinowej z uśmiechem!

iPatrycjaR
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WONDER WOMAN
JAN URBANOWICZ

Filmy będące adaptacjami komiksów na stałe zagościły w naszych kinach. Nie ma
sezonu, by nie pojawiło się przynajmniej kilka takich tytułów i nie ma się co temu dziwić:
gatunek ten sprzedaje się znakomicie. Na głównym froncie Marvel kontra DC coś się
w końcu zaczęło dziać.

Wymieniona rywalizacja tak naprawdę była od długiego czasu kopaniem leżącego. DC każdym swoim kolejnym filmem próbowało się podnieść po poprzedniej porażce, znów się
przewracało, a Marvel prób powstania wcale nie upraszczał. Ostatnie filmy od DC Comics na
zwiastunach prezentowały się fenomenalnie i zapowiadały się jako epickie widowiska, a tak
naprawdę rozczarowywały po całości. Szkoda, bo jest tam wiele historii z ogromnym potencjałem. Nadzieja na film wart polecenia umierała z każdą produkcją i tak naprawdę nic nie
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zapowiadało poprawy. Stało się jednak coś, co niemal od zawsze na przestrzeni
dziejów naprawiało sytuacje beznadziejne – sprawy w swoje ręce wzięły kobiety.
Wonder Woman to najpopularniejsza bohaterka DC Comics i jedna z największych postaci popkultury w USA. Dziwi fakt, że jeszcze do tej pory nie zekranizowano jej historii, ale, jak widać, na każdego przejdzie pora, czasami wystarczy
tylko trochę poczekać. Kiedy Zack Snyder tworzył „Batman v Superman” (szkoda,
że z takim skutkiem), okazało się, że
w filmie pojawi się gościnnie właśnie

Okazało się, że przepisem na
powodzenie jest po prostu
odpowiednia osoba na
odpowiednim stanowisku.

postać Wonder Woman. W rolę tę
wcieliła się izraelska aktorka i modelka
Gal Gadot, którą część widzów może
znać z kilku poprzednich filmów serii
„Szybcy i wściekli”. Pomimo krótkiego występu wiele osób uznało, że
została ona doskonale wybrana do tej
roli. Szybko okazało się, że powstanie
również solowy film o tej bohaterce
i Gadot ponownie wcieli się w rolę.
Teraz można już tylko potwierdzić, że
był to strzał w dziesiątkę.
Za reżyserię filmu „Wonder Woman”
jest odpowiedzialna Patty Jenkins
– reżyserka, która nigdy wcześniej nie
była miała w swoich rękach tego typu
wysokobudżetowej produkcji. Miała za
to okazję stworzyć kilka filmów, których bohaterkami były silne kobiety,
dlatego też była bardzo dobrą kandydatką na reżyserkę filmu o najpotężniejszej superbohaterce.
Okazało się, że przepisem na powodzenie jest po prostu odpowiednia
osoba na odpowiednim stanowisku.

/ FILM / Wonder Woman

Czy oznacza to w takim razie, że film jest znakomity? Niekoniecznie. Jest to film
poprawny, niepozbawiony jednak pewnych wad, które dobrze znamy z poprzednich filmów DC. Mamy tu marne efekty specjalne, które mogą być rezultatem
tego, że reżyserka nigdy nie tworzyła tego typu filmów, dlatego jestem w stanie jej to wybaczyć – już nieważne, że za kilka lat ten tytuł po prostu nie obroni
się, jeśli chodzi o stronę wizualną. Dodatkowo mam wrażenie, że podstawowym wymogiem dla wszystkich twórców filmów dla DC jest to, że ma być w nim
ogromna ilość slow motion. Nie wierzę, że dopiero teraz zdałem sobie z tego
sprawę. Nagle stało się jasne, dlaczego wszystkie ich produkcje są tak długie
(średnio jest to około 2,5 godziny) – po prostu połowa tego, co widzimy na ekranie, jest w zwolnionym tempie. Złapałem się na tym, że podczas takich scen
nawet nachosy jadłem wolniej.

Twórcy filmu niewiele się nauczyli od swoich poprzedników również pod względem jasności obrazu, gdyż tutaj – podobnie jak w innych produkcjach DC – jest
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ciemno. Co prawda nie aż tak, jak np. w „Batman v Superman”, ale zawsze. Jest co
celowy zabieg, mający za zadanie „zamaskować” niedoskonałości. Na szczęście
nie było tu tragedii, bo całość ratowały inne rzeczy. No właśnie, jakie?
Ten film jest dla mnie małym problemem, bo z jednej strony cierpi na przypadłości swoich starszych braci, ale jednak stara się wnieść sporo świeżości do całego
uniwersum. Zacznijmy od najmocniejszej strony, czyli do głównej bohaterki i grającej ją Gal Gadot. Kobieta to przepiękna i jako Wonder Woman prezentuje się
wspaniale. Dzięki niej oglądałbym ten film nawet, jakby był niemy. Wtedy przegapiłbym jednak sporo ciekawych rzeczy, jak choćby jej dialogi z partnerującym Chrisem Pinem. W końcu DC dało nam ciekawy duet, między którym czuć
chemię. Postaci były również dobrze napisane, miały między sobą zabawne, ale
i emocjonujące dialogi, dlatego można było w ogóle w nie uwierzyć. Sama Diana,
bo tak się nazywa nasza tytułowa Wonder Woman, z jednej strony jest odważna,
z drugiej naiwna i ciężko jest jej się odnaleźć w świecie zwykłych ludzi. Wypada
jednak w tym wszystkim naturalnie i daje się lubić, nie tylko za ładny wygląd
i machanie mieczem, ale przede wszystkim za bycie „jakąś”.
Niestety, trudno jest to napisać o reszcie bohaterów filmu. Pomocnicy naszej
głównej pary to postaci raczej stereotypowe i dość płaskie – w Marvelu, podobnie jak w całym Disneyu, sidekicks to zawsze wisienka na torcie i to oni zazwyczaj
„robią robotę”. Tutaj tego zabrakło.
Jak napisałem wcześniej, mam problem z tym filmem. Podobał mi się, a jednocześnie nie chcę go
więcej oglądać. Spoglądając na niego obiektywnie,
to pod wieloma względami jest wciąż o kilka mil
za Marvelem – nie ma takiego poziomu rozrywki,
jakiego bym oczekiwał. Trzeba jednak przyznać Patty
Jenkins, że wspólnie z Gal Gadot wniosły bardzo dużo
świeżości do całego uniwersum DC, a to naprawdę
ogromna zaleta. Dostaliśmy film, w którym poznajemy bohaterkę (1/4 to origin postaci), krok po kroku
dowiadujemy się, dlaczego podejmuje takie, a nie
inne decyzje i – co najlepsze – jest to wszystko dość
logiczne. W końcu mamy szansę oglądać produk-

Dodatkowo mam
wrażenie, że
podstawowym
wymogiem dla
wszystkich twórców
filmów dla DC jest to, że
ma być w nim ogromna
ilość slow motion.
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cję z historią, która swoją strukturą nie przypomina szwajcarskiego sera, dzięki
czemu dobrze się ją ogląda. Fakt, jest ciut za długa, ale pewnie jakby pozbyć się
zbędnego slow motion, to dałoby się całość skrócić o kilka minut. Ogólnie największe wady „Wonder Woman” to tak naprawdę techniczna strona filmu. Mam
jednak wrażenie, że po prostu reżyserka, jako nieobyta jeszcze z takimi produkcjami, nie wiedziała w pełni, jak się za wszystko zabrać, a w przypadku kolejnych
prób pójdzie jej to o wiele lepiej.
Oto dowód, że filmowe DC jest jeszcze do uratowania. Wystarczy zatrudnić do
pracy odpowiednie osoby. Co prawda „Wonder Woman” nie jest filmem idealnym i nie kupił mnie na tyle mocno, bym się w nim zakochał, ale naprawdę trzeba
przyznać, że twórcy mieli pomysł i w większości dobrze go zrealizowali. Szkoda,
że nie poszło im to lepiej, ale wierzę, że małymi kroczkami ostatecznie wszystko
się uda. Niedługo znów zobaczymy Wonder Woman na dużym ekranie – w „Lidze
Sprawiedliwości”, ja jednak czekam na kontynuację jej solowych przygód.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

LIPIEC 2017

JAN URBANOWICZ

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA
Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Co by nie powiedzieć o pierwszej części, to realizacją mogła się pochwalić naprawdę
dobrą. Była również świetna ścieżka dźwiękowa
i naprawdę dobre zdjęcia. Ciekawe, czy druga
część ma równie mocną stronę wizualną. Ze scenariuszem pewnie już nie tak kolorowo.

JACKIE
Przepiękna Natalie Portman w filmie opowiadającym historię Jackie Kennedy – żony
zamordowanego prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Film skupia się na wydarzeniach przed i po zamachu oraz na tym, jak
Jackie musiała sobie radzić z całą sytuacją.
Portman jak zwykle fenomenalna, ale sam film
niestety nie wypadł najlepiej.
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XXX: REAKTYWACJA
Trzecia część serii o przygodach tajnego agenta,
byłego miłośnika sportów ekstremalnych.
Pierwszy film miał swoją premierę w 2002 roku
i główną rolę zagrał Vin Diesel. W kolejnym filmie zastąpił go Ice Cube. Teraz Diesel powraca
do tej roli. Może nie jest to film wysokich lotów,
ale na pewno będzie to rozrywka w czystej
postaci. Oglądając zwiastun, myślałem, że brakuje mi tu tylko Dwayna Johnsona i byłaby to
kolejna część „Szybkich i wściekłych”.

STYLISTKA
Młoda dziewczyna, stylistką i medium
zarazem, po śmierci swojego brata
bliźniaka udaje się w podróż do
dawnego domu na przedmieściach
Paryża. Chce się tam skontaktować
ze zmarłym bratem, ale wcześniej jest
nawiedzana przez rozmaite zjawy.
Film w reżyserii Liviera Assayasa, który
współpracował już z Kristen Stewart
przy filmie „Sils Maria”.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

QUEBONAFIDE

EGZOTYKA

Każdy miał taki moment w swoim życiu i myślał o tym, żeby
rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Quebonafide
wziął sobie ten tekst mocno do serca i „delikatnie” postanowił
poszerzyć pomysł wyjazdu. Pisząc „delikatnie”, mam na myśli
wszystkie możliwe wizy i okrążenie całego globu. Przy okazji
nagrał też album, który w znacznym stopniu został niesamowicie zobrazowany miejscami, które raper odwiedził. Rozmach
egzotyki jest tak duży, że trudno go zmieścić na naszym rodzimym podwórku, w tym przypadku mówimy raczej o fenomenie w skali światowej. Nieodgadniony, niesprecyzowany i tajemniczy, jak szyja samego
wykonawcy pokryta wytatuowanymi znakami zapytania, te znaki idealnie pasują do tego
projektu, bo nazywanie „Egzotyki” po prostu albumem, to zdecydowanie za mało.
Wszystko w „Egzotyce” jest nieoczywiste, od samej promocji, która została oparta na
co chwilę wrzucanych do sieci, cudownie nakręconych klipach z podróży, dzięki czemu
poznaliśmy praktycznie cały album przed jego premierą, przez zagmatwane, lirycznie
teksty, po totalnie zróżnicowane bity. Każdy numer jest inny i barwny, jak kultury i krajobrazy na naszej planecie, ale nagrywanie w takim stylu pozbawiło ten album spójności.
Ciężko się go słucha jako całość i tylko dźwięk, tu trzeba się nastawić na obrazy, do których nagrane zostały przemyślenia. Dopiero wtedy „Egzotyka” nabiera sensu, po obejrzeniu wszystkich obrazów, z których składa się ten projekt, jesteśmy w stanie wyciągnąć
jakieś wnioski. Świat jest niezwykle różnorodny i często niezrozumiały – to stara się
nam przekazać Quebo i dlatego też dla wielu osób ten projekt może być bardzo trudny
w odbiorze. Nie ma tu łatwych tekstów o miłości i o sprawach przyziemnych, do których
nagrana jest sielankowa muzyka. Absolutnie każdy powinien jednak zagłębić się w tym
materiale i docenić, jak wielkie jest to wydarzenie. Quebonafide od teraz stał się dla
naszego rynku muzycznego wyzwaniem, z którym ciężko będzie się równać. Wystarczy
sprawdzić wyświetlenia na YouTube, one w tych czasach wiele mówią.
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SZA

CTRL

Uważam, że damskich soulowych głosów nigdy za wiele,
a idealnym przykładem jest rozpoczynająca swoją karierę
Sza. Solana Rowe nagrywać zaczęła w 2012 roku i ma na
swoim koncie epki, ale to „CTRL” jest jej prawdziwym
debiutem. Do tej pory możecie kojarzyć ją z albumów
swoich ziomków z wytwórni „Top Dawg Entertainment”,
która cały czas rośnie w siłę dzięki takim gwiazdom jak:
Kendrick Lamar, ScHoolboy Q czy Isaiah Rashad. Każdy
z wymienionych na swoim albumie korzystał z pięknego
głosu dziewczyny z New Jersey. Świetną reklamą był również numer „Consideration”
rozpoczynający najnowszy album „Anti” samej Rihanny. Teraz przyszedł czas na
nagranie Longplaya pod banderą „Top Dawg Entertainment”.
„CTRL” jest ukłonem w stronę całej czarnej muzyki, Sza zafundowała nam podróż
w czasie, prezentując wiele afroamerykańskich nurtów. Na każdym kroku można
odczuć, że, jak sama podkreśla, wychowała się, słuchając muzyki klasycznej, awangardowego jazzu, muzyki alternatywnej i rapu. Dzięki takim wzorcom Sza czuje się świetnie, łącząc stare z nowym, na jej albumie usłyszycie nawiązania do klasycznego soulu,
klimatycznego R&B czy prostego i surowego hip-hopu z lat dziewięćdziesiątych.
Mimo to tytułu „CTRL” nie możemy traktować w stu procentach poważnie, ponieważ
album nie jest tylko kopią tego, co już kiedyś zostało nagrane. Sza tylko czerpie esencję z klasyki, pozostając przy tym sobą i zdecydowanie nie można jej zarzucić braku
swojego stylu i pomysłu na siebie. Wszystkim wymienionym gatunkom nadany jest
nowoczesny, alternatywny sznyt, przez co czuć, że „CTRL” jest świeżą i nowoczesną
produkcją. Niewątpliwe wpływ na to ma niezwykle wibrująca i hipnotyzująca barwa
głosu, który idealnie dopasowuje się do każdego z 14 utworów zawartych na albumie.
Dawno nie słyszałem takiego zgrania wokalu z produkcjami, każdy dźwięk ma swoje
odzwierciedlenie w sposobie intonacji słów, które przekazuje nam artystka. Na koniec
dodam coś, co najbardziej uwiodło mnie w tej dziewczynie, chodzi o naturalność
i łatwość, z jaką słucha się „CTRL”. Za każdym razem czuję, że od momentu naciśnięcia
przycisku „play” do końca albumu mija zaledwie sekunda.
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Sałatka z jabłka i kopru włoskiego

SAŁATKA Z JABŁKA
I KOPRU WŁOSKIEGO
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MAŁGORZATA ŁADA

PRzepis
Sałatka z jabłka i kopru włoskiego

Wszystkie składniki sosu dokładnie wymieszać

• 1 średnia bulwa kopru włoskiego (fenkułu)

i odstawić na 10–15 min do lodówki. Koper umyć,

• 1 jabłko

obrać i pokroić w bardzo cieniutkie plasterki.

• duża garść rukoli

Jabłko umyć i również pokroić w cieniutkie czą-

• kilka truskawek lub pestki z 1/2 granatu

steczki. Truskawki umyć i także pokroić w cząstki.

• ok. 10 dkg sera koziego lub fety

Ser pokruszyć na dość duże kawałki. Orzechy

• kilka orzechów włoskich				

posiekać, ale nie za drobno. Na dużym talerzu lub
półmisku rozsypać część rukoli, następnie ułożyć

Sos winegret

pokrojony koper i jabłka. Posypać resztką rukoli

• 1 łyżka stołowa miodu spadziowego lub

i pokrojonymi truskawkami.

gryczanego
• łyżka octu jabłkowego, soku z cytryny

Sałatkę polać sosem, posypać serem i orzechami.

lub octu balsamicznego, jak kto lubi
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• sól, pieprz (najlepiej biały)
• szczypta cynamonu

Smacznego!
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