


Wszyst kiego najlepszego 



Bezprzewodowe słuchawki PX łączą najlepszą w klasie 

jakość dźwięku z aktywną redukcją hałasu ANC, łącz-

nością Bluetooth aptX-HD, sensorami inteligentnego 

sterowania i baterią zapewniającą aż 22 godziny pracy.

Uwolnij się od hałasu 
i przewodów

PX
Miasto

Efektywnie redukuje 
dźwięk miejskiego zgiełku

Biuro
Tłumi nawet wysoki

poziom biurowego hałasu

Samolot
Skutecznie tłumi dźwięk silni-

ków i odgłosy z kabiny

Z aplikacją możesz więcej
Wybieraj tryby tłumienia i reguluj stopień

przepuszczania głosu

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-nauszne/bowers-wilkins-px.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=180331&utm_content=img-lp-full-page-px&utm_term=bowers-wilkins
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https://zgsklep.pl/product-pol-1068-Uchwyt-samochodowy-do-kratki-z-ladowaniem-indukcyjnym-Patchworks-Wireless-Charging-Car-Mount.html
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Wiosna. Natura budzi się do życia. Robi się coraz 

cieplej. Dni stają się coraz dłuższe. Nie wiem jak 

Wy, ale ja już bardzo czekałem na ten moment.

W numerze oczywiście mówimy o nowym iPadzie 

oraz bardzo obszernie o #iPadOnly. Proponujemy 

Wam dużo sprzętu audio. Jako pierwsi testujemy 

najnowszego Garmina Forerunner 645, wspierają-

cego nowość w Polsce – usługę Garmin Pay. Jest 

też m.in. Samsung Galaxy S9+, Nintendo Switch 

oraz Volvo XC40. Recenzujemy dla Was zwycięzcę 

tegorocznych Oscarów – „Kształt wody”. No i na 

koniec Wojtek pokazuje, jak się kasuje konto na 

Facebooku…

Przed nami święta. Będzie czas na odpoczy-

nek i relaks. Zachęcam do spędzenia go z nami, 

z kwietniowym numerem. Polecam lekturę.

Korzystając z okazji, chciałem w imieniu całej 

redakcji życzyć Wam wszystkiego najlepszego na 

Wielkanoc, mokrego śmigusa-dyngusa i weso-

łego Prima Aprilis!

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


Przedstawiamy kompleksowe rozwiązanie głośnikowe dla 
miłośników kina w domu. ESTRADA 5.0 zapewnia czysty 
i mocny dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby 
nawet wymagającego użytkownika. Ten zestaw głośników 
sprawdzi się w podstawowej konfiguracji kina domowego 
we współpracy z dobrej klasy amplitunerem AV.

Znajdź nas na

P O C Z U J  M O C  E S T R A D Y

www.wilson-hifi.eu

W I L S O N  |  E S T R A D A  5 . 0

http://wilson-hifi.eu
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Jak powstawała nasza okładka 
przy użyciu iPada i Apple Pencil

https://www.youtube.com/watch?v=g-ry86Pqhw4
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NOWY 9,7-CALOWY iPAD 
– TERAZ DZIAŁA Z APPLE 
PENCIL
Apple na konferencji poświęconej edukacji zapre-

zentowało tylko jedną nowość sprzętową. Jest 

to nowy iPad. Po prostu iPad, czyli znana nam 

już konstrukcja z ekranem 9,7''. Zmiana dotyczy 

przede wszystkim możliwości korzystania z rysika. 

Zastąpił on całkowicie poprzedniego iPada.

Czytaj dalej...

AKCESORIA Z IMAC PRO 
W KOŃCU DOSTĘPNE 
OSOBNO
Aktualizacja sklepu Apple poza tańszym iPadem 

przyniosła także akcesoria, które dotychczas 

były dostępne jedynie w komplecie z iMakiem 

Pro. Jednak za klawiaturę Magic Keyboard 

z polem numerycznym, Magic Mouse 2, a także 

Magic Trackpad 2 w kolorze gwiezdnej szarości 

przyjdzie nam zapłacić trochę więcej niż za ich 

srebrne warianty. Odpowiednio 50, 100 i 80 PLN 

więcej. Czy to dużo jak za sam kolor? Myślę, że 

nie. Potraktujmy to jako edycję limitowaną.

Czytaj dalej...

NOWY IPAD 9,7'' NA 
2018 ROK TO NADAL 
IPAD AIR 1 
Apple dzisiaj pokazało m.in. „nowy” model 

iPad 9,7'', ale ponownie okazało się, że to 

odgrzewany kotlet.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/27/nowy-97-calowy-ipad-teraz-dziala-apple-pencil/
https://imagazine.pl/2018/03/27/akcesoria-imac-pro-koncu-dostepne-osobno/
https://imagazine.pl/2018/03/27/ipad-97-2018-nadal-ipad-air-1/
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AKTUALIZACJA PAKIETU 
IWORK
Oprócz nowego/starego iPada i akcesoriów Apple 

odświeżyło również swój pakiet biurowy – iWork.

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA IOS 
11.3, ALE TYLKO 
DLA NAJNOWSZYCH 
IPADÓW
Apple opublikowało 28 marca iOS 11.3, ale 

pobrać go mogą tylko posiadacze zapre-

zentowanych 27 marca iPadów.

Czytaj dalej...

AKCESORIA LOGITECH DO NOWEGO IPADA 
– TAŃSZY ZAMIENNIK APPLE PENCIL 
I GUMOWA OBUDOWA Z KLAWIATURĄ
Na konferencji poświęconej rozwiązaniom edukacyjnym Apple i tym 

samym na premierze nowego podstawowego iPada pojawiła się także 

zapowiedź dodatkowych akcesoriów. Akcesoria te to rysik i klawiatura 

od Logitecha. Sprzęty pojawią się latem w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Niestety nie będą dostępne dla wszystkich, przynajmniej na starcie.

Czytaj dalej...

   /   NOWOŚCI APPLE   /   

https://imagazine.pl/2018/03/27/aktualizacja-pakietu-iwork-4/
https://imagazine.pl/2018/03/28/aktualizacja-ios-113-ale-tylko-dla-najnowszych-ipadow/
https://imagazine.pl/2018/03/27/akcesoria-logitech-nowego-ipada-tanszy-zamiennik-apple-pencil-gumowa-obudowa-klawiatura/


Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów poszukujących systemów multimedialnych 

z dużym ekranem oraz niewymagających skomplikowanej instalacji, Alpine Electronics pre-

zentuje model iLX- 903D - stację multimedialną do montażu w desce rozdzielczej zapewnia-

jącą 9 -calowy ekran dla różnych pojazdów wyposażonych w standardowe kieszenie radiowe 

1DIN lub 2DIN.

„Alpine od 3 lat bardzo aktywnie wprowadza na rynek w pełni zintegrowane, samochodowe 

systemy informacyjno-rozrywkowe z dużymi ekranami dotykowymi, ale chcieliśmy również 

wprowadzić 9-calowe rozwiązanie z funkcjonalnością Apple CarPlay i Android Auto dla szer-

szego zakresu pojazdów," powiedział Ingmar Heck, menedżer ds. marketingu i dystrybucji, 

Alpine Electronics Europe GmbH. "iLX- F903D stanowi nowy krok, ponieważ wprowadza 9 

- calowy ekran do pojazdów ze standardową kieszenią radia 1DIN lub 2DIN. Wierzymy, że to 

Unikatowa konstrukcja Alpine Halo9 umożliwia uzyskanie ekranu XXL w pojazdach 

wyposażonych w kieszeń radiową 1DIN.

NOWA, CYFROWA STACJA MULTIMEDIALNA ALPINE 
ILX-F903D O PRZEKĄTNEJ EKRANU 9”
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urządzenie będzie idealnym rozwiązaniem dla 

pojazdów takich jak Volkswagen T5 i T6, wielu 

starszych modeli Volkswagena lub modnych 

samochodów, takich jak FIAT 500."

iLX-F903D to cyfrowa stacja multimedialna DAB+ 

z 9 - calowym ekranem dotykowym WVGA 

i konstrukcją bezdyskową (bez slotu CD / DVD). 

Wykorzystuje kieszeń 1DIN do instalacji, a ekran 

"unosi się" przed deską rozdzielczą pojazdu, 

umożliwiając dodanie ponad wymiarowego 

ekranu do różnych pojazdów bez potrzeby skom-

plikowanej, niestandardowej instalacji. Nazwa 

"Alpine Halo9" modelu iLX- F903D jest odniesie-

niem do unikalnej pozycji unoszącego się ekranu 

i jego 9 - calowego rozmiaru. Alpine jest jedy-

nym dużym producentem urządzeń rozrywki 

samochodowej, który oferuje kompletne sys-

temy wyposażone w wyświetlacze większe niż 

standardowe ekrany o przekątnej 6,1 lub 7 cali. 

Do tego momentu, modele 8 i 9 - calowe Alpine 

były dedykowane dla konkretnego pojazdu 

i wymagały specjalnych ramek, aby nie zakłócały 

układu lub elektroniki deski rozdzielczej auta. 

Wprowadzenie modelu iLX-F903D Alpine Halo9 

i jego unoszącego się ekranu umożliwia teraz 

montaż 9 - calowego wyświetlacza dla znacznie 

szerszej gamy pojazdów.

Funkcje rozrywkowe
Model iLX-F903D wyposażony został w pełen 

zestaw funkcji rozrywkowych. Jego konstrukcja 

bez napędu została zaprojektowana by zapewnić 

kompatybilność smartfonów przez Apple CarPlay 

lub Android Auto z Asystentem Google. Mapy, 

muzyka, wiadomości i połączenia telefoniczne 
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z telefonu iPhone lub telefonu z systemem Android są wyświetlane oraz kontrolowane 

poprzez ekran dotykowy urządzenia iLX-F903D. iLX-F903D oferuje również bezprzewo-

dową technologię Bluetooth® ze streamingiem audio i wbudowanym odbiornikiem DAB +. 

Dostępny jest port USB umożliwiający odtwarzanie wideo lub audio (FLAC [Free Lossless 

Audio Codec], MP3, WMA i AAC), wejście AUX i wejście HDMI. Drugie wejście HDMI można 

dodać za pomocą selektora HDMI KCX-630HD (sprzedawanego oddzielnie). Odtwarzacz CD / 

DVD można również dołączyć przy wykorzystaniu modelu DVE-5300 CD / DVD (sprzedawany 

oddzielnie). Alpine oferuje także wiele interfejsów do fabrycznych wyświetlaczy pojazdów, 

umożliwiając korzystanie ze sterowania w kierownicach, czujników parkowania, wyświetlania 

klimatyzacji i innych.

Instalacja i montaż
9-calowy ekran jest przymocowany do regulowanego uchwytu podłączonego do obudowy 

1DIN. Po zainstalowaniu ekran i uchwyt są przymocowane do obudowy w celu zapewnienia 

solidności i sztywności. Ekran przesuwa się nad deską rozdzielczą lub przed nią, podczas gdy 

jego tylna obudowa zwęża się dokładnie na krawędziach, aby uzyskać cienką i nowoczesną 

sylwetkę. W domyślnej pozycji wysuwany uchwyt ekranu przesuwa się pod kątem 90 stopni, 

a dolna część ekranu jest wyśrodkowana w odniesieniu do obudowy 1DIN. W tym momen-

cie ekran może być ustawiony pod kątem w wybranych pozycjach, na potrzeby instalacji, 

aby poprawić widoczność lub odsunąć go od innych elementów na desce rozdzielczej. Ekran 
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można ustawić w odległości 20 milimetrów (mm) od jego domyślnej pozycji, aby przesunąć 

go bliżej deski rozdzielczej. Można go przesunąć w górę lub w dół o 30 mm od domyślnej 

pozycji i można go przechylić w górę lub w dół maksymalnie o 45 stopni, w zależności od 

położenia góra- dół.

Wejście kamery
iLX-F903D został wyposażony w wejście kamery i nakładanie wskazówek odległości na obraz 

z kamery na 9 - calowym ekranie, aby pomóc w ocenie odległości (kamery sprzedawane są 

oddzielnie).

Dostępność
Model iLX-F903D będzie dostępny u autoryzowanych sprzedawców Alpine od marca 

2018 roku. 

Cyfrowa stacja multimedialna iLX-F903D 
o przekątnej ekranu 9”.

• 9 - calowy, pojemnościowy ekran dotykowy WVGA
• Obudowa 1DIN
• Działa z Apple CarPlay
• Android Auto TM teraz z Asystentem Google
• Wbudowany tuner DAB +
• Dedykowane dla iPoda i iPhone'a
• Odtwarzanie muzyki FLAC / MP3 / WMA / AAC 

przez USB
• Wbudowany wzmacniacz o mocy 50 W x 4
• Aplikacja Alpine TuneIt
• Rozbudowane możliwości dostrajania dźwięku, 

w tym 9 - pasmowy P - EQ, 6 - kanałowa cyfrowa
• korekcja czasu oraz cyfrowy X-over
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth z streamin-

giem audio
• Funkcja Moje ulubione zapewnia niestandardowe 

skróty do ulubionych źródeł dźwięku, miejsc i
• numerów telefonów
• Display Interface Port do podłączenia interfejsów 

CAN-Bus
• 4 - kierunkowy graficzny interfejs sterowania
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego dla 

wielu systemów kamer
• Jedno wejście HDMI lub rozszerzenie za pomocą 

interfejsu HDMI KCX-630HD (sprzedawany oddzielnie)
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NOWY ACER CHROMEBOOK 
TAB 10 – TABLET NAPĘDZANY 
CHROME OS, MAJĄCY POWALCZYĆ 
Z IPADEM W SEKTORZE EDUKACJI
To, że Apple miało zaprezentować nowego, taniego 

iPada stworzonego z myślą o edukacji było niemal 

pewne. Aby wyprzedzić te wydarzenia, Google wspól-

nie z Acerem wypuszcza na rynek pierwszy tablet napę-

dzany systemem Chrome OS – Acer Chromebook Tab 10. 

Urządzenie kosztuje 329 dolarów.

Czytaj dalej...

FOXCONN PRZEJMUJE 
FIRMĘ BELKIN, 
A WRAZ Z NIĄ LINKSYS 
I WEMO
Foxconn rośnie w siłę. Tajwański gigant 

odpowiedzialny za produkcję iPhone’ów 

i wielu innych sprzętów elektronicznych 

przejął właśnie firmę Belkin. W jej skład 

oprócz marki Belkin wchodzą także takie 

marki jak Linksys, czy Wemo.

Czytaj dalej...

HBO GO 
W NOWEJ WERSJI 
JUŻ JEST, ZGODNIE 
Z ZAPOWIEDZIĄ!
Zgodnie z informacjami z zeszłego tygodnia 

nowy HBO GO ruszył bez abonamentu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/27/nowy-acer-chromebook-tab-10-tablet-napedzany-chrome-os-majacy-powalczyc-ipadem-sektorze-edukacji/
https://imagazine.pl/2018/03/27/foxconn-przejmuje-firme-belkin-a-wraz-nia-linksys-wemo/
https://imagazine.pl/2018/03/26/hbo-go-nowej-wersji-juz-zgodnie-zapowiedzia/
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WSTĘP DO EKOSYSTEMU 
APPLE TO WYDATEK 8374 ZŁ
Apple to ekosystem. Korzystając z całego portfolio pro-

duktów, jesteśmy dopiero w stanie w pełni poczuć jego 

zalety. Postanowiłem sprawdzić, ile kosztuje wejście 

w ten ekosystemy w wersji budżetowej, a jednocześnie 

tak, aby w pełni poczuć najnowsze rozwiązania Apple. 

Decydując się na zakupy przez Apple Store Online, 

musielibyśmy wydać 8374 zł.

Czytaj dalej...
NOWE PASKI DO APPLE 
WATCH OD APPLE
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Apple 

wita prezentacją nowych pasków do Apple 

Watch. W Apple Store oraz u resellerów 

pojawił się szereg nowych wzorów pasków. 

Niestety nie wszystkie kupimy w Polsce, 

podobnie jak nie wszystkie modele Apple 

Watch Series 3 są u nas dostępne.

Czytaj dalej...

KOLEJNA KAMPANIA 
WIDEO APPLE – TYM 
RAZEM IPHONE X I JEGO 
FACE ID W ROLI GŁÓWNEJ 
Apple dzieli się kolejnym spotem promocyjnym. 

Tym razem minutowa reklama poświęcona jest 

iPhone’owi X. Fly Market w dość obrazowy spo-

sób ma pokazać, jak łatwe są zakupy za pomocą 

Apple Pay i z wykorzystaniem Face ID z iPhone X.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/23/wstep-ekosystemu-apple-wydatek-8374-zl/
https://imagazine.pl/2018/03/21/nowe-paski-apple-watch-apple/
https://imagazine.pl/2018/03/25/kolejna-kampania-wideo-apple-tym-razem-iphone-x-face-id-roli-glownej/
https://www.youtube.com/watch?v=tbgeZKo6IUI


Oba rutery zostały wyposażone w porty USB 3.0 i 2.0, co pozwala na stworzenie domowego 

centrum rozrywki. Wystarczy podłączyć do routera dysk zewnętrzny i można cieszyć się 

łatwym dostępem do plików. Posiadają również gigabitowe porty Ethernet, które pozwolą 

w pełni wykorzystać możliwości urządzeń przewodowych w naszym domu. 

Interfejs urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na szybkie stworze-

nie połączenia z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerami można 

Nowe, dwupasmowe routery Archer C3150 raz Archer C2300 to rozwiązania TP-Link 

dla najbardziej wymagających użytkowników.  Zastosowane w nich technologie 

MU-MIMO oraz NitroQAM™ gwarantują zwiększoną wydajność urządzeń, a także 

maksymalne prędkości WiFi we wszystkich pasmach, wyższe nawet o 25%. Graj 

online, oglądaj filmy 4K i udostępniaj duże pliki bez ograniczeń!

NOWE ROUTERY TP-LINK ARCHER C3150 I ARCHER C2300
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zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która dostępna jest na urządzenia mobilne. 

Oprogramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, zarządzanie 

siecią lokalną, zdalne zarządzanie siecią i kontrolę rodzicielską.

Archer C3150 pracuje w dwóch pasmach 2,4GHz oraz 5GHz a jego łączna prędkość to 

3150Mb/s. Stabilność i szybkość WiFi wspierana jest przez NitroQAM™ oraz 4-Stream. 

Zastosowanie technologii MU-MIMO pozwala na jednoczesną komunikację z czterema urzą-

dzeniami, a Smart Connect automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego z urządzeń. 

Za stabilną pracę routera odpowiada dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,4GHz. WiFi roz-

syłane jest za pomocą czterech wydajnych anten zewnętrznych, a technologia kształtowania 

wiązki dodatkowo zwiększa jakość połączenia. 

Dwupasmowy Archer C2300 osiąga łączną prędkość na poziomie 2,25Gb/s. Stabilność i szyb-

kość WiFi wspierana jest przez NitroQAM™ a technologia MU-MIMO pozwala na jednoczesną 

komunikację z trzema urządzeniami. Router ma na pokładzie dwurdzeniowy procesor o tak-

towaniu 1,8GHz firmy Broadcom®, który koordynuje każdy proces, aby zapewnić najwyższą 

prędkość transmisji na wielu urządzeniach jednocześnie. Trzy zewnętrzne anteny wspierane 

technologią Range Boost sprawiają, że sygnał rozsyłany jest na większej powierzchni. 
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Oba urządzenia zamknięte są w obudowach o eleganckim i minimalistycznym desi-

gnie. Diody mogą zostać wyłączone, aby nie przeszkadzały podczas snu lub codziennych 

czynności.

Więcej informacji na temat routera Archer C3150 oraz Archer C2300 dostępne jest na 

stronie. 

Routery są dostępne w sprzedaży i objęte zostały 36-miesięczną gwarancją.

https://cloud.dtstudio.pl/index.php/s/qE8cQN7O7PwYEXJ
https://cloud.dtstudio.pl/index.php/s/qE8cQN7O7PwYEXJ
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MYTAXI STARTUJE NA ŚLĄSKU
mytaxi znacie chyba bardzo dobrze. Dzięki mytaxi 

możecie zazwyczaj przyjeżdżać na nasze iChwile. 

Usługa dostępna jest w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie. Od dziś, tj. od 21 marca, zaczyna dzia-

łać również na Śląsku. Dodatkowo, z okazji oficjalnego 

startu przygotowano w tym regionie promocję „50% 

mniej”, która potrwa aż do końca kwietnia.

Czytaj dalej...

TWELVE SOUTH PENCILSNAP 
– OBOWIĄZKOWY DODATEK DO 
IPADA PRO
Od momentu pojawienia się pierwszego iPada Pro w 2015 roku 

nastąpiła rewolucja w sposobie korzystania z tabletu od Apple. 

Pojawił się Apple Pencil, dzięki któremu możemy w naturalny spo-

sób, bez opóźnień, rysować, notować, zakreślać na iPadzie, niczym 

na zwykłej kartce papieru. Apple Pencil jest doceniany zarówno 

przez profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników jako przy-

datne narzędzie. Z drugiej strony wszyscy zastanawiają się, co 

z nim zrobić podczas przenoszenia. Nie ma na niego nigdzie miej-

sca. Tę lukę wypełnia nowy produkt Twelve South – PencilSnap.

Czytaj dalej...

VOLKSWAGEN 
WPROWADZA DARMOWE 
SZEŚĆ MIESIĘCY APPLE 
MUSIC W NOWYCH 
SAMOCHODACH 
Pisaliśmy już o tym szerzej w kontekście tar-

gów w Genewie, ale teraz mamy potwier-

dzenie z Polski. W najnowszym komunikacie 

prasowym Volkswagena przeczytamy infor-

mację o Apple Music.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/21/mytaxi-startuje-slasku/
https://imagazine.pl/2018/03/20/twelve-south-pencilsnap-obowiazkowy-dodatek-do-ipada-pro/
https://imagazine.pl/2018/03/21/volkswagen-wprowadza-darmowe-szesc-miesiecy-apple-music-nowych-samochodach/
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SAMOJEZDNY TESTOWY 
POJAZD UBERA ŚMIERTELNIE 
POTRĄCIŁ KOBIETĘ 
– TRAGEDIA, KTÓRA MOŻE 
ZASZKODZIĆ AUTONOMICZNYM 
SAMOCHODOM
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Arizonie 

– testowy, samojezdny pojazd Ubera śmiertelnie 

potrącił kobietę. Kobietę, która najprawdopodob-

niej wtargnęła na jezdnię. Ten przykry incydent może 

zaowocować lękiem przed autonomicznymi pojazdami 

i przystopowaniem prac nad nimi. Winić za to będzie 

można po raz kolejny media – żądne klików i pogłosu 

w mediach społecznościowych, a nie przedstawiające 

rzetelnego dziennikarstwa.

Czytaj dalej...

WYGENERUJ SOBIE 
KARTOGRAFICZNĄ 
TAPETĘ DLA SWOJEGO 
SMARTFONA LUB 
KOMPUTERA 
Trzech panów z Finlandii – Kimmo, Nico 

i Aarne – na co dzień zajmują się sprzedażą 

minimalistycznych map dowolnego miejsca 

na Ziemi, w postaci plakatów do powiesze-

nia na ścianie. Niedawno jednak uruchomili 

ciekawą możliwość tworzenia wyjątkowych 

darmowych tapet do naszych smartfonów, 

tabletów czy komputerów.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/20/samojezdny-testowy-pojazd-ubera-smiertelnie-potracil-kobiete-tragedia-ktora-moze-zaszkodzic-autonomicznym-samochodom/
https://imagazine.pl/2018/03/16/wygeneruj-kartograficzna-tapete-dla-swojego-smartfona-lub-komputera/
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ARTYŚCI PRZYGOTOWALI NA 
IMAC PRO FILMIKI DLA APPLE
Apple zaprosiło sześciu znamienitych współczesnych 

artystów, by stworzyli klipy ukazujące możliwości naj-

nowszego komputera firmy – iMac Pro. W ten sposób 

powstało 6 filmików. Apple dzięki temu chce przekonać, 

że iMac Pro to narzędzie dedykowane twórcom.

Czytaj dalej...

APPLE WKRÓTCE 
BĘDZIE 
PRODUKOWAŁO 
WŁASNE EKRANY 
MICRO LED
Mark Gurman na łamach Bloomberg 

przed paroma godzinami doniósł o tym, 

że Apple nie tylko projektuje, ale rów-

nież produkuje własne ekrany micro LED 

w „tajemniczym obiekcie” w Santa Clara, 

niedaleko ich siedziby w Kalifornii.

Czytaj dalej...

BANK ZACHODNI WBK 
WPROWADZA GARMIN PAY
Bank Zachodni WBK po raz kolejny pokazuje, że jest 

nastawiony na nowości i szybko je wprowadza. Był 

jednym z dwóch banków, które w dniu premiery 

w Polsce wprowadzał Android Pay. Teraz jest pierw-

szym w Polsce bankiem, który wprowadza Garmin 

Pay, a Polska jest szóstym rynkiem w Europie, gdzie 

ta usługa jest dostępna.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/15/artysci-przygotowali-imac-pro-filmiki-dla-apple/
https://imagazine.pl/2018/03/19/apple-wkrotce-bedzie-produkowalo-wlasne-ekrany-microled/
https://imagazine.pl/2018/03/15/bank-zachodni-wbk-wprowadza-garmin-pay/
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JBL Tune600 BT NC to lekkie i kompaktowe nauszne słuchawki bezprzewodowe 

z aktywną redukcją szumów (ANC), wyposażone w przetworniki o średnicy 32 mm. 

Doskonale nadają się do codziennego użytku, a możliwość składania ułatwia ich trans-

port. Dzięki JBL Pure Bass można cieszyć się bezprzewodowym słuchaniem muzyki bez 

niepożądanego szumu przez ponad 12 godzin. Słuchawki można całkowicie naładować 

w zaledwie 2 godziny. Za sprawą dodatkowego odłączanego przewodu, muzyki można 

słuchać bez końca w trybie przewodowym. Model JBL Tune600 BT NC jest wykonany 

z wytrzymałych materiałów i dostępny w czterech świeżych kolorach: białym, czarnym, 

JBL Tune600 BT NC to bezprzewodowe słuchawki nauszne z funkcją aktywnej 

redukcji szumów i brzmieniem JBL Pure Bass. 

JBL TUNE600 BT NC
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różowym i niebieskim. Dzięki 

lekkim materiałom słu-

chawki wygodnie leżą na 

uszach, a wytrzymała kon-

strukcja sprawia, że można 

je składać i rozkładać przez 

długie lata użytkowania. 

Usytuowane na muszlach 

przyciski umożliwiają łatwą 

obsługę połączeń i muzyki.

Od ponad 70 lat firma JBL 

projektuje systemy tworzące 

precyzyjny i imponujący 

dźwięk w największych salach 

koncertowych, operach 

oraz kinach na całym świe-

cie. Słuchawki JBL Tune600 

BT odtwarzają to samo 

brzmienie JBL z głębokimi 

i potężnymi niskimi tonami. 

Dodatkowo wyposażone 

zostały w aktywną reduk-

cję zakłóceń, która eliminuje 

szumy zewnętrzne i pozawala 

cieszyć się czystą muzyką. 

Technologia Bluetooth 

umożliwia bezprzewodowe 

przesyłanie wysokiej jakości 

strumienia audio ze smart-

fona lub tabletu. Ponadto 

wbudowanym mikrofon 

pozwala prowadzić roz-

mowy telefoniczne oraz 

w prosty sposób kontrolo-
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wać dźwięk i połączenia za pomocą słuchawek. 

Słuchawki zapewniają do 12 godzin działania 

akumulatora z włączonym Bluetooth i redukcją 

szumów oraz do 22 godzin pracy z włączonym 

Bluetooth i wyłączoną redukcją szumów. To 

świetny wybór w przystępnej cenie! 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

• Rozmiar przetworników: 32 mm
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
• Czułość: 100 dB
• Maksymalne ciśnienie akustyczne: 95 dB•
• Czułość mikrofonu przy 1 kHz - 24 dB/Pa
• Impedancja: 32 omy
• Rodzaj akumulatora: Bateria litowo-polime-

rowa (3,7 V, 610 mAh)
• Czas ładowania: 2 godziny
• Czas rozmów z włączoną komunikacją 

Bluetooth: 22 godziny
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wył. ANC: 

22 godziny
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wł. ANC: 12 

godzin
• Czas odtwarzania muzyki z wył. BT i wł. ANC: 

30 godzin
• Moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dBm
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  

/4DQPSK, 8DPSK
• Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz – 2,48 GHz
• Profile Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP v1.2, 

AVRCP v1.5
• Wersja Bluetooth: V4.1
• Masa (g): 173 g
• Sugerowana cena detaliczna brutto: 429 zł
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IPAD PRO Z 11'' EKRANEM 
RZEKOMO ZOBACZYMY 
PODCZAS WWDC 2018
Tajwański Economic Daily News donosi, że 

spodziewają się premiery nowych iPadów Pro 

w dwóch rozmiarach – iPad Pro 11'' i odpo-

wiednika modelu w rozmiarze 12,9'' – podczas 

tegorocznego WWDC w czerwcu 2018.

Czytaj dalej...

FITBIT PREZENTUJE NOWOŚCI 
– SMARTWATCH VERSA 
I OPASKĘ ACE
Od jakiegoś już czasu zastanawiałem się, kiedy Fitbit zapre-

zentuje coś nowego. Ostatnią nowością, która trafiła na 

sklepowe półki, był Ionic. Opisujemy go w lutowym iMaga-

zine, ale zaprezentowany był podczas ostatnich targów IFA 

w Berlinie, także już jakiś czas temu. Wczoraj pojawiły się 

nowości – nowy, mniejszy smartwatch Versa oraz opaska 

Ace, która jest dedykowana dla dzieci.

Czytaj dalej...

APPLE FAMILIES 
– NOWA PODSTRONA 
UŚWIADAMIAJĄCA 
O ROZWIĄZANIACH DLA 
DZIECI W IOS 
Anglojęzyczna strona Apple wzbogaciła się o nową 

podstronę zatytułowaną „families”, poświęconą 

korzystaniu przede wszystkim z iUrządzeń przez 

całe rodziny w sposób świadomy. Na stronie znala-

zło się kilka wskazówek dotyczących wykorzystania 

iOS przez najmłodszych i kontroli przez rodziców.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/14/ipad-pro-11-na-wwdc-2018/
https://imagazine.pl/2018/03/14/fitbit-prezentuje-nowosci-smartwatch-versa-opaske-ace/
https://imagazine.pl/2018/03/15/apple-families-nowa-podstrona-uswiadamiajaca-o-rozwiazaniach-dla-dzieci-ios/
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APPLE WWDC18 STARTUJE 
4 CZERWCA W SAN JOSE!
Tak jak już plotkowaliśmy, potwierdziła się data konfe-

rencji Apple Worldwide Developers Conference – Apple 

WWDC18 startuje oficjalnie 4 czerwca w San Jose 

McEnery Convention Center.

Czytaj dalej...

STACJE ROWERÓW 
MIEJSKICH 
UDOSTĘPNIONE 
W APPLE MAPS
Wiosna tuż-tuż i wie to także Apple. 

Właśnie na mapach Apple pojawiły się sta-

cje rowerów miejskich w 175 miastach na 

świecie. W tym także znalazły się polskie 

miasta. Funkcja zdecydowanie przyda się, 

szczególnie w obcych miastach. Niestety 

w Polsce mapy Apple nadal są funkcjonal-

nie ograniczone.

Czytaj dalej...

CZYŻBY FAKTYCZNIE 
ZBLIŻAŁ SIĘ KONIEC 
IPHONE X? 
Od jakiegoś czasu słyszymy plotki, że Apple 

zmniejsza produkcję iPhone X, co odbija się 

na Samsungu, który produkuje do niego 

wyświetlacze. Kolejna plotka głosi, że rze-

komo w ogóle miałaby się zakończyć pro-

dukcja iPhone X, bo nie sprzedaje się tak, jak 

zakładali.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/13/apple-wwdc18-startuje-4-czerwca-san-jose/
https://imagazine.pl/2018/03/12/stacje-rowerow-miejskich-udostepnione-apple-maps/
https://imagazine.pl/2018/03/12/czyzby-faktycznie-zblizal-sie-koniec-iphone-x/
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Za pomocą modelu M4U TW1, PSB udowadnia, że nawet niewielkie słuchawki douszne mogą 

zagwarantować wysoką jakość dźwięku i wygodę charakterystyczną dla bezprzewodowych 

Niewielkie, komfortowe i zapewniające wysoką jakość brzmienia – najnowsze 

słuchawki PSB M4U TW1 oferują swoim użytkownikom wiele zalet. Z łatwością 

komunikują się bezprzewodowo, pozwalając słuchać muzyki wprost ze smartfona 

lub innych urządzeń przenośnych. Wodoodporna konstrukcja, wbudowany 

akumulator i zdalne sterowanie czynią ten model idealnym rozwiązaniem do 

codziennego słuchania muzyki poza domem. 

PSB M4U TW1 – BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI DLA 
AKTYWNYCH MIŁOŚNIKÓW MUZYKI 
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konstrukcji. Już chwilę po włączeniu, słuchawki 

oczarowują swoim potężnym dźwiękiem z głębo-

kim basem i precyzyjnie prezentowanymi deta-

lami – zarówno podczas słuchania muzyki, jak 

i oglądania wideo, czy prowadzenia rozmów tele-

fonicznych. Piękne brzmienie to zasługa wysokiej 

klasy przetworników (6 mm). 

Wygodę użytkowania M4U TW1 zawdzięczają 

łączności Bluetooth®, współpracującej z zaawan-

sowaną technologią bezprzewodowego audio 

A2DP. System umożliwia szybkie i łatwe paro-

wanie słuchawek z kompatybilnymi źródłami, 

a także zapewnia większy zasięg, mniej przerw 

w połączeniu i dłuższy czas pracy na baterii. 

Mimo braku bezpośredniego połączenia prze-

wodowego pomiędzy słuchawkami, M4U TW1 
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perfekcyjnie równoważą dźwięk pomiędzy prawym i lewym kanałem i synchronizują się 

z telefonem użytkownika po naciśnięciu jednego przycisku. 

Najnowsze słuchawki PSB perfekcyjnie współpracują z urządzeniami Bluetooth, pozwalając 

sterować odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych bez potrzeby wyj-

mowania telefonu. Aby zmaksymalizować bezprzewodową wygodę, słuchawki dźwiękowo 

sygnalizują nawiązanie połączenia z urządzeniem oraz informują o niskim poziomie nałado-

wania wbudowanego akumulatora. Litowo-jonowa bateria zapewnia energię na pięć godzin 

słuchania. 

Całości dopełnia wysoki poziom wygody użytkowania. Specjalny uchwyt zauszny oraz kom-

fortowe silikonowe wkładki douszne pozwalają dopasować M4U TW1 do indywidualnych 

preferencji użytkownika. Dzięki stabilnemu mocowaniu słuchawki idealnie sprawdzają się 

nie tylko na spacerze, lecz także podczas aktywności fizycznych, np. jazdy na rowerze, biega-

nia lub zajęć na siłowni. Trwałość słuchawek zwiększa ich wodoodporna konstrukcja (IPX5). 

PSB M4U TW1 są zabezpieczone przed wilgocią, np. potem lub deszczem, dzięki czemu bez 

obaw można z nich korzystać poza domem lub w trakcie intensywnego treningu. 

Najnowsze słuchawki PSB zadebiutują na rynku w pierwszej połowie kwietnia br. Nominalna 

cena detaliczna modelu wyniesie 699 zł.
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APPLE PRZEJMUJE APLIKACJE TEXTURE 
– GIGANTYCZNY KIOSK Z E-GAZETAMI
Z cyklu „Apple jest nieprzewidywalne”, firma właśnie ogłosiła przejęcie usługi Texture. To serwis zajmujący 

się subskrypcją różnych magazynów. Zagraniczny odpowiednik na przykład naszego lokalnego nexto.pl. 

Dziwi to, sposób w jaki się o tym dowiedzieliśmy – wprost z informacji prasowej.

Czytaj dalej...

SAMSUNG POZBYWA SIĘ KABLI – NOWE TELEWIZORY 
QLED – TO, NA CO ZASŁUGUJĄ NASZE SALONY
Samsung właśnie zrobił przemeblowanie na rynku telewizorów. Firma totalnie odskoczyła konkurencji 

pod względem konstrukcji telewizorów. Świeżo zaprezentowane telewizory QLED mają tylko jeden kabel, 

który zasila je i doprowadza sygnał z ConnectBoxa. Do tego dochodzi tryb Ambient, który sprawia, że 

telewizor jest niemal niewidoczny. Telewizory QLED 2018 – to, na co zasługują nowoczesne salony.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/12/apple-przejmuje-aplikacje-texture-gigantyczny-kiosk-e-gazetami/
https://imagazine.pl/2018/03/07/samsung-pozbywa-sie-kabli-nowe-telewizory-qled-zasluguja-salony/
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XIAOMI MI MIX 2S 
– BEZRAMKOWY, 
DWUOBIEKTYWOWY, 
TAŃSZY NIŻ IPHONE X
Xiaomi zaprezentowało nowego smartfona – Mi MIX 

2S – który dla wielu będzie konkurencją dla jednej 

z najdroższych propozycji na rynku – iPhone’a X. 

Wyróżnia go jednak kilka elementów, w tym brak 

wycięcia w ekranie, zamiast którego zdecydowano 

się na dolną bródkę – to miła odmiana względem 

wszystkich klonów X, które widzieliśmy w ostatnich 

tygodniach.

Czytaj dalej...

APPLE Z NOWYM 
ARTYSTYCZNYM 
SPOTEM PROMUJĄCYM 
HOMEPODA
Apple na swoim kanale na YouTube umie-

ścił nowy klip promujący HomePoda. Ma on 

aż 4 minuty, a HomePod pojawia się raptem 

na kilka sekund. Za jego produkcję odpo-

wiedzialny jest Spike Jonze, a główną boha-

terką spotu jest piosenkarka FKA Twigs.

Czytaj dalej...

DOKUMENT APPLE 
NA TEMAT MAILI OD 
OSZUSTÓW 
Jedną z najskuteczniejszych metod wyłu-

dzenia naszych informacji przez cyberprze-

stępców jest phishing. Zapewne wielu z Was 

miało już do czynienia z fałszywymi mailami. 

Na stronie Apple znajdziemy dokument 

dotyczący tego problemu.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/03/27/xiaomi-mi-mix-2s-zaprezentowany/
https://imagazine.pl/2018/03/06/apple-promuje-homepoda/
https://imagazine.pl/2018/03/06/dokument-apple-na-temat-maili-od-oszustow/
https://www.youtube.com/watch?v=305ryPvU6A8
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KONFERENCJA MCE 2018 JUŻ 5 I 6 CZERWCA!
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Jak projektować chatboty? Czy design otwiera czy zamyka świat użytkowników? Jaka jest 

przyszłość programowania cross-platform, budowania interakcji i tworzenia produktów cyfro-

wych? Już 5 i 6 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się piąta edycja MCE 

pod hasłem #redefiningtech, podczas której odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać czo-

łowi przedstawiciele świata technologii.

Konferencja MCE już od 5 lat łączy twórców produktów cyfrowych – projektantów UX/UI, 

programistów, menedżerów i entuzjastów technologii. Prezentacje, sesje tematyczne, panele 

dyskusyjne, interaktywne warsztaty, zabawa networkingowa i after party. Wśród tematów: 

Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, projektowanie doświadczeń użytkowników w kontek-

ście Blockchain, programowanie cross-platform i wiele innych.

Już 5 i 6 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji MCE! 

Poznaj ekspertów z Google, IBM, BCG Digital Ventures i innych wiodących firm 

technologicznych. iMagazine jest patronem medialnym wydarzenia.
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Na scenie wystąpią przedstawiciele wiodących firm technologicznych, między innymi: Tom 

Greever, autor bestsellerowej książki Articulating Design Decisions, Mike Alger, VR desi-

gner (Google), Fernando Cejas (IBM), Jasson Schrock (BCG Digital Ventures), Pierre Yves Ricau 

(Square Inc.).

Jak co roku, konferencja MCE dzieli się na 2 ścieżki: dla projektantów UX/UI i dla inżynierów. 

Prelekcje dzielą się na wykłady, workouty (warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi) oraz sesje 

tematyczne z gośćmi.

Już piąty raz MCE przyciąga do Warszawy twórców technologii z całego świata. Mamy gości z USA, 

Europy, Azji. Naszą konferencję wyróżnia połączenie projektantów z programistami, którzy na co 

dzień pracują razem, ale zazwyczaj pojawiają się na innych konferencjach. MCE to świetna okazja 

do nauki i networkingu.

Grzegorz Kapusta
Polidea CEO

Przed nami dwa dni inspirujących prelekcji, spotkań i networkingu.

Więcej informacji na 2018.mceconf.com.

Śledź nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie!

Konferencja MCE 2018 #redefiningtech
Warszawa, 5-6 czerwca, 2018, Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki

BILETY (Regular): PLN 1190 / EUR 287

BILETY (Late): PLN 1390 / EUR 335

UWAGA! Dla naszych czytelników mamy spe-
cjalny kod dający 10% rabatu podczas 
zamówienia biletów:

MCE_2018_iMAGAZINE

http://2018.mceconf.com
https://www.facebook.com/events/311719399316477/
https://twitter.com/mceconf
https://www.instagram.com/mceconference/


http://mi-home.pl


START-UPY, FINANSE I INNOWACJE: 
LSE PEF 2018

TOMASZ SZYKULSKI

W marcu poleciałem do Londynu, by relacjonować siódmą edycję Polskiego Forum Ekonomicznego 

(Polish Economic Forum – PEF) organizowanego na London School of Economics (LSE). Wydarzenie 

to do tej pory znałem jedynie z perspektywy studenta międzynarodowych uczelni; w ostatnim 

czasie zyskało ono jednak miano najważniejszej imprezy dotyczącej przyszłości Polski, a odbywającej 

się poza granicami kraju, postanowiłem więc bliżej się przyjrzeć poruszanym tematom. Wśród nich 

znalazły się zagadnienia, które zainteresują fanów technologii i finansów, a najczęściej padającym 

słowem był z całą pewnością „blockchain”.
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Chociaż LSE Polish Economic Forum należy do grona organizowanych na Wyspach 

Brytyjskich konferencji, które w założeniu są skierowane przede wszystkim do polskich stu-

dentów tamtejszych uczelni, to ranga tego wydarzenia sięga znacznie wyżej. Udział w nim 

biorą bowiem również czołowi przedstawiciele polskiego biznesu, finansów oraz polityki, 

a poruszane tematy są zorientowane na przyszłość Polski w dynamicznie zmieniającym się 

świecie. Z tego powodu znakomita większość dyskusji koncentrowała się na roli technologii 

w rozwoju kraju, nadziejach związanych z innowacjami z kategorii fintech, a także na tema-

tach kryptowalut, cyberbezpieczeństwa i inwestycjach.

Profil konferencji podkreślał także skład panelistów i prelegentów, wśród których wymie-

nić można Małgorzatę O’Shaughnessy, dyrektor zarządzającą regionem Europy Środkowo-

Wschodniej w Visa, Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego, Michała 

Krupińskiego, prezesa banku Pekao SA, Przemysława Gdańskiego, prezesa BGŻ BNP 

Paribas, Marcina Petrykowskiego, dyrektora agencji S&P w Polsce, a także czołowych 

przedstawicieli polskiej sceny start-upowej. Gościem specjalnym konferencji był Sebastian 

Kulczyk; dyskusję moderował między innymi Łukasz Grass, redaktor naczelny Business 

Insider Polska, a wydarzenie otworzyło wystąpienie doradcy prezydenta RP Andrzeja 

Dudy, profesora Cezarego Kochalskiego.
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Jakie wnioski płynęły z gorącej debaty na LSE? 

Podsumowaniem pierwszego, stricte finanso-

wego panelu może być stwierdzenie, że w nie-

dalekiej przyszłości nasza codzienność będzie 

w pełni bezgotówkowa. Prelegenci zgodnie 

przyznali, że skutkiem przemian technologicz-

nych będzie również wyjście kart płatniczych 

z użycia, zastępowanych coraz częściej płat-

nościami za pomocą smartfona lub gadżetów 

z kategorii wearables. Liderzy polskiego sek-

tora bankowego uważają, że oddziały bankowe 

pozostaną częścią krajobrazu na dłużej, lecz ze 

względu na wysokie koszty utrzymania oraz 

zmieniające się preferencje klientów obsługa 

w oddziałach będzie skupiona na ich indy-

widualnych potrzebach i w znacznej mierze 

zautomatyzowana.
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Dalsza część dyskusji dotyczyła metod finansowania startupów w Polsce, 

a także stwierdzenia, że nasz kraj stanowi raj dla zagranicznych inwestorów. 

Zwracano uwagę między innymi na konieczność reform w sektorach takich jak 

bankowość czy podatki, które mają realną szansę zwiększyć łatwość doing busi-

ness w Polsce. Przedstawiciele czołowych startupów i funduszy kapitałowych 

podnieśli także kwestię coraz większej roli, jaką w świecie technologii odgrywa 

sztuczna inteligencja, a także rozwiązywania istniejących problemów, które spo-

tykają na swojej drodze startupy.

Zwieńczenie konferencji stanowił finał konkursu Startup Challenge, w którym swoje 

pomysły prezentowali młodzi polscy przedsiębiorcy. Finaliści zajmowali się sze-

rokim spektrum różniących się od siebie zagadnień, między innymi budową plat-

formy crowdfundingowej dla drużyn sportowych, nieszablonowym podejściem do 

rynku modowego czy kwestią pozyskiwania wysokiej jakości danych na potrzeby 

rozwiązań AI. Nagrodę jury, w skład którego wszedł między innymi Sebastian 

Kulczyk, zdobył Zbigniew Wojna – twórca firmy TensorFlight, która za zadanie 

stawia sobie stworzenie narzędzia do przeprowadzania inspekcji budowlanych 

z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, systemów mapowych oraz dronów.
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W ciągu siedmiu lat istnienia Polskie Forum Ekonomiczne na London School of 

Economics urosło do miana niezwykle istotnego wydarzenia, na którym oma-

wiana jest przyszłość i rola Polski w świecie. Tegoroczne dyskusje, zorientowane 

w dużej mierze na innowacje technologiczne, finanse oraz rynek startupów, 

zaowocowały wieloma interesującymi spostrzeżeniami i zarysowała obraz nieda-

lekiej przyszłości: bez gotówki, za to z coraz szerszym wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji, decentralizacją bankowości i rosnącą rolą innowacyjnych polskich 

przedsiębiorców.

Artykuł powstał z wykorzystaniem materiałów prasowych organizatorów.

Zdjęcia: Oskar Heleniak / LSE Polish Business Society

t_szykulski

Start-upy, finanse i innowacje: LSE PEF 2018

https://twitter.com/t_szykulski


Łukasz
Kalaszczyński 
Mistrz Polski w triathlonie 
na dystansie 70.3 wybrał 
do treningów sportowe 
słuchawki bezprzewodowe 
Creative Outlier Sports

Bezprzewodowość to obecnie podstawa do wygodnego i efektywnego 
życia, zarówno w sferze pracy jak i wypoczynku. Creative Outlier Sports 
są idealnym produktem dla osób chcących uwolnić się od kabli.

/ 11 godzin pracy / 15 gram wagi
/ odporność na zachlapanie
/ słuchawki do sportu i do biznesu 

WPIERAMY STARTY REPREZENTANTA POLSKI
W TRIATHLONIE: ŁUKASZA KALASZCZYŃSKIEGO

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
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 #iPADONLY 
OD EKSPERYMENTU, PRZEZ 
KSIĄŻKĘ, AŻ DO STYLU ŻYCIA

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do... 47

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Dawno, dawno temu (minęło niemal sześć lat!) zacząłem wykorzystywać iPada 

nie tylko do konsumowania treści, ale także do pracy. Zaczęło się od ekspery-

mentu 8 kwietnia 2012 roku, kiedy to odebrałem świeżo zamówionego, białego 

iPada 3 z ekranem Retina, łączem 3G i klawiaturą Bluetooth ZaggKeys Flex. 

Najpierw w ciągu 30 dni chciałem sprawdzić, czy będę w stanie tak zmienić 

sposób pracy, aby około 80% z zadań móc wykonać na iPadzie. Pomimo iż był 

to iPad oparty na iOS 6 ze wszystkimi ograniczeniami tamtego systemu, udało 

się. Nie chciałem już pracować inaczej. Co więcej, namówiłem mojego kolegę 

Augusto Pinauda, który też pracował tylko na iPadzie, żebyśmy wspólnie napi-

sali książkę. W ten sposób rok później, 12 lipca 2013 roku, powstała książka „#iPa-

dOnly – The first real post-PC book. How to use only your iPad to work, play and 

everything in between” (ang. „TylkoiPad – pierwsza książka ery post-PC. Jak uży-

wać tylko iPada do pracy, zabawy i wszystkiego pomiędzy”).

Opisaliśmy w niej naszą filozofię pracy na iPadzie oraz na przykładach wielu 

aplikacji pokazaliśmy, w jaki sposób na tym sprzęcie można wykonać to samo, 

co na „normalnym komputerze”. Często dużo lepiej i znacznie szybciej.

Dlaczego #iPadOnly? Po co „zmuszać się” do pracy na iPadzie?
Wiele osób kwestionowało moją decyzję o rozpoczęciu pracy niemal wyłącznie 

na iPadzie. Po co? Dlaczego sobie utrudniać życie i używać tego „gorszego”, jeśli 

posiada się „normalny” komputer?

Wówczas chodziło mi przede wszystkim o to, że iPad był bardziej mobilny, ważył 

pół kilograma, mieścił się do każdej podręcznej torby, był ciągle podłączony do 

internetu (wersja 3G) i po prostu fajnie się na nim działało. Ekran dotykowy spra-

wiał, że praca nie wydawała się taka żmudna.

Pomimo upływu czasu uważam, że większość z tych zalet ciągle jest aktualna!

Czasy się zmieniły – co teraz z #iPadOnly?
Minęło sześć lat, w międzyczasie zdążyłem przetestować w pracy sześć różnych 

iPadów, od Airów po Pro… Te słowa piszę w aplikacji Ulysses na iPadzie Pro 10,5” 

za pomocą klawiatury Smart Keyboard. Czy nie nadszedł czas na aktualizację 

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do...
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książki „#iPadOnly”? Jak taki podręcznik do pracy na iPadzie w 2018 roku miałby 

wyglądać? Postaram się odpowiedzieć na te pytania poniżej.

Wszystko zaczęło się od przejścia do „chmury”
To był dla mnie pierwszy krok milowy. Choć w 2012 roku iCloud jeszcze raczkował, 

wiele serwisów chmurowych działało już całkiem sprawnie. Aby mieć dostęp do 

wszystkich moich zasobów nie tylko na Macu, ale także na iPadzie, zdecydowa-

łem się wtedy oprzeć swoją pracę na trzech „chmurach”:

Chmura 1: Dropbox na pliki
Dropbox działał już prężnie, przestałem więc „dziadować” i wykupiłem abona-

ment Dropbox Pro, aby móc przechowywać na Dropboksie wszystkie pliki. Dzięki 

temu ruchowi zyskałem nagle dostęp z iPada do wszystkiego, co było na moim 

komputerze.

Pamiętam, że planowałem taką migrację już od kilku lat, ale nie mogłem się zde-

cydować. Postanowienie o pracy głównie na iPadzie zmusiło mnie do tego osta-

tecznie. To była świetna decyzja, a dostęp do wszystkiego, nad czym aktualnie 

pracuję prosto z iPada, dał mi poczucie spokoju i kontroli.

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do...
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Chmura 2: Evernote na notatki
Używałem Evernote od czasu powstania tego narzędzia, zainstalowanie aplika-

cji na iPadzie było więc dla mnie „oczywistą oczywistością”. Fakt, że od zawsze 

wrzucałem do niej wszystkie notatki, zdjęcia i skany, zaprocentował. Zyskałem 

dostęp do zapisanych w Evernote dokumentów, zarówno na iPadzie, jak i na 

Macu. Już wtedy można było zaznaczać, aby niektóre notatniki w Evernote 

były dostępne także offline, była więc okazja, by wykorzystać w końcu te 64 

GB przestrzeni na iPadzie. Dzięki aplikacji Evernote na iPada zacząłem jeszcze 

aktywniej korzystać z tego serwisu i tworzyć więcej notatek właśnie na tym 

urządzeniu, a nie na „normalnym” komputerze.

Chmura 3: Nozbe na zadania
Tego nie trzeba tłumaczyć – jako założyciel Nozbe chciałem używać swojej 

aplikacji na iPadzie. Niestety w owym czasie nasza apka na tę platformę nie 

była na najwyższym poziomie. Zależało mi, aby to zmienić. Korzystając z niej 

niemal non stop, zostałem więc naczelnym beta-testerem i już po kilku mie-

siącach Nozbe na iPadzie działało znacznie sprawniej. Warto było się trochę 

„pomęczyć”, by wkrótce móc się pochwalić lepszym produktem, który z czy-

stym sumieniem mogłem polecać innym użytkownikom iPadów.

Inne chmurki
Jak wspomniałem, w latach 2012–2013 iCloud dopiero raczkował. Niewiele 

można było na nim zapisać. Google nie miał aplikacji przeznaczonych specjal-

nie na iPada i, chociaż z czasem powstały, do tej pory są po prostu żałosne. 

Google Drive, Docs i Sheets to osobne aplikacje, które działają wolno i słabo ze 

sobą współgrają… Gmail do dziś nie wspiera split view na iPadzie Pro! Do two-

rzenia tekstowych notatek używałem wówczas narzędzia Simplenote. Teraz 

zastąpił go Ulysses i synchronizacja przez iCloud. Wtedy (co, przyznaję, było 

nieco dziwne) PDF-y trzymałem głównie w iBooks. Obecnie przechowuję je na 

iCloud Drive i działa to świetnie. Słowem, dużo się zmieniło od czasów iOS 6.

Zmiana paradygmatów – dlaczego praca na iPadzie 
jest inna?
Uznanie iPada za mój główny komputer wiele zmieniło w moim życiu. 

Uświadomiło mi także, że „praca na komputerze” może wyglądać zupełnie 

inaczej niż dotychczas oraz wskazało kierunek rozwoju branży komputero-

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do...
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wej. Zmiana ta pozwoliła mi również zrewidować pewne, niegdyś oczywiste, 

„prawdy”. W ich miejsce pojawiły się nowe, dużo ciekawsze:

Nowa prawda 1 – klawiatura jest opcjonalna
No właśnie. Przecież każdy komputer musi mieć klawiaturę, prawda? Nie do 

końca. Okazuje się, że jeśli korzystamy z aplikacji zoptymalizowanych pod dotyk 

lub jeśli przeglądamy tylko treści, czytamy książki lub analizujemy jakieś doku-

menty, z klawiatury prawie wcale nie korzystamy. Czasami ona po prostu prze-

szkadza! Ponadto, można nauczyć się szybko pisać na ekranie iPada, trzeba 

tylko trochę poćwiczyć.

Bardzo lubię klawiaturę Smart Cover w iPadzie Pro – kiedy jej nie potrzebuję, 

„chowa się” w opakowaniu do iPada i mogę go spokojnie używać bez niej… Gdy 

zabieram się za pisanie dłuższego tekstu, takiego jak ten, który właśnie czytasz, 

jest dostępna i działa od razu.

Nowa prawda 2 – ekran komputera nie musi być tylko poziomy
Podczas gdy laptopy miały coraz bardziej „kinowe” ekrany, iPad zachował propor-

cje 4:3. Dodatkowo, jego ekran działa zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dużo 

łatwiej jest czytać dłuższe artykuły, przeglądać strony internetowe i pracować 

na dokumentach w ustawieniu pionowym. W zależności od bieżącej czynności 

można zawsze obrócić ekran do optymalnej pozycji (co jest praktycznie niemoż-

liwe w przypadku „normalnych” komputerów). Interakcja z treścią na ekranie staje 

się przez to znacznie bardziej naturalna.

Nowa prawda 3 – jedna aplikacja naraz zapewnia lepszą 
koncentrację
Ciągle nie mamy „okien” na iPadzie. I choć w iOS11 można otworzyć dwie apli-

kacje obok siebie, a trzecią wysunąć z boku, te usprawnienia nie wpływają 

negatywnie (sic!) na produktywność. Kiedy zaczynałem pracę na iPadzie, iOS 6 

pozwalał używać tylko jednej aplikacji w danym momencie. To powodowało, że 

łatwiej było mi się skupić na czytaniu, pisaniu tekstów, analizie dokumentów czy 

przeglądaniu listy zadań.

Takie ograniczenie wprowadzało naturalny porządek, czystość i minimalizm do 

mojej pracy… i ułatwiało koncentrację. Nadal tak jest. Obecnie otwarty mam 

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do...
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tylko edytor tekstu i skupiam się wyłącznie na pisaniu słów, które właśnie czytasz. 

Nic mnie nie rozprasza. Tylko ja, klawiatura i ekran iPada. Zen.

Nowa prawda 4 – strony internetowe to… aplikacje?
Wraz z powstaniem ekosystemu iOS narodził się fenomen, który nazywam 

„appifikacją stron internetowych”. Wiele serwisów opublikowało swoje aplika-

cje na iOS – szczególnie na iPada. Choć niektóre z nich były z początku bardzo 

słabe, inne znacznie przewyższyły swoje odpowiedniki www. Moim ulubionym 

przykładem była już wtedy aplikacja IMDB do przeglądania informacji o filmach.

Tak samo było z serwisami do planowania podróży. Okazało się, że Airbnb, 

Booking.com, Tripit czy Expedia dużo fajniej działają na iPadzie niż w przeglą-

darce. Dodatkowym plusem jest też to, że od początku mogły korzystać z sygnału 

GPS, aby pomóc znaleźć coś w okolicy.

Nowa prawda 5 – pojawił się nowy komputer, który działa 10 
godzin na baterii, mieści się w małej torbie i działa „od razu”
Laptopy to komputery przenośne, ale iPad to inna liga. Już w 2012 roku iPad był 

o połowę mniejszy i lżejszy od MacBooka Air, a do tego działał ponad 10 godzin 

na baterii. To dopiero jest nowa definicja mobilności!

Co więcej, tablet działa „od razu” – nie trzeba go wybudzać. Otwieramy etui 

i sprzęt jest gotowy do pracy. Do tego mogę trzymać go w jednej ręce, a obsłu-

giwać palcami drugiej. Spróbuj tak pracować z laptopem… Niesamowity skok 

jakościowy.

Nowa prawda 6 – komputer, który jest zawsze podłączony do internetu
Standardowo iPad łączy się z siecią za pomocą Wi-Fi, ale ja zawsze polecam 

zakup trochę droższej wersji z łączem komórkowym. To jest po prostu magia! 

Twój komputer zawsze jest online. Nie trzeba wpisywać haseł Wi-Fi, szukać 

hotspotów… po prostu zawsze masz dostęp do internetu. Obniża to barierę 

wejścia do sieci i dostępu do zasobów, zwiększając tym samym produktyw-

ność. Siadam w dowolnej kafejce, nie pytam nawet, czy mają Wi-Fi. Po prostu 

zaczynam pracować, popijając kawkę… A skoro mamy teraz darmowy roaming 

w Unii Europejskiej, podróżowanie z iPadem ze stałym dostępem do internetu 

ma dodatkowe atuty.
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Nowa prawda 7 – ten komputer zmienia telefon… w drugi komputer!
Tak właśnie jest. Zarówno iPad, jak i iPhone mają ten sam system operacyjny iOS 

i praktycznie te same aplikacje. Dzięki temu to, co skonfiguruję na iPadzie, działa 

podobnie na iPhonie, a dane tak samo się synchronizują.

W związku z tym gdziekolwiek jestem, mam do dyspozycji dwa komputery z róż-

nymi ekranami: iPad z ekranem 10,5” oraz iPhone z ekranem 5,8”. A w gruncie rze-

czy to dwa komputery z tymi samymi danymi i aplikacjami.

Często zdarza mi się wyjść z domu bez iPada i musieć dokończyć coś lub popra-

wić w drodze. iPhone świetnie sprawdza się w takich sytuacjach, bo mam z niego 

dostęp do wszystkich moich zasobów!

W 2018 roku #iPadOnly to światowy trend
Podczas gdy w 2012 roku byłem jednym z odmieńców, którzy uparli się, by wyko-

rzystywać iPada do pracy, w 2018 roku coraz mniej osób już to dziwi.

Apple, wprowadzając na rynek serię iPadów Pro, przyczyniło się do promocji 

tego trendu. Dzięki akcesoriom takim jak Smart Keyboard lub Apple Pencil firma 

udowadnia, że to już jest poważna maszyna do pracy i nie ma się czego wsty-

dzić. Dziś iPad już nie jest „gorszym komputerem”.

Automatyzacja na iPadzie także jest obecnie dużo prostsza. Gdy zaczynałem, nie 

było takich praktycznych aplikacji jak Workflow, a IFTTT stawiała dopiero pierw-

sze kroki. Obecnie na iPadzie można zautomatyzować wiele procesów i dzięki 

temu staje się on wygodniejszym narzędziem do pracy niż Mac!

iCloud wreszcie dojrzał i można na nim polegać. W wielu przypadkach synchro-

nizuje dane lepiej i wygodniej niż Dropbox… i po prostu działa (TM). Piszę ten 

tekst w aplikacji Ulysses, w której głównym kanałem synchronizacji jest iCloud. 

Również iCloud Drive działa świetnie i zastępuje mi wiele aplikacji, których do tej 

pory używałem, aby synchronizować pliki czy dokumenty.

Dzisiaj #iPadOnly to coraz popularniejsza forma działania. Naturalna dla dzieci 

i starszych osób i coraz bardziej atrakcyjna dla „tych pomiędzy”. Coraz lepsze apli-

kacje na iPada tylko nakręcają tempo jej popularyzacji.
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Kiedy aktualizacja książki „#iPadOnly”?
To jest pytanie, które często otrzymuję. W końcu od jej wydania minęło prawie pięć 

lat!? Krótka odpowiedź: „raczej nigdy”. Oto dlaczego:

Federico Vittici robi to lepiej
Kiedy zaczynałem pisać na ten temat, byłem prawie sam. Dziś jest mnóstwo osób, 

które na iPadzie wykonują bardziej zaawansowane prace niż ja. Federico Vittici, 

twórca MacStories, robi niestworzone rzeczy i ma Workflows prawie na wszystko! 

Poza tym pisanie o tym to jego praca.

Aplikacji jest tyle, że nie sposób tego ogarnąć w jednej książce
W 2013 roku istniało sporo aplikacji na iOS. Dziś – to studnia bez dna. Samych edy-

torów tekstu jest tyle, że trudno ocenić obiektywnie, który jest najlepszy. Dlatego 
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nie jestem pewien, czy seria rozdziałów o aplikacjach, jaka pojawiła się w orygi-

nalnej wersji naszej publikacji, miałaby dziś sens. Z tego samego powodu ciężko 

byłoby zachować obiektywizm w ocenie aplikacji. Książka #iPadOnly z 2018 roku 

byłaby zbyt subiektywna.

iPady już nie są wyśmiewane jako te „gorsze komputery”
Mam wrażenie, że dzięki promocji Apple i popularności iPadów nikt już nie 

uważa ich za „gorsze komputery”. Ciągle jest sporo sceptyków, ale coraz więcej 

profesjonalistów wykorzystuje iPady w wielu branżach. To już nie jest tylko gro-

madka zapaleńców. Myślę, że iPad powoli wchodzi do mainstreamu.

Dla niektórych iPady to pierwsze komputery. Dla wielu 
dzieci na pewno.
Moja starsza córka robi niesamowite rzeczy na swoim iPadzie Air 2, a moja młod-

sza szaleje na iPadzie Mini 2. Tylko taki interfejs dotykowy rozumieją i umieją go 

lepiej wykorzystać niż większość dorosłych!

Może #iPadOnly to mainstream, ale #NoOffice ciągle nie
Dlatego, jeśli mam napisać książkę, to na pewno nie o pracy na iPadzie. 

Skupiłbym się raczej na kwestii pracy na odległość, ponieważ wiem, że w ten 

sposób faktycznie mogę komuś pomóc ulepszyć życie. Chociaż jestem pasjo-

natem iPadów, to ich wykorzystanie jest tylko częścią większej układanki, 

jaką jest praca zdalna – z każdego miejsca na ziemi, za pomocą każdego typu 

komputera.

Dowodem na to są ludzie w mojej firmie i nie tylko. Podczas gdy przedsiębiorcy 

i menadżerowie stopniowo przekonują się do tabletów, nie mogą sobie jeszcze 

wyobrazić zezwolenia swoim pracownikom na pracę z domu. Ciągle jest tak, że 

jeśli zakładasz firmę, w pierwszej kolejności wynajmujesz biuro, a dopiero potem 

zatrudniasz pracowników z okolicy, zamiast szukać najlepszych ludzi z całego 

świata albo przynajmniej z Polski.

Praca zdalna w modelu #NoOffice nie jest łatwa, ale jest świetna!
Niestety, aby efektywnie pracować na odległość, trzeba wziąć pod uwagę sporo 

niuansów. W Nozbe działamy w tym modelu od zawsze, więc wiele aspektów 
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udało się nam już (albo prawie już) wypracować. Ciągle się jednak rozwijamy 

i ulepszamy nasze metody pracy.

Czuję, że teraz jest najlepszy czas, aby podzielić się ze światem moimi doświad-

czeniami, a jako że doba ma tylko 24 godziny, to, oprócz prowadzenia firmy 

Nozbe i rozwijania naszej aplikacji, mam czas na napisanie tylko jednej książki 

i niestety nie będzie to #iPadOnly 2, ale #NoOffice.

Głęboko wierzę, że dzięki tej książce będę mógł rozpocząć poważną dyskusję na 

temat pracy zdalnej, a jeśli więcej firm zacznie przechodzić na ten tryb, zyskają na 

tym tysiące ludzi. Sądzę, że należy popularyzować ten model działania, między 

innymi pracując na iPadzie.

#iPadOnly - od eksperymentu, przez książkę, aż do...

MSliwinski

http://www.twitter.com/MSliwinski
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KSIĄŻKA KRYPTOWALUTY 
CENA 69 PLN 
Podtytuł książki brzmi: „Dlaczego jeden bitcoin 

wart będzie milion dolarów i co zrobić, żeby zro-

zumieć rewolucję większą niż powstanie inter-

netu, nie będąc informatykiem”. To bardzo dobrze 

opisuje, o czym jest książka. Na prawie 300 stro-

nach podzielonych na kilka rozdziałów mamy 

podane bardzo przystępnym językiem informacje 

na temat samej technologii blockchain, która stoi 

za kryptowalutami. Dowiemy się, jak bezpiecznie 

kupić bitcoina, jak potem nie dać sobie go ukraść 

oraz wreszcie dowiemy się, dlaczego będzie on 

kiedyś wart milion dolarów. To naprawdę obo-

wiązkowa pozycja dla absolutnie każdego, kto 

lubi wiedzieć, jak działa współczesny świat i być 

choć odrobinę z przodu przed resztą społeczeń-

stwa. Musicie ją przeczytać, nawet jeśli nie pla-

nujecie zakupu kryptowalut, a w odwrotnym 

przypadku tym bardziej musicie ją przeczytać.
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GARIZ SKÓRZANE AKCESORIA DO   
APARATÓW – CENA OD 159 PLN
Ta nowa na polskim rynku marka pochodzi 

z Korei i oferuje ekskluzywne, skórzane akce-

soria do aparatów fotograficznych. Są to naj-

wyższej jakości etui i paski do aparatów. Etui 

Gariz są dostępne w wielu kolorach i pasują 

do kilkudziesięciu modeli aparatów fotogra-

ficznych marek Fujifilm, Olympus, Sony, Leica, 

Canon i Nikon. Firma wykonuje swoje produkty 

z najwyższej jakości skóry, która jest ręcznie 

odrabiana, szyta i barwiona z dbałością o naj-

drobniejsze szczegóły. Etui w dwóch wersjach, 

half i full, stylistyką nawiązują do popularnych 

kabur z lat 70. i 80. Doskonale chronią one 

body aparatu, podnosząc jakość użytkowania 

przez lepszą chwytliwość oraz mają niebanalny 

design, dzięki zastosowaniu dobrych materia-

łów posłużą nam zaś przez wiele lat.

https://kryptowaluty.edu.pl
https://www.amazon.de/Kameratasche-Vollformat-Kamera-Fototasche-italienischem-Ledertasche-Braun/dp/B0742BWQ67/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl
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SPLITBOARD BURTON FLIGHT ATTENDANT SPLIT – CENA OKOŁO 2500 PLN 
Sporty zimowe są bardzo popularne, ale ze splitboardem mogliście się nie spo-

tkać. Splitboard to deska snowboardowa przecięta na pół. Dzięki temu można ją 

wykorzystywać jako tradycyjny snowboard oraz jako narty skiturowe, czyli takie, 

w których da się podchodzić pod górę. Wiązania w splitboardzie są te same, 

zarówno do zjazdów jako snowboard, jak i do wersji nartowej. Wystarczy je jedy-

nie przestawić. Wielofunkcyjna deska jest chwalona przede wszystkim przez 

tych snowboardzistów, którzy jeżdżą poza trasami, gdzie często trzeba podcho-

dzić. Burton Flight Attendant Split ma system Split Channel, dzięki temu równie 

szybko złożysz deskę do zjazdu, rozdzielisz ją na dwie „narty” niezbędne do pod-

chodzenia lub ustawisz najwłaściwsze stance. To doskonała deska do pierwszych 

prób na splitboardzie.
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BORCAS HIGROMETR 
CENA 99 PLN 
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że Siri 

może nam powiedzieć, jaka jest wilgot-

ność a naszym domu. A gdyby tak na 

chwilę zostawić technologię i wrócić 

do natury? W firmie Borcas zaprojekto-

wali higrometr, który zbada wilgotność 

powietrza i wskaże, czy jest ono dobre dla 

naszego zdrowia i to w dodatku całkowicie 

naturalnie. Każdy egzemplarz higrometru 

jest unikatowy, nie ma w nim elektroniki 

ani zasilania. Jest za to porost pobrany 

z lasu i osadzony w dębowej kostce, zacho-

wuje on swoją miękkość poprzez ciągłą 

wymianę wilgotności z otoczeniem. Gdy 

stanie się szorstki, będzie to oznaczać, 

że powietrze, które go otacza, jest zbyt 

suche. Idealna wilgotność powietrza, 

zarówno dla porostu, jak i człowieka, to 

40–60%; gdy higrometr pozostanie miękki, 

można mieć pewność, że powietrze, które 

go otacza, jest dobre dla zdrowia.
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FOREVER CLEAN 9 – CENA 510 PLN 

Nie ufam dietom cud, programom oczysz-

czającym itp., ale ten podobno działa 

i mówią mi to ludzie, których znam oso-

biście, a nie ze słyszenia. Forever Clean 

9 to nadzwyczaj głębokie oczyszczanie 

organizmu i odchudzanie przez dziewięć 

dni. Przez tych dziewięć dni musimy bar-

dzo dokładnie stosować się do zaleceń 

broszury. Podstawą są koktajle aloesowe, 

które pijemy przez cały czas. Przez pierw-

sze dni żywimy się wyłącznie nimi oraz 

odżywkami z zestawu. Przez kolejne 

dni włączamy jeden lub dwa normalne 

posiłki. Jednym z punktów programu jest 

wykonywanie ćwiczeń przez co najmniej 

20 minut (szybki spacer, bieganie, jazda 

na rowerze, pływanie). Jeśli będziecie 

przestrzegali zaleceń, efekt, czyli utrata 

wagi (nawet 8 kg) i to głównie przez spa-

lenie tłuszczu, a nie mięśni, jest gwaranto-

wany. To najlepszy sposób na zgubienie 

„oponki”.
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http://borcas.eu/akcesoria/higrometr/
https://www.amazon.de/Forever-Living-Gewichtsverlust-Reinigen-Programm/dp/B00LCHH058/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&language=pl_PL&tag=imagazinepl
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WALIZKA JETKIDS BEDBOX
CENA OKOŁO 650 PLN 
Podróżowanie samolotem z dzieckiem 

na długich trasach ma jedną zasadniczą 

wadę. Dzieci słabo śpią w samolocie, bo 

drętwieją im zwieszone, pozbawione opar-

cia nogi. Genialnym rozwiązaniem jest 

walizka JetKids BedBox. Ma wymiary, które 

pozwalają ją zabrać jako bagaż podręczny 

w każdej linii lotniczej. Jej twórcą jest były 

inżynier lotnictwa oraz pilot, z żoną wie-

dzieli więc, co robią. Walizka może pomie-

ścić zabawki dziecka, ma też kółka i można 

na niej jeździć, ale przede wszystkim, dzięki 

sprytnej konstrukcji, może zamienić się 

w łóżko połączone z fotelem. W środku ma 

materac, a dodatkowo pomieści 20 l zaba-

wek. Można jej używać do około siódmego 

roku życia i do maksymalnie 35 kg wagi 

dziecka. Sama waży zaledwie trzy kilogramy 

razem z materacem.
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10 DNI Z HOMEPODEM
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

HomePod niespodziewanie zagościł w naszych progach dokładnie dziesięć dni temu. Zanim 

to nastąpiło, otrzymałem telefon z pytaniem, czy bierzemy, bo jest okazja. Przyznam, że się 

zawahałem – nie planowałem kupować HomePoda, ale po chwili doszedłem do wniosku, że 

w najgorszym wypadku po prostu powędruje do kogoś bardziej chętnego.

   /   SPRZĘT   /   6310 dni z HomePodem

https://imagazine.pl/2018/02/15/homepod-obserwacje-i-kolejne-przemyslenia/


   /   SPRZĘT   /   646410 dni z HomePodem

Z zewnątrz
Oczywiście zdecydowałem się na jedyny słuszny 

kolor dla naszych warunków atmosferycznych 

– Space Grey. Biały, według relacji Iwony, która 

go widziała na żywo w sterylnie białym pomiesz-

czeniu, które prawdopodobnie było jadalnią 

Jony’ego Ive’a, wygląda bardziej elegancko, ale 

musi być dobrany do otoczenia. W naszym przy-

padku czerń spisuje się znacznie lepiej, tym 

bardziej że obawiałbym się, że biel po paru mie-

siącach stałaby się szara – nie słyniemy w końcu 

z czystego powietrza.

Potwierdzam to, co już wszyscy mówili. HomePod 

jest zaskakująco mały i jeszcze bardziej zaskakująco 

ciężki. Oczywiście natychmiast postawiłem go na 

podstawce (tak w ogóle, to muszę znaleźć ładniej-

szą), żeby nie zniszczył mi drewnianej powierzchni 

stołu, jak to lubi robić jego silikonowa podstawa.

Rozumiem ideę stojącą za tym, żeby kabel zasilania 

nie był odczepiany przez zwykłego śmiertelnika 

bez doktoratu z fizyki jądrowej, ale szkoda, że tak 

nie jest – już wyobraziłem sobie sytuację, w któ-

rej chciałbym go poprowadzić przez wąską szparę 

między meblami i znacznych rozmiarów brytyjska 

końcówka wtyczki w tym przeszkadza. Niestety, 

HomePod nie jest w tej chwili dostępny z wtyczką 

europejską i nie wiemy, kiedy to się zmieni.

Jeśli chodzi o samą jakość wykonania, to ta jest 

wzorowa. Nie mam absolutnie żadnych zastrze-

żeń, jeśli chodzi o jego cechy zewnętrzne, poza 

jednym. Otóż po wyzwoleniu Siri na jego górnej 

powierzchni pojawia się animacja, która jest u mnie 

https://imagazine.pl/2018/02/14/homepod-moze-uszkodzic-olejowane-drewniane-podloza/
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w mieszkaniu widoczna tylko w sytuacji, w której stoję – jeśli siedzę na kanapie, to nie widzę, 

czy głośnik usłyszał „Hey Siri”, czy nie.

Sterowanie
HomePodem możemy sterować 

na trzy sposoby i całość szcze-
gółowo już opisałem. Opcji 

jest więcej niż w kokpicie współ-

czesnego samolotu, z tą różnicą, 

że zamiast pamiętać położenie 

gałek i wskaźników na zegarach, 

musimy wiedzieć, o co możemy 

ją głosowo poprosić, a o co nie. 

Jak się okazało, HomePod lubi 

też czasami strzelić focha i igno-

rować nas dopóty, dopóki nie 

wykonamy czynności dobrze 

znanej osobom korzystającym 

z Windowsa – trzeba go wyłą-

czyć, a potem ponownie włączyć.

Na rynku od paru ładnych lat mamy tak zwane głośniki smart wyposażone w asystentów gło-

sowych – Alexę, Cortanę i Google Assistant. Siri jest odpowiedzią Apple na ten trend i, nie-

stety, z wielu powodów, jest to produkt, który nie trzyma standardów firmy. Siri momentami 

jest głupsza niż miś panda i – co jest dla niej wyjątkowo niekorzystne – nie nadrabia byciem 

uroczym stworzeniem. Pandy nigdy nie miały naturalnych wrogów, nie wytworzyły więc 

mechanizmów obronnych. Siri tych wrogów ma, ale chyba po prostu nie zdaje sobie sprawy 

z ich istnienia (ale po wypowiedzeniu zwrotu „Hey Siri” powiedzcie „Hey Google”). Szkoda, bo 

dotychczas, nawet gdy Apple nie było pierwsze w danej kategorii, to bardzo szybko okazy-

wało się, że wprowadzało coś, co powodowało, że ich produkt natychmiast deklasował konku-

rencję. iPod jest tutaj świetnym przykładem.

Jedyną dużą zaletą HomePoda względem innych głośników, korzystających z technologii 

AirPlay lub Bluetooth, jest prostota jego konfiguracji. W tej kwestii odrobili zadanie domowe 

przy AirPods i tu ten wyczyn powtórzyli. Jakość audio również jest na bardzo wysokim pozio-

mie, ale wrócę do tego później.
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Po dziesięciu dniach zauważyłem, że steruję HomePodem na dwa różne sposoby, zależnie od 

mojego nastroju i potrzeb. Jeśli wiem, co chcę podsłuchać, to korzystam z głosu, prosząc Siri 

o odtworzenie odpowiedniej playlisty. Jeśli nie, to wchodzę w Apple Music na iPhonie lub iPa-

dzie i zaczynam eksperymentować. W tym celu przełączam się w ten nieintuicyjny i specjalny 

tryb, w którym program Apple Music staje się pilotem dla HomePoda. Wtedy nie streamuje 

muzyki z iPhone’a do niego, ale czerpie on ją bezpośrednio z internetu. Dziwi mnie, że Apple 

tej funkcji mocniej nie rozreklamowało, bo pomimo że „przełączanie źródła” w Apple Music 

jest toporne jak czyjeś samopoczucie o 5:00 rano po dobrej imprezie zakrapianej wysokopro-

centowym alkoholem, to jest to niezwykle wygodne. Gdyby nie ta funkcja, to nie wiem, czy 

nie poddałbym się już i nie pozbył tego głośnika.

Próba rozmowy z Siri jest często niezwykle frustrująca. Są momenty, kiedy zachowuje się 

wzorowo, ale potem trafia się ciąg tak absurdalnych sytuacji, że z utęsknieniem czekam na 

moment, kiedy będę mógł z pięciolatkiem poprowadzić dyskusję na znacznie wyższym 

poziomie.

– Hey Siri, play my film music playlist – rzuciłem wczoraj w powietrze.

– Sorry, I can’t play play my film music playlist – odpowiedziała, z powagą w głosie.

Ręka. Czoło. Głośny plask.

Miałem też nadzieję, że obsługa HomeKita za pomocą Siri będzie wygodniejsza niż sięganie 

po iPhone’a lub iPada. Jest wygodniejsza, jeśli Siri zrozumie, co chcemy zrobić, ale jak zaczyna 

mi gadać bzdury, to mam ochotę cisnąć tym niewielkim cylindrem przez okno. Podsumowując 

sterowanie HomeKitem głosowo, finalnie muszę chyba skapitulować i powiedzieć, że jest in 

plus, ale potencjał na poprawę jest ogromny.

Na deser zostaje sterowanie dotykiem, na górnej powierzchni HomePoda. O ile animacje 

wyświetlane na tym krążku są absolutnie przepiękne, to niestety każde dotknięcie na tej pole-

rowanej na wysoki połysk powierzchni zostawia odciski palców. A tych nienawidzę, staram się 

więc unikać dotykania HomePoda, bo potem zmuszony jestem do putzen, putzen szmateczką.

Dźwięk
Nie jestem audiofilem, jeśli chodzi o wymogi dźwiękowe i pomimo że prawdopodob-

nie potrafiłbym opisać Wam poetycko wydobywający się z HomePoda kremowy dźwięk, 
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z lukrowanym basem i anielskimi tonami wysokimi, to wiem, kiedy coś mi się podoba, 

a kiedy nie.

Do bezpośredniego porównania mam w domu trzy inne źródła dźwięku.

Pierwszym jest amplituner wysokiej jakości z pięcioma głośnikami, które służą głównie do kina 

domowego, ale również wysoko je sobie cenię przy korzystaniu z Apple TV – muzykę odtwa-

rzam albo przez AirPlaya, albo bezpośrednio z tego set-top-boxu. Jak można się spodziewać, 

jeśli chodzi immersję, to nie ma porównania – pięć głośników rozstawionych po kątach lepiej 

dostarczy dźwięk do moich uszu niż jeden samotny głośnik, nawet naszpikowany elektroniką 

i inteligencją (rzekomo, bo sam jej nie doświadczyłem).

Drugim urządzeniem, na którym często słucham muzyki, są moje głośniki B&W MM-1, pod-

łączone po USB do komputera. Korzystam z nich głównie wtedy, gdy siedzę przed kompu-

terem i korzystam z iTunes (tak, jestem jedną z niewielu osób, która lubi iTunes). Pomimo że 

stoją w rogu pokoju, na biurku, po bokach monitora, grają porównywalnie do HomePoda, z tą 

różnicą, że otaczają mnie dobrze dźwiękiem, gdy siedzę przed komputerem. W innych sytu-

acjach spisują się znakomicie jako „tło”, na przykład podczas kolacji czy spokojnego wieczoru 

z książką.

Trzecim głośnikiem, który jest bardziej rzeczywistym konkurentem, jest mój Bose SoundLink 
Revolve (model mniejszy, bez plusa), który również oferuje dźwięk 360°. Ten głośnik cenię 

przede wszystkim za jego mobilność – jest odporny na zachlapania, znakomicie sprawdza 
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się więc w łazience do słuchania muzyki lub podcastów, gdy biorę prysznic. W salonie zdarza 

mi się też go stawiać na ławie, w centralnym punkcie, dzięki czemu wypełnia dźwiękiem cały 

pokój. Jest to możliwe, bo ma wbudowany akumulator.

HomePod stoi natomiast pod jedną ze ścian i jest to jedyne miejsce między kuchnią a salo-

nem, gdzie mogłem go postawić i zapewnić mu prąd. Kilka dni temu postawiłem obok 

niego Bose Revolve i na zmianę puszczałem na obu muzykę z iPhone’a, przełączając źródło 

i zmieniając swoje położenie. Przy tak bezpośrednim starciu mam wrażenie, iż odwzoro-

wałem walkę Dawida z Goliatem – oba głośniki mają bardzo zbliżony bas (ten w Bose jest 

zaskakująco mocny jak na tak mały głośnik), ale w środku i górze dewastujące prowadze-

nie przejmuje HomePod. Różnica w immersji jest tutaj też ogromna – HomePod nas ota-

cza dźwiękiem w odróżnienia od Bose. Oczywiście należy pamiętać, że produkt Apple’a ma 

osiem głośników w sobie (7 tweeterów i 1 woofer), jest dwukrotnie większy i nie ma wbudo-

wanego akumulatora, podczas gdy Revolve ma zaledwie jeden głośnik, potrafi pracować pół 

doby z dala od prądu i można go wrzucić do torby, aby słuchać ulubionej muzyki podczas 

grillowania domowych burgerów na łonie natury. Są to więc inne produkty, przeznaczone 

do innych celów i każdy ma swoje mocne i słabe strony.

HomePod pracuje w domu od 8 do 10 godzin, prawie non stop każdego dnia. Poziom gło-

śności ustawiony jest zazwyczaj pomiędzy 15 a 30 procent. Przy tych ustawieniach gra na tyle 

cicho (w pomieszczeniu o powierzchni około 35 metrów kwadratowych), że nie przeszkadza 

w rozmowie lub pracy, a jednocześnie można cieszyć się swoją ulubioną muzyką. Dwukrotnie 

testowałem go przez kilka chwil na 100% i mam dwa wnioski. Po pierwsze, jest to zdecydowa-

nie za głośny i niekomfortowy poziom dla moich uszu, a po drugie, dźwięk przy tym poziomie 

nie jest zniekształcony, co mnie bardzo zaskoczyło.

Sam dźwięk jest zaskakująco czysty i dobrze zbalansowany – nie przepadam za zbyt moc-

nym basem i ten taki nie jest, szczególnie gdy ustawiony jest na 15–30% i nie słucham rapu lub 

hip-hopu.

Mikrofony!
Jest jeszcze jedna funkcja HomePoda, która mnie zaskoczyła. Stałem sobie spokojnie 

w odległości jednej ściany i około siedmiu metrów od Siri (w innym pokoju), zagubiony 

w myślach. Siri, parę chwil wcześniej, nie zrozumiała zwrotu „Hey Siri”, mruczałem go więc 

sobie pod nosem nieświadomie, wypowiadając na różne sposoby, gdy zastanawiałem się 

nad strukturą tego artykułu. Po pierwszym „Hey Siri”, na które każda zdrowa osoba zare-
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agowałaby słowami „Mówiłeś coś?!”, usłyszałem charakterystyczne „Hmm…”, które ma za 

cel podpowiedzieć nam, że HomePod obecnie nas słucha. Dodam, że HomePod odtwarzał 

w tym czasie muzykę.

O ile inżynierowie w firmie z Cupertino mają sporo do nadrobienia w kwestii Siri i sztucznej 

inteligencji, to jakość mikrofonów i zdolność HomePoda do wychwytywania słowa kluczo-

wego jest doprawdy niesamowita. Zresztą zarzutów do jakości audio też nie mam – gra bar-

dzo dobrze, szczególnie jak na małe urządzenie.

Dla kogo?
HomePod jest wyłącznie dla osób, które korzystają z urządzeń Apple i wskazane jest sub-

skrybowanie Apple Music. Można do niego streamować dźwięk po AirPlayu, ale nie jest to 

wygodne, szczególnie w porównaniu z obsługą głosową naszych playlist (a przynajmniej 

wtedy, gdy HomePod nas rozumie). To znakomity głośnik do puszczania muzyki, która sta-

nowi tło naszego dnia i jest więcej niż dobrym narzędziem do obsługi HomeKita. Niestety, 

Siri jest prawdopodobnie najgłupszym z asystentów dostępnych na rynku i spodziewam się, 
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wyimek

wyimek

że nieprędko dogoni konkurencję, poza absolutnymi podstawami, nie spodziewajcie się od 

niej więc zbyt wiele.

Podsumowując
Minęło dziesięć dni i muszę przyznać, również przed sobą, że doceniam HomePoda coraz 

bardziej z każdym dniem, jako głośnik. Nie spodziewałem się, że jakość dźwięku będzie tak 

wysoka, a fakt, że mogę po prostu powiedzieć: „Hey Siri, play music that I like” albo wybrać 

jedną z moich playlist, jest niezwykle wygodny. Wiem też, że gdybym był użytkownikiem 

Spotify, to wolałbym wybrać inny produkt – zabawa w streamowanie przez AirPlay lub 

Bluetooth jest po prostu niewygodna.

Teraz pozostaje czekać na AirPlay 2 i muszę przyznać, że ciekawy jestem, jak brzmiałyby dwa 

HomePody rozstawione w różnych miejscach mieszkania…

HomePod              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• minus za (prawie) niewymienny 

kabel w kategorii design

• duże minusy za Siri i wszystko, 
co z nią związane

morid1n
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AUDIO-TECHNICA ATH-AR5BT 
BEZPRZEWODOWE I SUPERWYGODNE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Słuchawki w moim świecie dotychczas dzieliłem na dwie kategorie – te, które chcę zabierać 

ze sobą w podróż i te, których wolę używać w domu. ATH-AR5BT to całkowicie zmieniło – to 

pierwsze słuchawki okołouszne, które są nie tylko wygodne, ale też bez problemów mieszczą 

się do mojej dosyć płaskiej torby.
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Konstrukcja i wygoda
Mam dosyć duże uszy, a przynajmniej takie mam 

wrażenie, jak patrzę w lustro. Jak wszyscy faceci 

u nas w rodzinie. To niestety powoduje dyskom-

fort przy słuchawkach okołousznych, które nie 

mają wystarczająco dużo przestrzeni wewnątrz 

poduszek na puszce i jest to szczególnie odczu-

walne przy zbyt mocno uciskających słuchaw-

kach nausznych. To dlatego preferuję te pierwsze. 

ATH-AR5BT są pierwszymi tak małymi słuchaw-

kami, które potrafią pomieścić moje małżowiny 

bez odczuwania dyskomfortu. Co więcej, mogę 

je nosić godzinami i nie odczuwam zmęczenia 

ani ucisku na głowie – ich siła docisku jest ideal-

nie dopasowana, nawet gdy symulowałem pogo 

przy zgaszonych światłach, co by nie wystraszyć 

sąsiadów, słuchawki się mocno trzymały i nie 

zsuwały.

Niewątpliwie pomaga w tym niska waga i w więk-

szości konstrukcja z tworzyw sztucznych. 

Początkowo obawiałem się, że skończy się to 

negatywnie na poziomie estetycznym po paru 

podróżach w torbie, obok kluczy i innych meta-

lowych przedmiotów. Zupełnie niepotrzebnie 

– materiał jest odporny na zarysowania i nadal 

wygląda jak nowy.

Sterowanie i bateria
Na lewej puszce znajdziemy port micro USB do 

ładowania słuchawek oraz gniazdo mini Jack, 

dzięki czemu możemy podłączyć się do źródła 

dźwięku za pomocą kabla z pilotem, jeśli nie 

chcemy lub nie możemy korzystać z Bluetooth. 

Pomiędzy nimi znajduje się mały joystick, którym 

możemy ruszać w lewo i w prawo, aby sterować 

Audio-Technica ATH-AR5BT – bezprzewodowe i superwygodne



poziomem głośności oraz naciskać go, żeby włączyć lub wyłączyć źródło dźwięku. Na prawej 

puszce znajduje się sam włącznik.

ATH-AR5BT mają jedną nietypową cechę. Otóż tradycyjnie, jak sterujemy poziomem głośno-

ści na słuchawkach, to w rzeczywistości sterujemy samym smartfonem. W przypadku tego 

modelu tak nie jest – poziom ustawiany na słuchawkach jest niezależny od samego smart-

fona. Ordnung muss sein, więc najpierw ustawiłem słuchawki na maksa, a potem ustawiłem 

iPhone’a , co pozwoliło mi wygodnie korzystać z joysticka na puszce.

Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to fakt, że te słuchawki mają w specyfikacji technicznej 

podane 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. To było nie do pomyślenia jeszcze przed 

paroma laty w tak niewielkiej i lekkiej konstrukcji. Druga rzecz, która zaskoczyła mnie jeszcze 

bardziej, to fakt, że przy korzystaniu z nich codziennie przez blisko tydzień wskaźnik baterii 

spadł o 10%. Niestety, nie będę w stanie dla Was precyzyjnie sprawdzić rzeczywistego tempa 

rozładowywania się tego modelu Audio-Techniki, ponieważ bateria „trzyma” zbyt dobrze 

– mam nadzieję, że mi to niedopatrzenie wybaczycie.
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Dźwięk
Ostatnio przez moje ręce przewinęło się kilka 

modeli zaskakująco brzmiących słuchawek, więc 

miło było wrócić do charakterystyki, która mi 

odpowiada. ATH-AR5BT być może nie grają tak 

dobrze jak niektóre większe (i znacznie droższe!!!) 

modele z portfolio tego producenta, ale nie mia-

łem do nich żadnych większych zastrzeżeń, tym 

bardziej patrząc na cenę tego modelu. Proszę nie 

odbierajcie tego, że grają źle – to nie tak! Brzmią 

inaczej, głównie dlatego, że mam wrażenie, iż 

znajduję się ciut dalej od źródła dźwięku – jakby 

słuchawki znajdowały się o 5 centymetrów dalej 

od mojego ucha. Wrażenie jest trochę podobne 

do tego, jakbym znajdował się hali koncertowej, 

ale bez echa. Nie zmienia to faktu, że dół jest bar-

dzo wyważony i nieprzesterowany – tak jak lubię 

– a środek i góra czyste. Barwa szczególnie przy-

padła mi do gustu, jak odtwarzałem muzykę fil-

mową, czyli głównie utwory wykonywane przez 

orkiestry, ale nie miałem zastrzeżeń przy rocku 

czy alternatywie. Fani hip-hopu i niskich tonów 

mogą być zawiedzeni, ale ten wspomniany, 

wyważony dół jest dla mnie plusem.

Na koniec
Nie miałem jeszcze okazji słuchać lepszych słucha-

wek okołousznych i bezprzewodowych, kosztują-

cych 799 złotych, które nie tylko potrafią pracować 

dłużej na jednym ładowaniu niż pszczoła w sezo-

nie, ale są również wygodniejsze niż własne łóżko 

w leniwy, niedzielny poranek.

Audio-Technica ATH-AR5BT        

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 6/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
Słuchawki
• Producent: Audio-Technica

• Model: ATH-AR5BT

• Pasmo przenoszenia: 5-40.000 Hz

• Impedancja: 39 ohm

• Czułość: 100 dB/mW

• Średnica głośników: 45 mm

• Czas pracy na baterii: ok. 30 godzin 
(standby do 1000 godzin)

• Czas ładowania: 5 godzin (od 0 do 100%)

• Bluetooth: 4.1

• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

• Kodeki: aptX, AAC, SBC

• Waga: 242 g (bez kabla)

• W pudełku: pokrowiec, kabel 1,2 m 
z pilotem, 1 m micro USB do USB

Mikrofon
• Rodzaj: dookólny

• Pasmo przenoszenia: 50–4000 Hz

• Czułość: -44 dB (1V/Pa przy 1 kHz)

morid1n
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FITBIT FLYER 
BRZMIENIE NOWICJUSZA

PAWEŁ HAĆ

Fitbit Flyer – brzmienie nowicjusza

Gdy specjalizujesz się w jakiejś dziedzinie, zdobywanie doświadczenia w zbliżonych 

obszarach jest naturalne. Fitbit uznał, że podobnie działa produkowanie sprzętu fitness.
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Mam nadzieję, że wrzucenie do oferty słuchawek było bardziej przemyślanym ruchem niż 

powyższy, dość koślawy tok rozumowania. Nie potrafię jednak pozbyć się wrażenia, że 

jednak tak było. Fitbit od lat produkuje świetne (moim zdaniem najlepsze na rynku) opa-

ski fitness, w ofercie firmy pojawiła się też całkiem udana waga. Teraz eksperymentują ze 

smartwatchami, a raczej z dodawaniem do zegarków sportowych funkcji smart, takich jak 

instalowanie dodatkowych aplikacji, integracja z telefonem czy płatności. Kolejnym etapem 

okazały się słuchawki Bluetooth, podobne do wielu innych, których wcześniej używałem. 

Sporych rozmiarów dokanałówki są wyposażone w dodatkowy gumowy element, lepiej je 

przytrzymujący w uchu. Połączono je płaskim kablem, na którym znajduje się pilot do stero-

wania muzyką oraz do rozmów (bo ma mikrofon). Brzmi bardzo standardowo i poprawnie, 

choć nie do końca tak jest.

Konstrukcja słuchawek – choć wydaje się pro-

sta – ma kilka detali wyróżniających je spośród 

innych modeli. O ile gumowe nakładki dokana-

łowe są faktycznie standardowe, to już dodat-

kowe mocowania wymagają znacznie więcej 

uwagi. W komplecie mamy dwie pary „skrzy-

Fitbit Flyer – brzmienie nowicjusza

Wystarczy obrócić głowę, by 
ocierający o szyję przewód 
wyszarpnął z ucha słuchawkę.
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deł” – krótsze i dłuższe, a także dwa zestawy „płetw”. Różnią się one miejscem, w którym 

trzymają się małżowiny. Pierwsze z nich zupełnie mi nie pasują, podczas treningu musia-

łem regularnie poprawiać wyposażone w nie słuchawki. Z „płetwami” jest już znacznie 

lepiej, bo wchodzą w górną część ucha – to indywidualna kwestia, każdy musi znaleźć 

odpowiednią dla siebie kombinację. Żadne z nich nie zrekompensują jednak problemów, 

jakie stwarza kabel. Słychać, gdy ociera o ubranie, aczkolwiek nie jest to szczególnie uciąż-

liwe. Niesamowicie przeszkadza natomiast to, że wystarczy obrócić głowę, by ocierający 

się o szyję przewód wyszarpnął z ucha słuchawkę. Jakość użytych materiałów jest ogólnie 

dobra, mamy i solidną gumę, i plastik, i odrobinę aluminium. Dodatkowo konstrukcja jest 

odporna na wodę, dokładniej zaś na zachlapanie (a więc też na pot). Czas pracy na baterii 

nie zachwyca – w moim przypadku wystarczała ona na od czterech do pięciu godzin odtwa-

rzania. Doskonałe jest za to szybkie ładowanie, które pozwala po kwadransie zyskać energię 

na godzinę odtwarzania. Słuchawki mogą być sparowane nawet z ośmioma urządzeniami. 

Co więcej, gdy sparowałem je z iPadem i iPhone'em, a następnie słuchałem muzyki z tabletu, 

to gdy zadzwonił telefon, dźwięk przełączył się automatycznie na telefon. To akurat bardzo 

się przydaje, nie każde słuchawki to potrafią.

Fitbit Flyer – brzmienie nowicjusza

Słuchawki mogą być 
sparowane nawet 
z ośmioma urządzeniami.
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Flyer mają dwa tryby odtwarzania: standardowy, określony mianem „Signature”, a także 

podbicie dźwięku, czyli „Power Boost”. Ten pierwszy włączałem jedynie podczas odtwa-

rzania podcastów, jego płaska charakterystyka dobrze sprawdzała się przy mowie. W pozo-

stałych przypadkach uruchamiałem (jednoczesne wciskając oba przyciski głośności) 

wzmocnienie dźwięku, które dodawało muzyce mocy poprzez wyraźne podbicie basu 

i środkowych pasm przy jednoczesnym przyciszeniu góry. To zabieg znany z wielu sporto-

wych modeli, taka charakterystyka pasuje do typowo „treningowej” muzyki, niewymagają-

cej szczególnej analizy. Drobne detale brzmienia giną, scena jest raczej wąska, za to bardzo 

przyjemnie mięknie bas. Mnie to odpowiada, bo traktuję Flyer wyłącznie jako sprzęt spor-

towy i nie oczekuję od nich wrażeń, jakich dostarczą mi nawet tańsze słuchawki nauszne.

Podziwiam Fitbita za to, że wszedł w zupełnie nową kategorię produktów i na dzień dobry 

zrobił całkiem dobre słuchawki. Flyer są bardzo wygodne, choć dość łatwo wyrwać je 

z uszu. To ich największa wada, dyskwalifikująca je przy bardzo dynamicznych sportach. Za 

to nie uwierały mnie nawet po dłuższym czasie (to wcale nie zdarza się często). Brzmią tak, 

jak tego oczekuję od słuchawek sportowych: mocno, z podbitym basem i dobrym wycisze-

niem otoczenia. W przeciwieństwie do smartwatchów słuchawki zaczęły wychodzić dobrze 

Fitbitowi już od pierwszego modelu.

Fitbit Flyer         

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• bardzo komfortowe
• dobre tłumienie otoczenia
• podbicie dźwięku 

dodające mu mocy 
Minusy:
• łatwo wyrwać je z ucha
• słaba bateria
Cena: około 450 PLN

Fitbit Flyer – brzmienie nowicjusza

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


MARANTZ TURRET 
DOMOWE STUDIO

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Kiedy zaczynałem nagrywać podcast („Bo czemu nie?”), jednym z największych wyzwań, 

przed którym stanąłem, był wybór odpowiedniego sprzętu. Jestem zdania, że początkujący nie 

powinni przeinwestować, wybierając najlepsze marki. Z drugiej strony, jeśli poważnie myślimy 

o rozwoju naszego podcastu czy jego późniejszej ewolucji w kierunku treści wideo, szybko 

okazuje się, że łączna cena mikrofonu, kamery/aparatu, uchwytu, statywu i szeregu akcesoriów, 

koniecznych do zapewniania odpowiedniej jakości, zwala z nóg.
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http://www.boczemunie.pl/
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Marantz postanowił uprościć podobne roz-

terki i przygotował sprzęt, który idealnie 

wpasowuje się w wyżej wspomnianą niszę 

półprofesjonalistów.

Marantz Turret: Wszystko, czego 
twórca potrzebuje
Zestaw przeznaczony dla podcasterów, vlo-

gerów i osób, które prowadzą wszelkiej maści 

kursy online czy webinaria, zapewnia nam naj-

wyższą jakość nie tylko rejestrowanego przez 

niego obrazu i dźwięku, ale także wykonania. 

To szokuje po wyjęciu z dość sporego kartonu. 

Cały zestaw jest nierozbieralny i to w sumie jego 

największa wada. Z drugiej strony należy brać 

poprawkę na to, że dokładnie takie jest jego 

przeznaczenie. Ma służyć w pomieszczeniach, 

a nie podczas biegania czy przy produkcjach 

ulicznych.

Na głównym ramieniu znajdziemy zatem kamerę 

Full HD 1080p, rejestrującą obraz w 30 klatkach 

na sekundę i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. 

Dlaczego nie ma 4K? Ponieważ na ten moment 

do większości zastosowań Full HD w zupełności 

wystarcza. Szczerze to nie spotkałem się jeszcze 

z webinarium czy kursem online nagranym w 4K.

Marantz Turret – domowe studio

Marantz postanowił uprościć 
podobne rozterki i przygotował 
sprzęt, który idealnie wpasowuje się 
w niszę półprofesjonalistów. 



Dookoła kamery znajduje się 4-calowy pierścień świetlny LED, co jest ewenementem na 

rynku w tej klasie sprzętu. Producent zadbał o możliwość regulacji światła, które doskonale 

oświetla twarz prelegenta, a także jego barwę. W zestawie znajdziemy bowiem trzy plasti-

kowe pierścienie, które zadbają o to, aby doświetlało nas światło barwy: zimnej, dziennej 

(neutralne) lub ciepłej. Wszystko w zakresie 5600 K.

Najmocniejszym elementem zestawu jest mikrofon Marantz 48 kHz, 16 bit < 12 dBA w połą-

czeniu z zamontowanym na stałe pop filtrem i antywstrząsowym koszyczkiem dają pew-

ność, że dźwięk nie napotyka fizycznych przeszkód podczas jego rejestracji. Producent także 

w przypadku mikrofonu zadbał o odpowiednie pokrętło, którym regulujemy jego czułość, 

umieszczone (podobnie jak pozostałe przyciski funkcyjne) na froncie głównego ramienia.
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Łatwy dostęp zapewnia szybką reakcję, czyli dokładnie tak, jak to powinno się dziać.
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wyimek

Na jego tyle natomiast znajdziemy wyjście AUX do miksera, port USB-C (Brawo Marantz!), 

dwa porty USB 2.0, wyjście słuchawkowe 3,5 mm (którego głośność także możemy regulo-

wać za pomocą osobnego pokrętła). Dodatkowo na froncie mamy także dostęp do dwóch 

najważniejszych przycisków – włączania i wyłączania kamery oraz (osobno) mikrofonu. 

Łatwy dostęp zapewnia szybką reakcję, czyli dokładnie tak, jak to powinno się dziać.

O jakość martwić się nie musisz
Dla wielu przyszłych twórców konieczność wyboru sprzętu stanowi barierę, przez którą odwle-

kają oni premierę swoich produkcji. Marantz skutecznie ją eliminuje oraz zapewnia najwyższą 

jakość, praktycznie zaraz po wyjęciu z pudełka. Oczywiście należy spędzić dłuższą chwilę na 

regulację poziomów rejestracji czy odtwarzania dźwięku, ale to raczej standardowy czas.

Całość waży niecałe cztery kilogramy i swoją ceną rekompensuje fakt, że gdybyśmy mieli 

skompletować zestaw o podobnych parametrach, cena 1500 złotych z pewnością zostałaby 

przekroczona. Polecam tworzyć swoje treści. Bo czemu nie?

kolaczkrzysztof

Marantz Turret – domowe studio

http://www.boczemunie.pl/
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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LOGITECH G560
DO WYBORU, DO KOLORU

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech G560 – do wyboru, do koloru

W moje ręce trafiły wyjątkowe głośniki Logitech. Gdy je pierwszy raz zobaczyłem na 

zdjęciu, pięknie świeciły na biurku, pod którym stał komputer. Jak zobaczyłem gabaryty 

paczki, to zrozumiałem, że to nie komputer stał pod biurkiem! Przygotujcie się na 

(opcjonalnie) dużą dawkę basu!
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LightSync 

To odpowiedź Logitecha na produkty innych firm, wyposażone w tak zwane 

oświetlenie RGB, które można dostosować do własnych potrzeb. Niedawno opi-

sywałem moją myszkę – Razer Deathadder Elite – która ma podobną funk-

cję. Ustawiłem ją w tryb „oddychania”, co przypomina zachowanie starszych 

MacBooków, których dioda na obudowie zapalała się i gasła w rytm ludzkiego 

oddechu. W przypadku G560 można zrobić dokładnie to samo lub skorzystać 

z innego z kilku trybów – mogą świecić stale jednym kolorem, zmieniać płynnie 

kolor w trybie „tęczy”, „tańczyć” w rytm odtwarzanej muzyki albo…

Absolutnie najlepszym trybem tych głośników jest coś podobnego do tego, 

co oferuje Philips Hue, czyli dostosowywanie kolorów do tego, co widzimy na 

ekranie. Wśród wspieranych gier jest sporo popularnych tytułów. Dla przykładu, 

grając w Counter-Strike: Global Offensive, głośniki będą świeciły w kolorze żółto-

-pomarańczowym lub niebieskim, w zależności od tego, czy jesteśmy aktual-

nie w drużynie terrorystów, czy antyterrorystów. Spodziewałem się, że będzie 

to „bajer”, ale w praktyce sprawdza się to wzorowo i jeszcze bardziej wciągnęło 

mnie w rozgrywkę.

84Logitech G560 – do wyboru, do koloru

https://imagazine.pl/2017/10/23/razer-deathadder-elite-i-sphex-v2-dla-graczy-przez-graczy/
https://www.youtube.com/watch?v=bGsj7NLwrUw
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Same głośniki mają również dwie strefy podświetlenia – przednią i tylną – i możemy nimi 

sterować oddzielnie. Korzystałem z wersji beta driverów dla G560, nie wszystko więc 

funkcjonowało tak, jak powinno, ale mnogość opcji w panelu sterowania jest doprawdy 

imponująca.

W komplecie otrzymujemy…
Logitech G560 składa się z trzech elementów: dwóch głośników, które stawiamy po bokach 

monitora oraz z subwoofera, który raczej powinniśmy postawić pod nim. Głośniki nie są 

duże – mają mniej więcej wysokość tej szczupłej puszki Coke o pojemności 0,33 l – i bez pro-

blemów zastąpiły miejsce moich dotychczasowych. Z subwooferem miałem więcej proble-

mów, bo wymaga on sporej ilości miejsca. Na szczęście ma wbudowany zasilacz.

Podłączenie i kable
Całość łączy się ze sobą w prosty sposób. Subwoofer podłączamy do prądu, a oba głośniki 

podłączamy do subwoofera. Mają one dosyć grube, gumowe kable, które są odpowie-

dzialne za przysyłanie wszelkich potrzebnych danych i dostarczanie zasilania. Nietypowe 

wtyczki, przypominające D-Sub lub VGA, wpina się z tyłu subwoofera obok kabla zasilania. 

Są na tyle długie, że nawet jeśli subwoofer stoi z boku biurka, to przewody powinny się-

gnąć bez problemów. Na deser zostaje już tylko podłączenie subwoofera do komputera za 

pomocą przewodu USB.

Logitech G560 – do wyboru, do koloru

https://www.youtube.com/watch?v=0uaSUGwl9tU
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Dźwięk
Głośniki biurkowe przy utworach nie-

zawierających dużej ilości basu, na 

przykład przy muzyce klasycznej, grają 

bardzo czysto, zarówno w średnich, jak 

i wysokich tonach. Bas jest praktycznie 

niezauważalny w tej sytuacji. Wystarczy 

jednak puścić utwór, w którym jest 

dużo basu i natychmiast usłyszymy, 

jak kot sąsiadów ucieka z wrażenia, 

a ze stołu dwa piętra wyżej spadają 

szklanki na podłogę. To chyba z tego 

powodu – utrzymywania pozytywnych 

stosunków z sąsiadami – możemy sko-

rzystać z trybu obniżenia ilości dźwię-

ków niskotonowych. Uczyniłem to 

natychmiastowo.

Sterowanie
Jako że G560 pojawia się w systemie 

operacyjnym jako „playback device”, 

to bardzo łatwo można przełączać się 

pomiędzy nimi a na przykład headse-

tem, jeśli chcemy komunikować się ze 

znajomymi przez Discorda czy innego 

TS-a, ale jeśli korzystamy z 3,5 mm mini 

Jacka, to wystarczy podłączyć odpo-

wiedni przewód.

G560 wyposażono również w Bluetooth, 

można więc odtwarzać na nim muzykę, 

na przykład ze smartfona. Na obudowie 

głośników są również przyciski do stero-

wania podświetleniem (można je rów-

nież wyłączyć), co może być szybsze, 

jeśli akurat przechodzimy obok kompu-

Logitech G560 – do wyboru, do koloru
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tera i nie chcemy wchodzić do opro-

gramowania Logitecha.

Podsumowując
Zaskoczyła mnie nie tylko jakość 

dźwięku, ale również to, jak miło mi 

się gra przy dynamicznie dostoso-

wanych barwach lub pracuje przy 

oddychających kolorach, co pozwala 

mi się nieco odprężyć, pomimo sku-

pienia. Chciałbym prywatnie zoba-

czyć od firmy analogiczny produkt, 

ale bez subwoofera, z samymi głośni-

kami – nie mam po prostu na niego 

miejsca – ale jestem przekonany, że 

nie tylko młodsi to docenią. W moim 

przypadku pozwoliło mi to wyłączyć 

oświetlenie w rejonie biurka wie-

czorami, żeby polegać wyłącznie na 

oświetleniu głośników.

PS Klawiatura Logitech 
G513 z LightSync
Prawdziwi gracze powinni zaintere-

sować się również produktem towa-

rzyszącym głośnikom G560, czyli 

klawiaturą mechaniczną G513, która 

również korzysta z tej samej techno-

logii, choć w inny sposób – może na 

przykład podświetlać odpowiednie 

przyciski w różnych kolorach, aby 

nam było łatwiej. Kusi, nie powiem.

Logitech G560             
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: n/d

Wymagania sprzętowe
• Windows 10, 8,1 lub 7
• macOS
• port USB
• połączenie z internetem dla dźwięku 

przestrzennego DTS:X

Specyfikacja techniczna
Subwoofer
• Wysokość: 404 mm
• Szerokość: 255 mm
• Głębokość: 207 mm
• Masa: 5,5 g
• Średnica membran: 165 mm

Głośniki satelitarne
• Wysokość:148 mm
• Szerokość: 166 mm
• Głębokość: 118 mm
• Masa (para): 1,79 kg
• Średnica membran: 63,5 mm

Pozostałe
• Całkowita masa: 7,27 kg
• Moc całkowita (szczytowa): 240 W
• Moc całkowita (RMS): 120 W
• Bluetooth: 4.1 (zasięg 25 m)
• Porty: USB × 1, gniazdo słuchawkowe × 1
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 18 kHz
• Poziom ciśnienia dźwięku (SPL 

maks.): 97 dB przy 426 B
• Czułość: 84 dB przy 1m/1w
• Impedancja wejściowa: > 10 kΩ
• Długość kabla (zasilanie/ładowanie): 

- zasilanie: 2200 mm
- od prawego głośnika do  
 subwoofera: 2200 mm

- od lewego głośnika do  
 subwoofera: 2200 mm

- USB: 2500 mm

Cena: 1059 PLN
morid1n

Logitech G560 – do wyboru, do koloru

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/morid1n


SMSL ICON 
iPHONE ZABRZMI LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

PAWEŁ HAĆ

Usunięcie z iPhone'a mini Jacka pozbawiło go również wbudowanego DAC. Ten trafił 

do niewielkiego adaptera i, choć wciąż spełnia swoją funkcję, pod względem jakości 

brzmienia pozostawia spory niedosyt.
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DAC, czyli Digital Audio Converter, to inaczej przetwornik cyfrowo-analogowy, który odpowiada 

za przetwarzanie sygnału z telefonu na analogowy, transmitowany z mini Jacka do słuchawek. 

Element ten w iPhone'ach jest zbędny, bo nie mają już analogowego wyjścia dźwięku – element 

ten jest teraz zainstalowany w fabrycznym adapterze (a także w każdych słuchawkach ze złą-

czem Lightning), który pozwala na podłączenie przewodowych słuchawek. Pod względem eko-

nomicznym nieszczególnie się to kalkuluje – telefon wcale nie stał się przez to tańszy, a ponadto 

każde słuchawki muszą mieć dodatkowy element. Nieszczególnie dobrze wyszło też to pod 

względem brzmienia. Testowany przeze mnie SMSL iCON to zewnętrzny DAC na Lightning, który 

uświadomił mi, jak kiepskiej jakości jest adapter dostarczany przez Apple.

Zewnętrzne DAC do wszelkich odtwarzaczy czy telefonów zawsze były niszową kategorią 

sprzętu, wzbudzającą zainteresowanie użytkowników większych, lepiej brzmiących słuchawek 

oraz audiofilów. Od wprowadzenia na rynek iPhone'a 7 bez mini Jacka liczba osób korzystają-

cych z takiego rozwiązania znacznie się zwiększyła, choć była to konieczność, a nie wyraźna 

potrzeba lepszego brzmienia. Dodatkowy DAC jest 

zawsze… dodatkowy, zajmuje więcej miejsca niż same 

słuchawki, wymaga też nakładu finansowego. W przy-

padku iCON sytuacja wygląda nieco inaczej, bo zastępuje 

i tak niezbędny adapter, nie jest też szczególnie duży. 

Ma 30-centymetrowy kabel z wtyczką Lightning z jednej 

strony i gniazdo mini Jack z drugiej, obudowa natomiast 

jest podłużna i lekka, zrobiono ją z metalu. Ma cztery przy-

ciski o wyraźnym skoku, służące do sterowania muzyką 

i głośnością, a także do wywoływania aplikacji na smart-

fonie (całkowicie bezużyteczny, bo włącza ją jedynie przy 

odblokowanym telefonie). Pilot ma też mikrofon, jeśli więc 

słuchawki nie mają własnego, to umożliwia on rozmowy. 

W sytuacji, gdy podpięte słuchawki mają własny pilot, ten 

działa bez najmniejszego problemu równolegle z tym na 

DAC-u. Metalowa obudowa jest świetna, ale jej ostre kra-

wędzie mogą porysować ekran telefonu, jeśli trafi do kie-

szeni razem z iCON.

Producenci różnych akcesoriów przyzwyczaili nas już 

do tego, że każde z nich ma specjalną aplikację, służącą 

przynajmniej do aktualizacji oprogramowania. W przy-

SMSL iCON – iPhone zabrzmi lepiej niż kiedykolwiek

Pilot ma też mikrofon, jeśli więc 
słuchawki nie mają własnego, 
to umożliwia on rozmowy.
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padku SMSL iCON służy do tego odtwarzacz SMSL Player, który jest najgorszym programem, jaki 

kiedykolwiek zainstalowałem na telefonie. Nie dość, że nie jest dostosowany do ekranu iPho-

ne'a X (mały problem), to na dodatek nie pozwala w żaden sposób segregować i wyszukiwać 

utworów (duży problem), a także działa niesamowicie wolno (co go dyskwalifikuje). Odtwarza 

za to muzykę w formatach bezstratnych, trzeba ją do niego wrzucić za pośrednictwem iTunes. 

Aplikacja nie jest oczywiście niezbędna do działania iCON, ale warto ją mieć, by sprawdzać aktu-

alizacje oprogramowania DAC-a. Producent informuje też o drugiej aplikacji, nazwanej „SMSL 

iCON”, w polskim App Store jej jednak nie ma – domyślam się, że została zastąpiona przez wspo-

mniany odtwarzacz lub ten zmienił nazwę.

Najważniejszym parametrem iCON jest oczywiście to, jaki dźwięk daje na wyjściu. Porównuję 

go bezpośrednio z adapterem Apple, co uważam za dobry punkt odniesienia (każdy posia-

dacz iPhone'a od 7 wzwyż go ma). Do odsłuchu wykorzystałem słuchawki Philips Flite Everlite 

SHL4805 oraz Koss Porta Pro KTC. W iCON użyto przetwornika Cirrus Logic CS42L42 przezna-

czonego do urządzeń mobilnych. Tym, co słychać od razu, jest nieco większa głośność niż na 
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adapterze Apple, głównie dzięki temu, że charakterystyka poszczególnych pasm nie jest tak 

spłaszczona. Mamy też pełniejszy bas (nie uderza tak mocno, za to jest bardziej miękki). Słychać 

też zdecydowanie więcej detali w tle, pojawiają się dźwięki, których na adapterze Apple nie ma. 

Dźwięki wybrzmiewają dłużej, nie są tak gwałtownie ucinane. Brzmienie jest ogólnie bardziej 

naturalne i o ile łatwo się do niego przyzwyczaić, to powrót do adaptera od Apple jest bolesny.

Jestem świadomy tego, że coraz mniej osób korzysta 

z przewodowych słuchawek, a jeszcze mniej traktuje 

smartfona jako poważny sprzęt do odsłuchu muzyki. 

Dla tych wszystkich, którzy trwają przy słuchawkach 

z kablem, iCON będzie świetnym rozwiązaniem, a z im 

lepszymi słuchawkami go zestawimy, tym dobitniej 

pokaże, jak wiele potrafi.

SMSL iCON             

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 1/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• znaczna poprawa jakości brzmienia
• zasilanie bezpośrednio z iPhone’a
• niewielkie rozmiary 
Minusy:
• tragiczna aplikacja
Cena: 399 PLN

SMSL iCON – iPhone zabrzmi lepiej niż kiedykolwiek

SMSL Player jest 
najgorszym programem, 
jaki kiedykolwiek 
zainstalowałem na 
telefonie.

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


DOMINIK ŁADA

8 marca, w Dzień Kobiet, kończyło się embargo na szczegółowe publikacje na temat 

Samsunga Galaxy S9+. Korciło mnie, aby wcześniej opublikować coś więcej, ale 

gentlemen’s agreement jest dla mnie najważniejszy.
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SAMSUNG GALAXY S9+
– PORÓWNUJEMY DO iPHONE X

Samsung Galaxy S9+ – porównujemy do iPhone X



   /   SPRZĘT   /   9393Samsung Galaxy S9+ – porównujemy do iPhone X

Naturalne będzie porównanie dwóch najważniejszych telefonów na rynku – czyli 

właśnie Galaxy S9+ z iPhone’em X. Samsung najwyraźniej bał się porównań przed 

rozpoczęciem sprzedaży… zupełnie niepotrzebnie.

Z mojej perspektywy w telefonie najważniejsze są cztery parametry – aparat, 

dźwięk, ekran i bateria.

Aparat
Cała komunikacja PR-owa i reklamowa dotycząca Galaxy S9+ opierała się przede 

wszystkim na aparacie. Aparat jest zdecydowanie najmocniejszą cechą S9+. 

Zaryzykuję, że obecnie jest chyba najlepszy na rynku. O aparacie, w kwestiach 

technicznych wszystko napisał już Wojtek:

Większego brata – Galaxy S9+ – wyposażono w dwie matryce i dwa obiektywy. 

Główny, czyli obiektyw szerokokątny, wyposażono w mechaniczną przysłonę, która 

może domykać się z f/1.5 do f/2.4. Obiektyw domyka się wtedy, kiedy jest dużo (lub 

za dużo) światła i pozwala to uzyskać większą głębię ostrości. W tradycyjnych obiek-

tywach można je domykać co 1/3 przysłony, czyli typowy obiektyw f/1.4 można 

https://imagazine.pl/2018/02/26/samsung-gal
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domknąć do f/1.7, f/2, f/2.4, f/2.8, f/3.3, f/4 i tak dalej. Ten w Galaxy S9 i S9+ ma tylko 

dwa tryby – pełna dziura przy f/1.5 i domknięty do f/2.4; nie ma kroków pośrednich. 

Jako ciekawostkę dodam, że to nie jest pierwszy smartfon z mechaniczną przysłoną, 

ale zapewne będzie pierwszy, o którym będzie się głośno w tym kontekście mówiło. 

Aparat sam decyduje o tym, czy domknąć przysłonę, czy nie, ale można robić to ręcz-

nie po przełączeniu się w tryb manualny aplikacji do sterowania aparatem.

Galaxy S9 i S9+ mają taką samą matrycę pod obiektywem szerokokątnym – nazy-

wają ją „Super Speed Dual Pixel 12MP AF” – która ma, jak nazwa wskazuje, 12 MP 

i drugiej generacji DPAF, który ma szybciej i sprawniej łapać ostrość (jej fizyczny roz-

miar to 1/2.55″). Jeśli chodzi o drugą matrycę w Galaxy S9+, to również ma 12 MP, 

ale stałą przysłonę f/2.4 i jest fizycznie mniejsza od tej „głównej” (ma 1/3.4″). Zgodnie 

ze specyfikacją Samsunga, główny obiektyw ma kąt widzenia 77°, co oznacza rejon 

27 mm (jako odpowiednik FF), a w przypadku drugiego obiektywu SGS9+, jest to 45°, 

czyli około 52 mm – to jednocześnie ciut szerzej i ciut ciaśniej niż dwuobiektywowy 

iPhone, który ma obiektywy w rejonie 28 i 56 mm.
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Rodzinę S9 wyposażono w jedną matrycę z przodu. Ma 8 MP, matrycę w rozmiarze 

1/3.6″ i z kątem widzenia 80° (~25 mm). Ma ona pomagać przy nowym Intelligent 

Scan, czyli połączeniu skanowania twarzy i tęczówki w jedno narzędzie, aby spraw-

niej odblokowywać telefon za pomocą naszej twarzy.

Aparat w S9 jest świetny. Zęby pokazuje wieczorem i w nocy. Zdjęcia są mniej 

zaszumione niż w iPhone X i mają więcej szczegółów. Najlepiej widać to, gdy oglą-

damy zdjęcia na ekranach swoich telefonów. Różnica jest kolosalna. Mniejsza już 

jest, gdy oglądamy zdjęcia na ekranie komputera. Ale nie będę kontrowersyjny, jeśli 

stwierdzę, że większość z nas i tak pokazuje i ogląda zdjęcia właśnie na ekranach 

swoich telefonów.

Aplikacja aparatu w Galaxy S9+ jest zdecydowanie bardziej rozbudowana od 

tej, którą mamy w iOS. Oczywiście możemy doinstalować dziesiątki „aparatów” 

od niezależnych deweloperów, ale oryginalny aparat z funkcjami profesjo-

nalnymi jest świetnym pomysłem. Tryb profesjonalny ma w zasadzie wszyst-

kie możliwe ustawienia, które znajdziemy w tradycyjnych aparatach. Właśnie 

z poziomu trybu profesjonalnego możemy zmieniać przysłonę f/1,5 > f/2,4. 

Fajnie wygląda na żywo przymykanie się przysłony.

Na minus aparatu, a w zasadzie aplikacji Aparat w S9+, wymienić należy wyko-

nywanie zbliżeń. Robiąc zbliżenie, mamy wrażenie inercji, jakby obiektyw pły-

wał, przez co nie mamy nad nim pełnej kontroli.

Jedna istotna uwaga – Galaxy S9+ zdecydowanie pewniej ostrzy przy słabszym 

świetle niż iPhone X.

Załączam zdjęcia poglądowe, porównawcze. Niczym nieobrobione, abyście 

sami mogli je ocenić i wyrobić sobie zdanie. Zdjęcia robione w ciągu dnia, przy 

dobrych warunkach oświetleniowych, są bardzo porównywalne. Ale w takich 

warunkach to nawet tosterem jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie. Inna sprawa 

to wieczór i robienie zdjęć z ręki. Podobnie jak to było przy pierwszych wraże-

niach, wrzucam zdjęcia bez obróbki, tylko zmniejszone, aby łatwiej na stronie 

można było je pokazać. Za każdym razem po lewej stronie jest zdjęcie z S9+ 

a po prawej z X.

Samsung Galaxy S9+ – porównujemy do iPhone X
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Dźwięk
Samsung zrobił dwa bardzo dobre ruchy przy projektowaniu Galaxy S9+. Po pierwsze wyko-

rzystał kupionego wcześniej Harman Kardona – AKG (marka H/K) zestroiło dźwięk w S9+. Po 

drugie podpisali umowę z Dolby Atmos, dzięki czemu w ustawieniach mamy odpowiednią 

opcję, którą możemy włączyć.

Testy, jakie przeprowadziłem, niestety zmiażdżyły iPhone’a X… testy przeprowadzone na 

kablu. Testowałem oba telefony, używając słuchawek Beoplay H6, Bowers & Wilkins P5 oraz 

RHA T10i. W każdym z przypadków dźwięk jest niesamowicie czysty, z wieloma szczegółami. 

Czysta przyjemność słuchania i ponownego odkrywania ulubionych utworów lub filmów. 

Jest to z jednej strony zaleta wspomnianych przez mnie Dolby Atmos i pracy wykonanej 

przez AKG. Z drugiej strony pamiętajcie, że S9+ ma nadal wbudowanego jacka, a iPhone X 

już nie i musiałem go podłączać przez dołączoną standardową przejściówkę. Cały DAC mie-

ści się w X w tej maleńkiej przejściówce, a to, jak pewnie się domyślacie, niewiele daje…

W przypadku podłączania słuchawek bezprzewodowych różnica nie jest już taka duża, ale 

włączanie i wyłączanie opcji Dolby Atmos robi słyszalną różnicę. Na plus.

Wbudowane głośniki w Galaxy S9+ są głośniejsze od wbudowanych w iPhone X. Odnoszę 

jednak wrażenie, że te w X dają czystszy dźwięk.



Ekran
W tym roku, Samsung nazwał swój ekran Infinity Display Super AMOLED Mobile HDR 

Premium. Uff…udało się zapisać. Długa nazwa, ale pokazująca wszystkie zalety wyświetla-

cza. Ekran jest „niekończący się”, od krawędzi do krawędzi, oczywiście zakrzywionej, podob-

nie do zeszłorocznego S8. Oczywiście AMOLED-owy, ale z HDR-em. Filmy oglądane na nim 

wyglądają genialnie, zachwycają szczegółami. Powierzchnia robocza to 6,2” w proporcjach 

18,5:9. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to w tej chwili najlepszy ekran na rynku. Ma świetne 

kolory, ostrość i kąty patrzenia. Ma coś takiego w sobie, że…wciąga, jak się na niego patrzy. 

Brak „notcha”, czyli must-have AD 2018, jest dodatkowym plusem.

Bateria
Niestety nie porywa. Samsung w S9+ zastosował baterię 3500 mAh, co jest tylko popraw-

nym rozwiązaniem. Spokojnie mógł pokusić się o większą, kosztem delikatnego pogru-

bienia bardzo cienkiej konstrukcji. Z taką baterią przy tej wielkości telefonu nie oczekujcie 

jakichś specjalnie oszałamiających wyników. Z moich testów wynikało, że S9+ musiałem 

codziennie ładować i to przy trybie głównie internetowym, bo praktycznie z niego nie 

dzwoniłem. Głównie robiłem zdjęcia, korzystałem z internetu, słuchałem muzyki i oglą-
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dałem filmy. Dość istotną kwestią jest szybkie ładowanie. S9+ posiada QuickCharge, ale, 

uwaga, nie jest to QC3, tylko starsza, sprzed dwóch lat, wersja QC2. To duże zaskoczenie, 

że Samsung nie użył powszechnie stosowanego standardu, tylko oparł swojego tegorocz-

nego flagowca w takie rozwiązanie.

Podsumowanie
Samsung Galaxy S9+ jest świetnym telefonem. Ma genialny aparat, cudowny dźwięk 

i absolutnie wciągający ekran. Bateria trochę rozczarowuje, ale na cały dzień standardo-

wego użytkowania wystarcza. Jest to w tej chwili jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy 

Android na rynku. Na pewno S9+ to najlepszy Samsung. Skoro to Samsung, to możecie też 

być spokojni, że nie zawiedziecie się, jeśli chodzi o jakość wykonania i wsparcie serwisowe. 

Cena? 3999 złotych za S9+, topowego flagowca w stosunku do ceny iPhone’a X wydaje się 

atrakcyjna. Jeśli szukacie drugiego telefonu lub jeśli chcecie się przesiąść, to może to być 

dla Was dobra propozycja.

Samsung Galaxy S9+ – porównujemy do iPhone X

dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada


PAWEŁ HAĆ

Słysząc określenie „konsola do gier”, zazwyczaj kojarzymy je z urządzeniami Sony lub 

Microsoftu. Niewielkie pudełka podpięte na stałe do telewizora z padem od premiery 

PSX stanowią lwią część sprzętu, na jaki decydują się gracze. Zawsze było też Nintendo, 

które ma w zwyczaju działać zupełnie inaczej.
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NINTENDO SWITCH

Nintendo Switch
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O tym, do kogo trafia konsola, decyduje biblioteka gier. Urządzenie może być świetne 

technicznie, ale nie przyciągnąć graczy małą liczbą tytułów (tak, miałem Vitę i ograłem na 

niej wszystkie interesujące mnie tytuły w pół roku). W drugą stronę to już nie działa, czego 

przykładem są mobilne konsole Nintendo – DS doczekał się mnóstwa wersji, produkowa-

nych zresztą do dziś i to pomimo bardzo małej wydajności urządzenia. Fakt – przez mno-

gość tytułów rozumianych głównie w kulturze azjatyckiej są kupowane przede wszystkim 

przez Japończyków, natomiast nie zdobyły aż tak ogromnej popularności ani w Europie, 

ani w Stanach Zjednoczonych (czyli na dwóch głównych rynkach konsol). Opracowując 

Vitę, Sony stworzyło dokładnie to, czego spodziewali się gracze: wokół sporego ekranu 

rozmieściło przyciski i gałki analogowe, przez co obcowanie z konsolą było łudząco 

podobne do obsługi stacjonarnego PlayStation. Nintendo wykazało się dużo większą 

wyobraźnią i postanowiło zrobić coś na nowo. Tym czymś okazał się Switch, który niby 

wygląda znajomo, ale daje możliwości, których gracze nigdy nie mieli.

Od premiery Switcha minął ponad rok, dlatego też wiedziałem, czego spodziewać się 

w pudełku. Nie sądziłem jednak, że wyjmowanie każdego elementu zestawu będzie 
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tak… ekscytujące? Trudno określić jedno-

znacznie wrażenie towarzyszące składaniu 

tych wszystkich kawałków w system, który 

Nintendo opracowywało przez ostatnie lata. 

Najważniejszy element, czyli konsola, wygląda 

jak gruby tablet z szeroką ramką i dziwnymi szy-

nami po bokach. Do nich wsuwamy JoyCony, 

czyli kontrolery – każdy z gałką analogową, 

czterema przyciskami akcji, dwoma mniejszymi 

na froncie oraz dwoma na górnej krawędzi. Są 

też dwa przyciski na jednej z krótszych krawędzi 

JoyCona, które w trybie „handheld” trafiają pod 

palce wskazujące. Celowo nie opisuję dokład-

nie ich funkcji, bo ta zmienia się w zależności 

od tego, jak z nich korzystamy. Kolejny element 

zestawu to dok do telewizora – gracze na niego 

narzekają i całkiem słusznie, bo wsuwając do 

niego konsolę, szansa, że przejedziemy ekranem 

po twardej, plastikowej krawędzi, jest równa 1. 

Stację dokującą podpinamy do zasilania, a także 

do telewizora (przez HDMI). Ma też port USB, 

który na razie może służyć tylko do ładowania 

akcesoriów (na przykład Pro Controllera, nie-

wchodzącego w skład zestawu) bądź podłą-

czenia adaptera Ethernet. Kable są zamknięte 

pod pokrywą, co pozwala utrzymać porzą-

dek wokół telewizora. Następnym elementem 

zestawu jest uchwyt do JoyConów, nazywany 

„pieskiem”. Faktycznie, skojarzenia z emoji są 

niemal natychmiastowe. Ostatnimi akcesoriami 

są szyny do JoyConów, przydatne, gdy gramy 

we dwójkę bądź gdy odpinamy je, bo tego 

wymaga gra. Mają one smycze na nadgarstek, 

co zmniejsza szansę na wbicie ich w telewizor 

podczas grania w Just Dance (ryzyko jest spore, 

sprawdziłem, byście już Wy nie musieli), a także 

Nintendo Switch
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pozwalają wygodniej korzystać z dwóch przycisków na krawędzi. Zestaw akcesoriów jest 

obszerny, ale potrzebny – korzystałem ze wszystkich w praktycznie takim samym stopniu, 

choć przyznaję, że grałem w bardzo zróżnicowane tytuły, by lepiej poznać urządzenie. 

Niemniej jednak ta różnorodność i możliwość grania w to samo na różne sposoby mnie 

całkowicie kupiła.

Podstawowa konfiguracja Switcha zajmuje chwilę: wpinamy JoyCony, logujemy się na 

konto Nintendo i możemy grać (to tak w skrócie, ale ten proces jest szybki i prosty). 

Opcji konfiguracji urządzenia nie ma praktycznie żadnych, największą zmianą jest wybór 

motywu kolorystycznego (jasny lub ciemny), oprócz tego są oczywiście podstawowe 

ustawienia sieci czy czasu. Nie ma tego wiele, ale i nie widzę potrzeby komplikowania 

urządzenia na siłę. Prostota dominuje zresztą w całym systemie: główny ekran pokazuje 

kilka dużych ikon gier, w kolejności od ostatnio uruchamianych, na dole mamy ikony usta-

wień, sklepu, jasności czy galerii zrzutów ekranu, na górnej belce natomiast pokazuje się 

stan baterii oraz połączenia z siecią, a także awatar aktualnie zalogowanego użytkownika. 

Jest czytelnie, a dostanie się do dowolnego miejsca interfejsu trwa najwyżej kilka sekund. 

Takie podejście sprawdza się też doskonale w eShopie, czyli w sklepie z grami. Znalezienie 

tytułów jest jak na razie bardzo proste, bo nie ma ich tyle, co na duże konsole czy też na 

poprzednie generacje Nintendo. Pozytywnie zaskoczyła mnie też spora liczba dem, dzięki 

którym sprawdziłem praktycznie wszystkie sposoby grania na Switchu (od klasycznego 

sterowania w Raymanie, przez granie na podzielonym ekranie w jakąś strzelaninę, w której 

jeździmy wokół planety, po wymachiwanie kontrolerem w Just Dance).

Od momentu pojawienia się na padzie do PS4 przycisku Share pozostali producenci konsol 

również zaczęli traktować granie jako bardziej zespołową rozrywkę, którą nie tylko chcemy 

bawić się w kilka osób, ale i dzielić się nią z innymi, niekoniecznie graczami. W Switchu 

również mamy przycisk do nagrywania fragmentów rozgrywki i robienia zrzutów ekranu, 

by je później udostępnić. W momencie, gdy piszę ten tekst (czyli w marcu 2018), Nintendo 

dodało możliwość wyszukiwania znajomych za pośrednictwem Facebooka i Twittera. 

Wcześniej jedynym sposobem, by kogoś dodać, było wpisanie Friend Code'u, czyli ciągu 

Nintendo Switch

Opcji konfiguracji urządzenia nie ma praktycznie żadnych, 
największą zmianą jest wybór motywu kolorystycznego.
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znaków unikalnego dla każdego gracza. Tak prymitywnego i niewygodnego rozwiąza-

nia nie widziałem nigdzie indziej, dlatego dobrze, że dostało ono kilka nowocześniejszych 

alternatyw. Switch jest konsolą, która nie tylko pozwala grać przez internet, ale też bawić 

się na jednym urządzeniu w kilka osób. Ostatnia generacja dużych konsol ignoruje lokalny 

multiplayer, mało jest gier z dwuosobową kooperacją, natomiast na palcach jednej ręki 

mogę policzyć te, które pozwolą mi grać na jednym ekranie w cztery osoby. Na Switchu 

sytuacja jest odwrotna: mam wrażenie, że przynajmniej co druga gra pozwala na granie 

we dwójkę, sporo tytułów dostosowano też do rozgrywki w więcej osób (aczkolwiek przy 

podzielonym na cztery części ekranie rozsądną opcją wydaje się jedynie podpięcie kon-

soli do telewizora). Co więcej, ograniczone możliwości sterowania (bo każdy Joy Con ma 

tylko jeden analog i sześć przycisków akcji) powodują, że osoba zupełnie nieznająca danej 

gry zdecydowanie szybciej opanowuje to, jak w nią grać. O ile sam jestem graczem i nie 

mam problemów z padem, to moja Żona praktycznie nie gra, przez co próby ogrywania 

czegokolwiek wspólnie bywają trudne. Na Switchu natomiast sprawdziliśmy kilka tytu-

łów, zarówno logicznych, jak i ruchowych, w każdym z nich sterowanie było na tyle pro-

ste, że bawiliśmy się świetnie właściwie od samego początku. Wszystkie reklamy Switcha, 

które pokazują granie w kilka osób, mogą wydawać się naiwne i skrojone przez oderwany 

od rzeczywistości dział marketingu. Po kilku godzinach z konsolą uważam, że to błędne 

myślenie, a ludzie odpowiedzialni za wizerunek produktu pokazali go tak szczerze, jak 

tylko było to możliwe.
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Wspominałem już, że biblioteka tytułów kształtuje grupę odbiorców konsoli. Na Switchu 

pojawiło się sporo gier od Nintendo (Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario 

Kart 8 czy Mario + Rabbids: Kingdom Battle, tworzone wspólnie z Ubisoftem), które wyróż-

niają się kolorową oprawą, unikalną mechaniką rozgrywki (to akurat domena Zeldy i Super 

Mario) i możliwością pogrania przez chwilę i odłożenia konsoli na bok, bez gubienia wątku 

po ponownym sięgnięcia po Switcha po jakimś czasie. To ogromna siła tego urządzenia: 

mogę grać na nim dokładnie tyle czasu, ile chcę, niezależnie od tego, czy jadę tramwajem, 

czy też mam akurat wolny wieczór, który mogę poświęcić tylko na to. Z drugiej strony są 

nawet nowości z dużych konsol, takich jak nowy Wolfenstein: The New Colossus czy Doom 

– te tytuły dostosowano do urządzenia pod względem sterowania, ale ich mechanika nie 

pozwala już na tak swobodne podejście do rozgrywki. Oczywiście są potrzebne, bo nie 

tylko przyciągną graczy z innych „obozów”, ale dla wielu osób Switch stanie się dzięki nim 

zastępstwem dla Xboxa czy PlayStation. Mamy też dużo „indyków” o kompletnie odjecha-

nych zasadach, podobnie zresztą jak na innych konsolach. W przypadku Switcha będzie 

ich wychodzić prawdopodobnie całkiem sporo, choćby przez to, jakie możliwości grania 

oferuje względem innych urządzeń.

Gdy testowałem Switcha, moja główna konsola, jaką jest PS4, poszła całkowicie 

w odstawkę. Tęskniłem tylko przez chwilę (a i to tylko dlatego, że byłem w trakcie Assassins 

Creed: Origins), bo gruby tablet z dwoma krwistoczerwonymi JoyConami (występują-

cymi w edycji RED konsoli) skutecznie wypełnił mi czas, jaki miałem na granie. W zesta-

wie z konsolą dostałem Super Mario Odyssey, czyli bardzo rozbudowaną platformówkę, 

w której kierujemy najbardziej znanym hydraulikiem świata. Nie będę jej recenzował, jed-

nak należy wspomnieć, jak dopracowany jest to tytuł i jak niesamowicie wygląda. Gra jest 

piękna i niezwykle zróżnicowana graficznie (trafiamy w niej do wielu krain, różniących się 

właściwie wszystkim), a przy tym co chwilę pojawiają się nowe mechaniki, które trzeba 

opanować, by posuwać fabułę. Mario ma bowiem magiczną czapkę, która pozwala mu 

przejmować kontrolę nad innymi postaciami – brzmi trochę strasznie, ale sprawdza się 

wybornie, bo każda z nich ma inne umiejętności do wykorzystania. Pomysł niby prosty, 

ale nikt wcześniej go nie zrealizował. Grałem zarówno w trybie przenośnym (i tak było mi 

Nintendo Switch

Mogę grać na nim dokładnie tyle czasu, ile chcę, niezależnie od 
tego, czy jadę tramwajem, czy też mam akurat wolny wieczór.
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najwygodniej, bo wystarczyło zgarnąć konsolę ze stolika), jak i na telewizorze, przy użyciu 

„pieska”. Gra zachęca do korzystania z JoyConów również osobno, bez łączenia ich w pada, 

ale ten sposób rozgrywki zdecydowanie najmniej przypadł mi do gustu. Szkoda, że nie-

które ruchy można wykonać tylko w ten sposób – niby można sobie poradzić bez nich, ale 

wolałbym, by dało się je wywołać również z JoyConami podpiętymi do konsoli. Odyssey 

ma też tryb kooperacji, w którym jedna osoba kieruje Mario, a druga Cappym (czyli 

czapką), jednak nie jest to najwygodniejsza forma rozgrywki. Switch daje kilka nietypo-

wych sposobów kontroli, takich jak ruch JoyCona – w Mario się on nie do końca sprawdza 

(aby skoczyć wyżej, trzeba na przykład szarpnąć konsolę w górę). Jestem jednak pewny, 

że Nintendo chciało za pomocą swojego flagowego tytułu wykorzystać wszystkie możli-

wości, a te czynności, których wykonanie zależy od konfiguracji JoyConów, uczyniło mniej 

ważnymi. Switch jest bardzo wszechstronnym urządzeniem, a jedyny gatunek gier, w któ-

rym może się nie sprawdzić, to wyścigi aspirujące do miana symulacji. Powód jest prosty: 

tam, gdzie pad do PS4 czy Xboxa ma spust, JoyCon ma zwykły przycisk, nierozróżniający 

siły nacisku. Tym samym precyzyjne dozowanie gazu nie jest możliwe, a trudno wyobrazić 

mi sobie, by dało się je wygodnie zrealizować w inny sposób.

Switch nie tylko sprawdza się w domu, ale i w drodze. Bateria urządzenia miło zaskakuje, 

bo choć w wymagającym graficznie Mario znika po około trzech–czterech godzinach, 

to już w prostszych, dwuwymiarowych tytułach, wytrzymuje grubo ponad pięć godzin. 
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Urządzenie można ładować z powerbanka, o ile tylko mamy kabel USB-C – jest to jedyne 

złącze do zasilania i transmisji danych, jakie ma konsola. Miejsce na gry możemy rozsze-

rzyć za pomocą karty micro SD, Switch ma bowiem wbudowane tylko 32 GB pamięci, 

które można bez trudu zapełnić kilkoma większymi tytułami. Kartę wsuwa się do gniazda 

umieszczonego pod stopką do ustawiania na stole (jest fatalna, wystarczy lekko szturch-

nąć konsolę, by się wywróciła), ale nie ma ryzyka, że wypadnie. Gry są też dostępne na 

kartach wsuwanych w osobne gniazdo. Konsola ma też gniazdo mini Jack. Tym, co może 

przeszkadzać, jest rozmiar urządzenia: co prawda duży, 6-calowy ekran pozwala wygod-

nie grać, ale i zajmuje sporo miejsca (zwłaszcza, że ramki wokół niego są bardzo szerokie, 

ponadto mamy jeszcze JoyCony). Warto wraz z konsolą kupić przeznaczone do niej etui, 

jej przewożenie w kieszeni nie będzie możliwe, zwłaszcza, że z urządzenia wystają analogi, 

które można uszkodzić.

Nintendo wykazało się ogromną wyobraźnią, ale 

też odwagą, wypuszczając na rynek konsolę tak 

podobną do obecnych, a jednocześnie mogącą 

się od nich tak diametralnie różnić. Switch oka-

zał się świetnym eksperymentem, który po roku 

sprzedał się w milionach egzemplarzy, dostał 

Mam wrażenie, że przynajmniej 
co druga gra pozwala na granie 
we dwójkę.
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wiele naprawdę mocnych tytułów, a plany wydawnicze na najbliższy czas sugerują, że 

jeszcze długo będzie liderem rynku przenośnych konsol. Celowo nie wspomniałem nic 

o specyfikacji konsoli, ta jest po prostu nieistotna. To nie PC ani rozdrobniona na podge-

neracje PS4 Pro czy Xbox One X, których parametry poza ładniejszą grafiką nie wnoszą tak 

naprawdę nic. Tu liczy się zabawa, zaprojektowana tak, by nie nudzić ani przez chwilę, nie-

zależnie od tego, czy gramy w pojedynkę, czy ze znajomymi, czy mamy kilka godzin, czy 

też parę minut. Mocno kibicuję Nintendo, by oderwało od innych platform jak najwięcej 

graczy – może wtedy Sony i Microsoft zrobią wreszcie coś innego, niż tylko wypuszcza-

nie podobnych do siebie, smętnych pudełek z coraz lepszymi parametrami, służących do 

robienia dokładnie tego samego.

Zdjęcia: Michał Kołodziej

Nintendo Switch             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Plusy:
• świeże podejście do tematu 

konsoli przenośnej

• multiplayer lokalny w większości gier

• możliwość grania 
na kilka sposobów 

Minusy:
• niestabilna podpórka

• dok mogący rysować ekran

Cena: 1599 PLN (edycja specjalna RED 
z grą Super Mario Odyssey); 1399 
PLN (wersja standardowa, bez gry)
Do kupienia w Komputronik.pl

Nintendo Switch

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.komputronik.pl/product/423278/nintendo-switch-red-super-mario-odyssey.html?gclid=EAIaIQobChMI_s7v9fj72QIVlg8YCh35NAIoEAQYASABEgJLn_D_BwE
http://www.twitter.com/pawelhac
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NOKIA STEEL HR

PAWEŁ HAĆ

Nokia Steel HR

Gdyby Nokia nie przejęła Withings, nie miałbym do czynienia z jej produktami od lat. 

Dzisiejsze smartfony tej firmy nie mają w sobie absolutnie niczego interesującego, 

zupełnie inaczej jest jednak ze sprzętem fitness.
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Kilka lat temu pomysł połączenia opaski fitness i klasycznego zegarka był nowatorski, ale 

i ryzykowny. Podczas gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartwatche pokroju Cookoo czy 

Pebble, Withings zaproponowało coś zupełnie innego: zgrabnego, eleganckiego, ale niepo-

zbawionego funkcji swoich konkurentów. Activité – bo o nim mowa – miał klasyczną tarczę 

z dwiema wskazówkami, trzecia natomiast, mniejsza, poruszała się po wydzielonym polu 

i wskazywała, ile zrobiliśmy kroków względem postawionego sobie celu. Odczytywanie 

tego było równie wygodne i naturalne, co sprawdzanie godziny. Nic więc dziwnego, że zega-

rek nie tylko zbierał świetne recenzje, ale i doczekał się kilku innych wariantów. Nową wersję, 

już sprzedawaną przez Nokię, nazwano Steel HR i, choć od poprzednika różni się zauważal-

nie, wciąż charakteryzuje ją taka sama elegancja i możliwości.

Steel HR to na pierwszy rzut oka klasyczny zegarek o prostej, okrągłej tarczy z delikatnymi 

indeksami, płaskiej kopercie ze stali nierdzewnej oraz pasku ze sprzączką i pojedynczą 

szlufką. Występuje w dwóch rozmiarach – 36 mm i 40 mm. Drugi wariant ma szerszy bezel 

z dodatkowymi indeksami minutowymi, roz-

miar tarczy jest jednak dokładnie taki sam w obu 

wariantach. Zegarki występują też z trzema rodza-

jami paska: skórzanym, silikonowym i plecionym. 

Testowałem wersję 40 mm z czarnym silikonowym 

paskiem; o ile koperta robi fenomenalne wraże-

nie, to pasek nie dość, że przyciąga każdy pyłek, 

to ponadto jest bardzo delikatny. Koperta jest 

zrobiona z gładkiej stali nierdzewnej, opatrzono 

ją tylko jednym przyciskiem, imitującym koronkę 

Nokia Steel HR

Testowałem wersję 40 mm z czarnym 
silikonowym paskiem; o ile koperta 
robi fenomenalne wrażenie, to pasek 
nie dość, że przyciąga każdy pyłek, to 
ponadto jest bardzo delikatny. 
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(godzinę ustawiamy jednak z poziomu tele-

fonu). Na dekielku znalazł się optyczny czujnik 

tętna oraz złącze ładowania, zegarek wymaga 

przeznaczonej do niego ładowarki. Zegarek 

jest wodoszczelny do 5 ATM, można więc z nim 

pływać. Choć urządzenie jest dość grube (przy-

najmniej w porównaniu do klasycznych czaso-

mierzy), ma bowiem 13 mm grubości, to dobrze 

maskuje wymiary za pomocą zwężających się 

krawędzi koperty. Na nadgarstku wygląda bar-

dzo zgrabnie, choć nie pogardziłbym jeszcze 

większym i masywniejszym wariantem.

Do obsługi zegarka służy aplikacja Health Mate, 

która integruje dane ze wszystkich urządzeń 

Nokii (dokładnie tego samego programu uży-

wałem z wagą Body Cardio). Jeśli wcześniej 

założyliście konto w aplikacji Withings, Wasze 

dane zostały przeniesione. Program poka-

zuje bieżące dane na osi czasu, podsumowuje 

każdy dzień w liczbie kroków i długości snu, 

wraz z wykresami opisującymi poszczególne 

fazy. W kolejnej zakładce są natomiast zbie-

rane czyste dane, pogrupowane w kategorie 

(oprócz kroków, tętna i snu mamy na przykład 

wagę, tkankę tłuszczową czy nawodnienie 

organizmu, wymagane jest jednak wpisywa-

nie tego ręcznie bądź korzystanie z innych 

urządzeń pomiarowych). Tętno jest opisywane 

z podziałem na strefy, do szczegółowego opisu 

można dotrzeć, dotykając przycisku „More”. 

Szkoda, że podobnego opisu nie ma choćby 

w przypadku snu.

Zegarek potrafi sam rozpoznawać aktyw-

ność fizyczną, ale nie jest w tym zbyt dobry. 

Nokia Steel HR
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Bieganie wykrywa bezbłędnie, podobnie 

marsz, ale rozgrzewkę na orbitreku uparcie 

uznaje za pływanie (skuteczność jest stu-

procentowa). Od czasu do czasu dorzuca 

też aktywność określoną jako „Other”, pod-

czas gdy wykonywałem jakieś lekkie prace 

domowe. Niby to się zgadza, bo faktycznie 

byłem aktywny, ale nie traktuję tego jako 

trening (ponadto mój Fitbit nigdy tak drob-

nych aktywności nie rejestrował). Podobnie 

wygląda kwestia wykrywania snu – chciał-

bym móc spać tyle, ile wskazuje mi Health 

Mate. Okazuje się, że wystarczy ograniczyć 

swoją aktywność do minimum, by Steel HR 

pomyślał, że śpimy. Problem w tym, że to 

minimum obejmuje chodzenie po mieszka-

niu z pokoju do pokoju, mycie zębów czy 

prasowanie – czynności, których raczej nie 

wykonuję, śpiąc. Przez kilka pierwszych dni błędy się powtarzały i musiałem poprawiać 

wyniki ręcznie, ale po tygodniu zauważyłem znaczną poprawę trafności wykrywania 

godziny, o której faktycznie chodzę spać. Na plus należy zaliczyć programy, do któ-

rych można przystąpić, by poprawić zdrowie. Steel HR pozwala dołączyć do jednego 

z nich, motywującego do zdrowszego snu. Jeśli już jesteśmy przy spaniu: zegarek może 

nas obudzić wibracją o określonej godzinie, a jeśli wykryje, że sen jest płytszy, zrobi to 

odrobinę wcześniej, by łatwiej nam było wstać. Jak dotąd tylko raz alarm włączył mi się 

wcześniej niż o ustawionej godzinie, trudno jednak określić, czy nie jest to wina mojego 

kamiennego snu.

Dane wyświetlane w aplikacji przy-

dają się do analizy dnia, tygodnia 

czy miesiąca, ich bieżące sprawdza-

nie jest jednak o wiele wygodniej-

sze bezpośrednio na zegarku. Steel 

HR ma niewielki, monochroma-

tyczny ekran w górnej części tarczy, 

który pokazuje parametry mierzone 

Nokia Steel HR

Dane wyświetlane w aplikacji 
przydają się do analizy dnia, tygodnia 
czy miesiąca, ich bieżące sprawdzanie 
jest jednak o wiele wygodniejsze 
bezpośrednio na zegarku. 



   /   SPRZĘT   /   113Nokia Steel HR

przez urządzenie. Poszczególne informacje przełączamy przyciskiem na obudowie, dla-

tego też przy włączonych wszystkich ekranach dotarcie do tych ostatnich chwilę trwa. 

Możemy tak podejrzeć datę, godzinę (co przydaje się w ciemności, bo wskazówki nie są 

fluorescencyjne), tętno, kroki, odległość, spalone kalorie, godzinę alarmu i poziom nała-

dowania baterii. Na ekranie wyświetlają się też ikonki powiadomień (towarzyszy im wibra-

cja). Przytrzymanie przycisku wywołuje natomiast tryb treningu, w którym zwiększa się 

częstotliwość pomiaru tętna, a po jego zakończeniu aktywność zostaje wyodrębniona 

w aplikacji. Obsługa zegarka jest banalnie prosta, a synchronizacja następuje automatycz-

nie przez Bluetooth. Można o nim niemal zapomnieć z jeszcze jednego powodu: bateria 

wystarcza nawet na 25 dni pracy (nie zdołałem go niestety rozładować podczas testu).

Nie ulega wątpliwości, że Steel HR jest obecnie jednym z najładniejszych zegarków z funk-

cjami smart. Nie trafi do osób przyzwyczajonych do możliwości Apple Watcha czy urzą-

dzeń z Android Wear, znajdzie za to uznanie wśród miłośników klasycznych zegarków. 

Sprzęt jest świetny (o ile tylko wybierzecie pasek inny niż gumowy), ale oprogramowanie 

trochę za nim nie nadąża. Wyróżnia się formą – tylko i aż.

Nokia Steel HR             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• klasyczny wygląd

• programy poprawy zdrowia w aplikacj 
bardzo długi czas pracy na baterii 

Minusy:
• niedokładne automatyczne 

rozpoznawanie aktywności

• przeciętnej jakości gumowy pasek

Cena: od około 750 PLN
Dystrybutor: Alstor

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://www.alstor.pl/
http://www.twitter.com/pawelhac
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GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC
OPERACJA BERLIN: MARATON(2)

ADALBERT FREEMAN

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)

Przygotowania do maratonu już zacząłem. Postaram się z Wami podzielić różnymi moimi testami 

sprzętu, ubrań i butów, planów treningowych i aplikacji. Postanowiłem sobie biegać co najmniej 

200 km miesięcznie. Na razie udaje mi się to realizować. By wiedzieć, ile faktycznie i jakiej jakości 

był trening, muszę mieć urządzenie monitorujące. Na początku biegania Apple namówiło mnie 

na swojego Apple Watcha. Zamykanie kółek jest genialne. Potem przeszedłem do konkurencji 

i używałem Samsunga Gear 3 Frontier, ale od już kilku miesięcy używam Garmina Forerunner 735XT. 
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Garmin 735XT to dobry zegarek, ale gdy zadzwo-

nił do mnie Naczelny i zapytał, czy chcę przete-

stować Garmina Forerunner 645 Music, to zanim 

dokończył zdanie, powiedziałem, że bardzo 

chcę. Dziwnym trafem dotarł do mnie też fla-

gowy model Garmina: Fenix 5. Postanowiłem 

więc przetestować najmłodsze dziecko Garmina 

i porównać z najlepszym i najbliższym konkuren-

tem z oferty tego producenta.

Odebrałem kopertę, zdziwiony jej rozmiarem. 

Po chwili zrozumiałem, że to Naczelny posta-

nowił mnie doedukować genialną książką 

„Astrofizyka dla zabieganych”. Pudełko Garmina 

było malutkie i totalnie nieprzystające do zawar-

tości. Zegarek tej klasy i tak ładny zasługuje na 

dużo lepsze opakowanie. Bardzo mi się podoba. 

Delikatna ramka wokół tarczy nadaje mu ele-

gancji. Standardowy pasek z gumopodobnego 

materiału ładnie komponuje się z resztą zegarka. 
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Odpinanie i wymiana przypominają to użyte w Samsungu. Na uwagę zasługują szczegóły 

wykonania. Uwielbiam wyjątkowe detale, a takim jest szlufka do chowania nadmiaru paska. 

Szlufka ma od wewnętrznej strony wypustkę, która zazębia się w dziurki wystającego nad-

miaru paska. Zegarek ma trzy przyciski z lewej strony i dwa z prawej. Prawy górny jest lekko 

wyższy, ponieważ stanowi kluczowy i najważniejszym element, to nim wszystko zatwier-

dzamy, jak również zatrzymujemy aktywność. Strona wewnętrzna to czujnik tętna oraz złą-

cze do ładowania i synchronizacji.

Do zestawu dodano tylko kabelek zakończony standardowym złączem USB, a z drugiej strony 

klamerką (krokodylkiem), który łapie w swoją szczękę zegarek. Dolna część styka się z pinami. 

Jest to o tyle wygodne, iż w skrajnej sytuacji do dłoni możemy wziąć powerbank i w taki spo-

sób ładować zegarek. Jedno ładowanie wystarczyło mi na pięć dni zabawy zegarkiem, słucha-

nia muzyki i aktywności średnio przez półtorej godziny dziennie. Mam ustawione wszystkie 

powiadomienia, które otrzymuję cały czas, z wyjątkiem nocy. Myślę, że to bardzo dobry wynik. 

Jeśli poustawia się odpowiednio wszystko, to spokojnie tydzień będzie działał bez ładowania.

Zegarek ma zwykłe plastikowe szkiełko, choć producent twierdzi, że wzmocnione i odporne 

na zarysowania Corning® Gorilla®. Polecam jednak za kilka złotych dokupić szybkę i nakleić 

ją na zegarek. W Garminie 735XT uchroniło mnie to przed kosztowną naprawą. Wyświetlacz 

jest czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel. Świeci również światłem odbi-

tym, czyli nie mamy efektu czarnej tarczy, jak w Apple Watchu. Zawsze widzimy informacje 

wyświetlane na ekranie. Nie jest to najlepszy wyświetlacz na świecie, ale wystarczający do 

pokazywania godziny i informacji o aktywności. Jest taki sam, jak zastosowano w topowym 

Garmin Fenix 5 czy modelu 935. Dzięki zastosowaniu takiego rodzaju wyświetlacza pobór 

prądu nie jest duży jak w zegarkach Apple czy Samsunga.

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)
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Pierwsze uruchomienie wymusza odpowiedź 

na kilka pytań o nas oraz parowanie z telefo-

nem. Wszystko szybko i łatwo. Mamy więc zega-

rek wstępnie skonfigurowany do aktywności. 

Spokojnie można przyjąć, iż po około 15 minutach 

i można zacząć uprawiać sport.

Wielu osobom do biegania potrzebny jest jednak 

jeszcze jeden element – muzyka. Dzięki wbudo-

wanej pamięci nowy zegarek pomieści nawet 

do 500 utworów. Do tego, by ulubiona muzyka 

była dostępna dosłownie pod ręką, potrzebne 

będą już tylko bezprzewodowe słuchawki, które 

łącząc się przez Bluetooth z zegarkiem, dostarczą 

wysokiej jakości dźwięk. Garmin podaje listę kom-

patybilnych słuchawek na stronie. Tu dobra wia-

domość: każdy, kto kupi i zarejestruje do końca 

kwietnia zegarek Garmin 645 Music, otrzyma 50% 

zniżki na zakup wytypowanych przez Garmina 

słuchawek. Nie miałem żadnych z nich. Miałem 

za to słuchawki z Chin kupione za kilka dolarów 

na popularnym portalu aukcyjnym. Sparowanie 

ich trwało kilka sekund. Wgranie muzyki, nie-

stety, odbywa się przez komputer, choć wierzę, 

że to w następnych wersjach oprogramowania 

się zmieni. Zegarek wyposażono w Wi-Fi, taka 

metoda synchronizacji byłaby więc dużo lep-

sza. Dźwięk odtwarzany był zaskakująco dobrze 

nawet na słuchawkach, od których wymagać nie 

możemy zbyt wiele.

Drugim po muzyce niewątpliwym atutem 

nowego Forerunnera jest możliwość płatności 

dzięki usłudze Garmin Pay. Pozwala ona na doko-

nywanie transakcji zbliżeniowych zegarkiem we 

wszystkich tych sytuacjach, kiedy nie mamy albo 

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)
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nie chcemy zabierać ze sobą portfela czy kart 

płatniczych. Może to być poranne bieganie, tre-

ning siłowy, start w zawodach czy też zakupy po 

pracy.

Wystarczy kilka dotknięć, aby uzyskać dostęp do 

usługi Garmin Pay w zegarku. Po wybraniu odpo-

wiedniej karty ze swojego wirtualnego portfela 

przytrzymujemy nadgarstek w pobliżu czytnika 

kart i gotowe! Niepotrzebna jest gotówka, karty 

czy telefon. Co ważne, kod PIN wpisywany jest 

tylko raz, po założeniu zegarka na rękę. Działa 

przez 24 h, pod warunkiem, że urządzenie znaj-

duje się na nadgarstku i możliwy jest odczyt 

pulsu przez czujnik optyczny. W momencie zdję-

cia zegarka lub po upływie doby wirtualny portfel 

się zamyka. W Polsce tego typu płatności działają 

w banku BZ WBK z kartami Mastercard.

Dobra, mamy już wszystko ogarnięte, pora więc 

wyjść na trening. Mając słuchawki na głowie, 

otrzymujemy od naszego „komputera naręcz-

nego” wszystkie komunikaty. Mogą to być 

informacje o tętnie, tempie czy okrążeniach. 

Zegarek podczas treningu biegowego zbiera 

o nas wszystkie dane. Ja zwracam uwagę na 

to, w jakim stanie znajduję się na początku tre-

ningu. Po około sześciu minutach zegarek poka-

zuje nam na skali, jak przygotowany jestem do 

treningu. Staram się wtedy dostosować obciąże-

nie treningowe. Po samym treningu dostajemy 

informację o teoretycznej długości odpo-

czynku – trochę to naginam i nie odpoczywam 

za długo. Analizuję jednak stan treningu oraz 

dwa wskaźniki – efekt treningu aerobowego 

i beztlenowego. Włącza się dopiero po siedmiu 
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dniach lub siedmiu treningach – tego niestety nie wiem, bo u mnie te wartości są zbieżne. 

Podczas biegania czy innych treningów czytelność wyświetlacza pozwala nam monito-

rować na bieżąco postęp ćwiczeń. GPS znajduje satelity bardzo szybko i nawet kiedy bie-

gamy pomiędzy blokami, nie traci sygnału.

Zegarek dokonuje pomiaru tętna z nadgarstka, który sprawdza się dobrze, gdy nie skacze 

nam ono drastycznie mocno. W takim przypadku jest lekkie opóźnienie, które jednak nie 

dyskwalifikuje tego pomiaru. Można oczywiście zegarek sparować z pasem, na przykład 

HRM-Run, który umożliwi sześć dodatkowych pomiarów biegania: rytm, odchylenie pio-

nowe, czas kontaktu z podłożem, długość, odchylenie od długości. Zegarek ma wbudowany 

wysokościomierz baryczny, kompas, żyroskop, 

akcelerometr i termometr. Wskazania termometru 

są jednak obarczone błędem. Bliskość ciała oraz 

ubrania zakłamują to, co zegarek podaje.

Zegarek ma wbudowanych kilka profili aktyw-

ności. Można biegać tak jak ja, na zewnątrz lub 

na bieżni. Tu mała uwaga, w przypadku innych 

zegarków zawsze miałem inny pomiar na bieżni, 

a inny na zegarku, różniły się one o około 200–

300 m na 5 km. Tu różnica była mniejsza, bo 

tylko 50 m. Zegarek też uczy się nas. Wiele funk-

cji ustawia się po kilku treningach, na przykład 

standardowa długość naszego kroku. Można to 

oczywiście ustawić ręcznie, ale można zostawić, 

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)
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by system sam oszacował, jakie długie kroki stawiamy. Warto o tym pamiętać, kupując 

ten zegarek.

Zegarek sprawdzi też się do jazdy rowerowej (w pomieszczeniu i na zewnątrz), pływania 

w basenie, maszyn eliptycznych, wioślarstwa, treningów siłowych i wielu jeszcze wielu 

innych. Nowe funkcje zaś można dogrywać poprzez aplikację.

Aplikacja Garmin Connect jest jedną z najlepszych, jakie widziałem. Wszystko czytelne 

i ładne graficznie. Informacje synchronizują się szybko i są niezauważalnie dla użytkownika. 

To, co mi się też podoba, to wymiana danych z Apple Health. Możemy też podłączyć konto 

do liczenia kalorii MyFitnessPal oraz wysyłać treningi do popularnego w Polsce Endomondo 

i coraz bardziej popularnej Stravy. Dostępny jest też sklep z dodatkami do zegarka Garmin 

Connect IQ™. Najważniejsze dla mnie to pobranie mojej ulubionej traczy oraz kilku dodat-

ków. A tych jest sporo.

Zegarek mam sparowany z iPhone'em. Mogę dzięki temu odczytywać SMS (podobno 

z Androidem można nawet odpowiadać na nie – ale tego nie umiem potwierdzić) oraz 

powiadomienia, na przykład z Twittera. Można też odebrać lub odrzucić połączenie.

Garmin 645 ma tyle opcji, że trudno wszystko ogarnąć. Mam też podejrzenie, iż zega-

rek będzie jeszcze wyposażany w nowe funkcje softwarowo lub przez dodatki ze sklepu 

Garmin IQ. Tak było w przypadku poprzedniego mojego Garmina i zapewne będzie 

i w tym przypadku.

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)
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Garmin Forerunner 645 Music to genialne połączenie wszystkiego, co potrzebuję do swojej 

aktywności. Nie jestem profesjonalnym sportowcem, choć i tacy byliby, tak myślę, zadowo-

leni z mnogości funkcji, jakie oferuje Garmin. Wygląda świetnie, dużo lepiej w rzeczywistości 

niż na zdjęciach czy renderach. Co istotne, nie wygląda jak zegarek sportowy. Jest elegancki 

i to my, dzięki zmianom tarcz i pasków, możemy go do nas dostosować. Dobrze będzie paso-

wał do koszuli i marynarki, ale i do powyciąganej bluzy, podartych dżinsów i trampek. Gdy 

go pokazałem znajomemu, który musi stosować dress code w firmie (garniak), to następ-

nego dnia do mnie przyszedł i pokazał zamówienie na ten model. Niech to zostanie moim 

podsumowaniem. Też go chcę.

Już po oddaniu tekstu do składu jedna myśl nie dawała mi spokoju. Jeśli urucho-

miłem słuchawki za 6$, to dlaczego nie spróbować z moimi AirPods. Podłączyłem 

je do ładowania i wcisnąłem przycisk parowania. Procedura jak do parowania z PC 

czy Androidem. Za trzecim razem zegarek ze słuchawkami Apple się sparował. 

Działają i grają świetnie!!! 

FreemanAdalbert

Garmin Forerunner 645 Music – Operacja Berlin: Maraton(2)

https://twitter.com/FreemanAdalbert


   /   SPRZĘT   /   122

THE BUTTON 
CENTRUM STEROWANIA WSZECHŚWIATEM

NORBERT CAŁA

The Button – centrum sterowania wszechświatem

Fibaro przy klasyfikacji swoich produktów przyjęło łatwy podział na trzy kategorie. 

Aktory, czyli urządzenia, które coś wykonują, jak smart gniazdko. Sensory, które coś 

czują, jak czujnik zalania oraz kontrolery, czyli urządzenia, którymi możemy wywoływać 

akcję. Testowaliśmy już i aktory, i sensory, pora na kontroler. I to nie byle jaki.
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Już sama nazwa The Button jasno pokazuje, czym jest to 

urządzenie. To po prostu przycisk, tylko przycisk i aż przy-

cisk. Wychowałem się w czasach zimnej wojny i filmów do 

niej nawiązujących. Pamiętam, że na każdym biurku ważnego 

przywódcy USA lub Rosji był wielki czerwony przycisk służący 

do zagłady świata. Dokładnie taki jest The Button. Zrobiono 

go z dobrej jakości plastiku i jest dość mały. Ma tylko niecałe 

5 cm średnicy i 3 cm wysokości. Najlepiej wygląda w kolorze 

czerwonym, ale możemy wybierać spośród ośmiu różnych 

kolorów. Jego wygląd jest naprawdę genialny, przypomina 

do złudzenia bardzo ważne przyciski sterowania w ważnych 

miejscach, a jednocześnie wygląda tak, że aż chce się go wci-

snąć. Kawał dobrej designerskiej roboty.

Przycisk jest zupełnie bezprzewodowy i możemy go umieścić 

w dowolnym miejscu. Zasila go dość dziwna bateria ER14250, 

ale o niej możemy zapomnieć na dwa lata, bo tyle powinna 

The Button – centrum sterowania wszechświatem



wytrzymać. Z naszym HomeKitowym domem łączy się poprzez BLE, czyli Bluetooth o niskim 

poborze mocy. W sumie to nie powinno to Was nawet jakoś bardzo interesować, bo samo 

podłączenie – jak podłączenie każdego urządzenia HomeKit – jest bardzo proste. Skanujemy 

aplikacją Dom kod parowania i tyle. Niestety, Fibaro nadal umieszcza kod parowania 

w oddzielnej książeczce. Warto więc napisać sobie na niej, które to urządzenie jest do niej 

przypisane i koniecznie ją zachować. Jeśli byście chcieli dodać The Button po raz kolejny do 

jakiegoś HomeKitowego domu, to bez kodu tego nie zrobicie.

Po dodaniu naszego przycisku do domu możemy zacząć zabawę w konfigurowanie kon-

troli nad światem. Tutaj już wszystko zależy od Was, Waszej inwencji oraz tego, ile macie 

urządzeń HomeKitowych. The Button obsługuje trzy różne akcje. Jednokrotne wciśnięcie, 

dwukrotne oraz długie przytrzymanie. Teraz zastanówcie się, co możecie z tym zrobić. Ja 

mam pod jednokrotnym wciśnięciem zaprogramowane pójście spać. Czyli The Button po 

takiej akcji gasi wszystkie światła w domu, zapala światło na wejściu oraz zamyka zamek 

w drzwiach. Dwukrotne wciśnięcie zapala światło w sypialni, a długie przytrzymanie... jesz-

cze myślę, jak je wykorzystać. Ale Wy, jeśli macie rolety sterowane z HomeKit, możecie je za 

jego pomocą zamykać. Jeśli mielibyście The Button w prowadzonej przez Was kawiarni lub 

sklepie, to możecie go ukryć pod blatem i traktować jako przycisk alarmowy, który po jed-

nokrotnym naciśnięciu uruchomi cichy alarm z powiadomieniem ochrony. Jeśli takich scen 

macie dużo więcej, to możecie kupić kilka przycisków w różnych kolorach.

Przycisk jest zupełnie bezprzewodowy i możemy go umieścić 
w dowolnym miejscu.
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Niestety tu wychodzą wady HomeKita. Zupełnie nie rozu-

miem, dlaczego nie pozwala on na integrację z resztą ekosys-

temu Apple. Bo taki na przykład The Button mógłby wysłać 

iMessage o treści SOS pod zadany numer po choćby długim 

przytrzymaniu. Niestety, tego nie może zrobić, tak samo, jak 

nie może wznowić odtwarzania muzyki na będącym częścią 

HomeKit HomePodzie. To oczywiście zarzuty nie do samego 

sprzętu, tylko do całego HomeKita.

W kuluarowych rozmowach słyszałem, że w czasie certyfikacji HomeKit ludzie z Apple byli 

zachwyceni The Button. Wcale się nie dziwię – wykonanie i jego forma wręcz zachęcająca do 

wciskania totalnie urzekają. Mam nadzieję, że zachwycił ich na tyle, że przemyślą sobie jesz-

cze raz koncepcję HomeKit i wraz z iOS 12 zobaczymy dużo więcej możliwości, jak chociażby 

właśnie integrację z usługami iOS. W tej chwili możliwości, jakie daje The Button, są zabijane 

przez ekosystem, w którym działa.

Ocena iMagazine            |  Cena – 219 PLN

W tej chwili możliwości, 
jakie daje The Button, są 
zabijane przez ekosystem, 
w którym działa.

norbertcala

The Button – centrum sterowania wszechświatem

http://www.twitter.com/norbertcala


KOOGEEK SMART PLUG 
TANIE HOMEKITOWE SMART GNIAZDKO 

NORBERT CAŁA

Jakiś czas temu testowałem moim zdaniem najlepsze homekitowe smart gniazdko, czyli 

produkt Fibaro. Bardzo narzekaliście na cenę, która jest moim zdaniem adekwatna do jakości. 

Ale czego się nie robi dla Czytelników! Tym razem coś z drugiej strony cenowej barykady, 

Koogeek Smart Plug, czyli najtańsza propozycja na smart gniazdko zgodne z HomeKit.
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Gniazdko Fibaro chwaliłem 

za minimalistyczny wygląd. 

Jest niewiele większe niż nor-

malna wtyczka i można użyć 

dwóch w podwójnym gniazdku. 

Koogeek Smart Plug to taki gru-

basek. Zajmuje naprawdę sporo 

miejsca, zarówno wszerz, jak 

i wzdłuż. Nie da się umieścić 

dwóch w podwójnym gniazdku, 

a w potrójnym ledwo zmiesz-

czą się dwa. Samo urządzenie 

jest też dość ciężkie, choć akurat 

to wcale nie musi być wada, bo 

może świadczyć o porządnym 

wykonaniu elektroniki. Może, 

nie musi.

Wtyczka jest wykonana z bia-

łego plastiku. Wyposażono ją 

w przycisk ręcznego załączenia 

lub odłączenia prądu. Ma też 

naklejkę z kodem parowania 

HomeKit. To BARDZO WAŻNE, 

bo nie trzeba zapamiętywać 

tego kodu w jakimś programie 

lub trzymać książeczki. Tym 

wygrywa z Fibaro, które ten 

kod ma właśnie w książeczce. 

Istotna informacja dla osób nie-

znających dobrze HomeKita: bez 

tego kodu Wasze urządzenie 

jest warte tyle, co złom elektro-

niczny w punkcie skupu, czyli 

na tanie wino trzeba kilogram. 
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Koogeek Smart Plug jest, jak już napisałem, dość duży, najlepiej pokazują to zdjęcia, nie 

będę się więc silił na opisywanie jego gabarytów.

Zajmijmy się technikaliami. Pewnie nie zdajecie sobie nawet sprawy, że w Europie używamy 

dwóch różnych typów gniazdek, typ E i typ F. One wcale nie są takie same. Typ E to gniazdo 

z dwoma otworami (na przewód fazowy i neutralny) oraz jednym bolcem umieszczonym 

pomiędzy nimi na przewód uziemienia ochronnego. Typ ten stosuje się w Polsce oraz we 

Francji, w Belgii, w Czechach i na Słowacji. Typ F zaś to tak zwane niemieckie gniazdko. 

To gniazdo z dwoma otworami oraz umieszczonymi po bokach sprężynującymi blasz-

kami dla uziemienia ochronnego. Gniazda te są używane w Niemczech, Albanii, Austrii, 

Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, 

Islandii, w Iranie, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, 

Rosji, Serbii, Słowenii, Szwecji, Turcji, na Ukrainie, na Węgrzech, a także w niektórych krajach 

pozaeuropejskich.

Koogeek Smart Plug to typ F, czyli ten nieużywany powszechnie w Polsce. Czy jednak 

powinniśmy się tym przejmować? W większości przypadków – nie. To dlatego, że większość 

producentów stosuje w swoich urządzeniach wtyczki zgodne z oboma standardami. W naj-

gorszym przypadku nie będziemy mieli uziemienia, co w przypadku większości elektroniki 

128   /   SPRZĘT   /   Koogeek Smart Plug – tanie homekitowe smart gniazdko 
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nie jest dużym problemem, do czasu, kiedy nie 

przydarzy nam się gwałtowna burza.

Podsumowując, nie powinniście się bać typu F 

i spokojnie możecie kupić Koogeek Smart Plug, 

pod jednym wszakże warunkiem: Wasza sieć 

Wi-Fi działa w standardzie 02.11b/g/n, 2.4 GHz. 

Niestety, gniazdko nie obsługuje coraz bardziej 

popularnego pasma 5 GHz i jeśli domowa sieć 

działa tylko w tym standardzie, to będziecie 

musieli zwrócić produkt, bo on w Waszym środo-

wisku nie zadziała.

Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze, wtyczki 

będą się zgadzały, pasmo Wi-Fi też, to samo pod-

łączenie do HomeKita to bajka. Ale to już znacie, 

piszę o tym od dawna. Skan kodu z gniazdka 

i tyle. Macie pełnię możliwości integracji gniazdka 

w Waszym homekitowym domu oraz szybkość 

i pewność działania, jaką HomeKit zapewnia. 

Koogeek Smart Plug działa idealnie na każde 

zawołanie Siri lub wciśnięcie ikonki w apce Dom.

Nie do końca jednak, bo tu niestety znów 

wychodzi na pierwszy plan ułomność HomeKita, 

a nie samego gniazdka. Koogeek Smart Plug 

pozwala kontrolować zużycie prądu przez pod-

łączone urządzenie, ale mimo że jest zgodny 

z HomeKit, nie można tego robić przez natywną 

aplikację Dom z iOS, bo ona po prostu tego 

nie obsługuje. Można zaś to zrobić przez apkę 

Koogeek, mamy tam chwilowe zużycie prądu, 

wykresy tygodniowe itp. To ciekawe dane, które 

pozwolą zrozumieć, ile prądu pobiera wyłączony 

z pozoru telewizor. Samo gniazdko pobiera 

około 1,2 W, niezależnie od tego, czy jest wyłą-

Pewnie nie zdajecie sobie nawet 
sprawy, że w Europie używamy 
dwóch różnych typów gniazdek, 
typ E i typ F, a one nie są wcale 
takie same.

Koogeek Smart Plug – tanie homekitowe smart gniazdko 



   /   SPRZĘT   /   130

czone, czy włączone. Żeby mieć porównanie, żelazko pobiera 2000 W. Do Koogeek Smart 

możemy podłączyć urządzenie, które je obciąża maksymalnie 10 A, 2500 W.

Koogeek Smart Plug to bardzo ciekawa 

propozycja. Działa z HomeKit, jest 

względnie tani (159 złotych) i dobrze 

wykonany. Jest jednak duży i… no 

brzydki. Pytanie, czy wtyczka ukryta 

zazwyczaj za regałem lub kanapą musi 

być ładna. Na to pytanie musicie odpo-

wiedzieć sobie sami. Urządzenie działa, 

jak powinno, reszta w Waszych rękach 

i głowach.

Sprzęt do testów przekazał sklep 

mobidick.pl – fajni goście – polecam.

Ocena iMagazine      

Koogeek Smart Plug pozwala 
kontrolować zużycie prądu przez 
podłączone urządzenie, ale mimo 
że jest zgodny z HomeKit, nie 
można tego robić przez natywną 
aplikacje Dom z iOS, bo ona po 
prostu tego nie obsługuje.

norbertcala

Koogeek Smart Plug – tanie homekitowe smart gniazdko 

https://mobidick.pl
http://www.twitter.com/norbertcala
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KRAMER VIA CAMPUS

NAPOLEON BRYL

Kramer VIA Campus

Bezprzewodowa transmisja obrazu i dźwięku z komputera/tabletu/telefonu, bez kabli, bez 

skomplikowanego instalowania oprogramowania w sali konferencyjnej, w klasie w szkole, 

na uczelni – piękna wizja. Zazwyczaj rzeczywistość nie jest tak różowa. Oczywiście mamy 

Apple TV, które jest doskonałym rozwiązaniem do domu czy sali lekcyjnej, jeżeli korzystamy 

ze środowiska Apple – macOS/iOS. Oczywiście z innych systemów też można przesyłać 

obraz, ale nie jest to tak intuicyjne i szybkie w konfiguracji, jakbyśmy chcieli, szczególnie, 

jeżeli jesteśmy tuż przed ważnym wystąpieniem. 
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Kramer – firma specjalizująca się w profesjonalnych systemach AV ma w swoim portfolio serię 

urządzeń VIA. To VIA Campus, VIA Connect Plus, VIA Connect Pro, VIA Go... Każde z nich jest 

spełnieniem małych marzeń wykładowcy – wejść do sali, uruchomić komputer/tablet, kliknąć 

„połącz” i mieć obraz na rzutniku czy telewizorze bez kabli i bez stresu. Niemożliwe? A to tylko 

jedna z funkcji VIA, bo dalej robi się jeszcze ciekawiej. Do mnie trafił najbardziej rozbudowany 

model VIA Campus.

Po pierwsze jego najważniejsza funkcja, nokautująca konkurencję – bezprzewodowe przesyłanie 

obrazu i dźwięku z dowolnego urządzenia. Podłączamy VIA kablem do rzutnika czy telewizora 

i naszej sieci. Jeżeli nie mamy blokad lub zabezpieczeń i uruchomiony DHCP, to już możemy 

wyświetlać obraz z naszego telefonu albo komputera. Po uruchomieniu system wyświetla infor-

macje startowe z instrukcją, jak się podłączyć (ekran startowy jest konfigurowalny), na przykład 

za pomocą kodów QR do aplikacji dla Androida i iOS. Instrukcja jest prosta: otwórz stronę WWW 

urządzenia, uruchom lub zainstaluj aplikację i wpisz wyświetlony kod. <zrzut&gt;

W przypadku urządzeń Apple (iOS/macOS) VIA korzysta z AirPlay i w związku z tym jest 

widoczna w sieci, tak jak Apple TV, oczywiście ma też aplikację do obsługi dla innych plat-

form. Jeżeli chcemy podłączyć urządzenia z Androidem, to ściągamy aplikację. Wybieramy 

urządzenie w sieci, do którego chcemy się podłączyć (przy czym VIA może być klika, ale 

i nawet kilkadziesiąt w jednej sieci), wpisujemy kod, który został wyświetlony na rzutniku lub 

telewizorze i… już. Nawet dla osoby nietechnicznej jest to prosta i szybka operacja. Kramer 

Kramer VIA Campus

https://k.kramerav.com/downloads/white-papers/via_securitywhitepaper.pdf
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dodatkowo ma w ofercie VIA Pad, urządzenie USB 

dla komputerów z macOS/Windows, które robi to 

wszystko za użytkownika, a działa na zasadzie podłącz 

i kliknij. VIA obsługuje iOS, macOS, Windows, Android, 

a nawet porzucony już przez Microsoft Windows 

Phone – choć producent nie gwarantuje ciągłości 

wsparcia dla tego ostatniego systemu.

VIA to nie tylko prosty bezprzewodowy przesył obrazu. 

Wersja Campus potrafi wyświetlać obraz z sześciu róż-

nych urządzeń jednocześnie w wysokiej jakości na 

jednym rzutniku lub z dwunastu na dwóch rzutnikah. 

Warto dodać, że obsługuje rzutniki i telewizory 4K. 

[<zrzut&gt;] To wszystko elementy bardzo przydatne 

Kramer VIA Campus
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podczas spotkań biznesowych, dyskusji nad projektami 

czy porównywania postępu prac nad zadaniem wyko-

nywanym przez studentów. Niższa wersja, VIA Connect 

Pro, wyświetla do czterech urządzeń, maksymalnie Full 

HD. To i tak imponujące, ale to nie wszystko, bo do tego 

uczestnik spotkania czy zajęć może podejrzeć obraz 

z rzutnika na ekranie swojego komputera albo tabletu. 

Jest to funkcja bardzo przydatna podczas szkoleń, szcze-

gólnie w salach, gdzie osoby z najdalszych stanowisk 

mogą mieć problem z dojrzeniem tego, co się dzieje 

na głównym ekranie. Dodatkowo w trybie współpracy 

można zaznaczyć lub zakreślić interesujący nas frag-

ment, dopisać notatkę, zapytać prowadzącego – będzie 

widział nasze zaznaczenia na głównym ekranie. VIA 

obługuje również ekrany dotykowe i rzutniki interak-

tywne, zamieniając nasz ekran w tablicę elektroniczną.

Prowadzący również może podejrzeć komputer 

uczestnika, a nawet przejąć kontrolę i wyjaśnić pyta-

nia. VIA Campus umożliwia także wysyłanie plików 

pomiędzy podłączonymi urządzeniami, czat między 

uczestnikami bez potrzeby dodatkowej konfiguracji 

i ma wbudowany dysk, na którym można przechowy-

wać pliki niezbędne do prowadzenia zajęć i prezen-

tacji. Znajdziemy też funkcjonalność konfigurowania 

dostępu do popularnych rozwiązań chmurowych 

– iCloud, GoogleDrive, DropBox i Onedrive. Ponieważ 

Campus jest kontrolowany przez system Windows 

– tak, w tym przypadku to zaleta – wspiera instalowa-

nie aplikacji firm trzecich, na przykład telekonferen-

cyjnych – jak Webex, Skype for Business, GotoMeeting 

etc. Podłączając mikrofon i kamerę na USB, otrzymu-

jemy wysokiej jakości platformę do zdalnych spo-

tkań. Bez udziału komputera zewnętrznego możemy 

wyświetlać zawartość WWW czy uruchomić zainstalo-

wany odtwarzacz YouTube.

Kramer VIA Campus
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Wszystkie modele wspierają najnowsze systemy zabez-

pieczeń, szyfrowanie połączeń, integrację z MS Active 

Directory, zdalne zarządzanie i konfigurację za pomocą 

VIA Site Management – szczególnie przydatne dla 

uczelni i firm z rozproszoną strukturą IT.

Aplikacja dla iOS nie jest idealna – wygodniej się korzy-

sta z systemowego AirPlaya, jeżeli nie potrzebujemy 

opcji współpracy czy przesyłania plików. Wersje dla 

MacOS i Windows są wygodniejsze od tych na systemy 

mobilne. O androidowej mogę powiedzieć tyle, że 

działa poprawnie i bez problemów – nie miałem okazji 

dłużej testować, a jedynie zapoznać się z nią. Wreszcie 

stabilność połączenia bezprzewodowego zależy od 

wydajności sieci, liczby urządzeń etc. Przy podłączonych 

15 komputerach, kilkunastu tabletach i telefonach nie 

zaobserwowałem żadnych problemów. 

Kramer VIA Campus
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Dużym plusem jest to, że system na każdej platformie wygląda niemal identycznie, jest to bar-

dzo funkcjonalne i wygodne dla użytkowników. Trochę cierpi na tym estetyka, ale użyteczność 

w przypadku takiego rozwiązania jest najważniejsza. 

Model Campus jako najbardziej rozbudowany jest największy z rodziny – przypomina wielko-

ścią pierwsze modele Mac Mini. Pozostałe modele są mniejsze, środkowy VIA Connect Pro jest 

zbliżony wielkością do Apple TV.

VIA nie jest urządzeniem do domu, ale na pewno znajdzie zastosowanie w szkołach, firmach 

i uczelniach. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne bezproblemowe, bezprzewodowe przesłanie 

obrazu z telefonu, tabletu czy komputera na ekran zewnętrzny i nie da się uniknąć współpracy 

z różnymi systemami operacyjnymi. 

Dla mnie to już jest oczywiste, że trudno mi się będzie rozstać z testowanym modelem – nie 

tylko dlatego, że to najwyższa klasa VIA. Przyzwyczaili się do niego również moi studenci, przy-

chodzący na zajęcia z różnymi urządzeniami. Trudno będzie im wytłumaczyć, że w tym roku 

akademickim budżet uczelni nie przewiduje takiego wydatku. 

Dziękuję firmie Kramer Poland za udostępnienie modelu VIA Campus do testów przeprowa-

dzanych na uczelni. 

O urządzeniach VIA
Specyfikacja VIA Campus

napoleonbryl

https://www.kramerav.com/pl/
https://www.true-collaboration.com
https://www.kramerav.com/product/VIA%20Campus
https://twitter.com/napoleonbryl 
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TELEWIZORY SAMSUNG 2018 
KONIEC CZARNEGO EKRANU

Telewizory Samsung 2018 – koniec czarnego ekranu

PAWEŁ OKOPIEŃ

Samsung długo kazał nam czekać na nowe telewizory. Opłacało się, nowe modele 

zaskakują funkcjonalnością. Ekrany QLED zostały odchudzone do pojedynczego 

kabla przekazującego dane i zasilanie, a dodatkowo, nawet gdy ich nie oglądamy, 

to są włączone i niczym kameleon wtapiają się we wnętrze naszego salonu. Oto jak 

prezentuje się tegoroczna gama telewizorów Samsung.
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W poprzednich numerach mogliście przeczytać o tele-

wizorach Panasonica, Philipsa oraz Sony, teraz przy-

szła kolej na Samsunga. Samsung jako jedyny z graczy 

nie poszedł w ekrany OLED, promuje technologię 

QLED, która w rzeczywistości bazuje na ekranach LCD 

z dodatkową warstwą kwantowych kropek. Trudno 

uznać to za wadę, gdy spojrzymy, jak prezentują się 

nowe telewizory.

Przede wszystkim w tym roku line-up Samsunga 

został mocno odchudzony. Telewizory UHD to 

w zasadzie różne odmiany serii NU7000, która, choć 

stylistycznie przypomina kultowy MU7002, w rzeczy-

wistości zastąpi modele z serii MU. Poniżej znajdą się 

jeszcze serie N5 i N4, będące budżetowymi modelami 

z rozdzielczością Full HD. Ponadto pojawią się dwie 

serie z linii Premium UHD, czyli NU8500 i NU8000. 

Będą one posiadały poszerzoną paletę kolorów, 

wygodnego pilota znanego z telewizorów z zagranicy. 

Telewizory Samsung 2018 – koniec czarnego ekranu
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Co ważne wszystkie serie, także NU7100 i NU7300, będą się integrować ze SmartThings, czyli 

system inteligentnego domu od Samsunga. Niestety, w połowie marca, czyli w momen-

cie powstawania tego artykułu, nieznane są jeszcze ceny nowych modeli ani szczegółowa 

specyfikacja. Kluczowa będzie chociażby częstotliwość odświeżania matrycy w modelach 

NU8500 i NU8000. 

Następnie w ofercie są już tylko ekrany QLED – seria Q6 o przekątnej 49,55,65,75 i 82 cale. Ta 

również wyglądem przypomina serię MU7002 i KS7000 z lat ubiegłych. Niestety nie posiada 

ona systemu One Connect i kable są ulokowane z tyłu. Miejmy nadzieje, że te oszczędności 

przełożą się na atrakcyjną cenę.

Nowa oferta składa się również z płaskich i zakrzywionych modeli Q7 i Q8 i niestety na tę 

chwilę nie jestem w stanie jednoznacznie potwierdzić, w jakich wariantach będą występo-

wać oba modele w Polsce. Prawdopodobnie Q7 będzie dostępny w wersji płaskiej, a model 

Q8 w zakrzywionej, może pojawić się jednak jeszcze jedna seria zakrzywiona. Najmniejszy 

z ekranów będzie miał 55 cali, największy 65 cali. Topowym modelem będzie natomiast 

model Q9F w wariantach 65,75 i 88 cali. Ten telewizor będzie wyposażony w pełne tylne 

podświetlanie diodami LED (tzw. FALD). 
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Wszystkie te telewizory wyróżnia rozwiązanie One Invisible Connection, czyli bardzo smu-

kły przewód łączący telewizor z pudełkiem, które ukrywamy w szafce RTV i tam dopiero 

dostępne są pozostałe złącza. W tym roku przewód ten zawiera zarówno zasilanie, jak i prze-

kaz sygnału. W standardzie będzie miał on długość 5 metrów, natomiast opcjonalnie będzie 

można dokupić wariant 15-metrowy. W ten sposób można pobawić się aranżacją telewizora, 

nie musi on wisieć czy stać przy szafce RTV. To znaczące udogodnienie i niepowtarzalne roz-

wiązanie Samsunga.

Jeszcze lepsze wrażenie robi tryb Ambient Mode dostępny we wszystkich tegorocznych 

telewizorach QLED. To następstwo funkcji znanych z zeszłorocznego modelu The Frame. 

Tym razem jednak podczas konfiguracji telewizora robimy zdjęcia ścianie, na której wisi tele-

wizor, dzięki temu dostosowuje się do niej kolorystycznie. Na ekranie może być wyświetlona 

grafika, informacje o pogodzie i godzinie albo galeria wybranych przez nas zdjęć. Całość 

niemal zlewa się ze ścianą. W ten sposób ekran telewizora w salonie nigdy nie jest czarny. To 

kluczowa zmiana, w końcu telewizor jest jednym z mebli w naszym salonie, a gdy ma 75 czy 

88 cali, trudno przejść obok niego obojętnie.
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Na tych premierach Samsung nie poprzestaje, jeszcze w tym roku na wybranych rynkach 

pojawią się dwie ważne nowości. Już w sierpniu pojawi się prezentowany na CES telewi-

zor The Wall wykorzystujący modułową budowę i technologię micro LED. Będzie miał on 

domyślną przekątną 146 cali, spodziewać się należy astronomicznej ceny. Tani nie będzie 

też Q9SN, czyli ekran QLED o przekątnej 85 cali i rozdzielczości 8K oraz pełnym, wielostre-

fowym podświetlaniem. 

Oczywiście wszystkie nowe telewizory działają w systemie Tizen, który doczekał się drob-

nych udoskonaleń. Nie wiadomo jednak, czy w Polsce skorzystamy z uniwersalnego prze-

wodnika po treściach (w stylu aplikacji TV dla Apple TV). Także w tym roku asystent Bixby 

nie komunikuje się w języku polskim, ale to może zmienić się w przyszłości. Ma być jednak 

jeszcze szybszy i przede wszystkim działać z SmartHome między innymi Fibaro i Philips 

Hue czy Amazon Alexa.

Pozostaje czekać na testy modeli, które według zapowiedzi mają też mieć atrakcyjniejsze ceny 

niż w roku ubiegłym. Nowe telewizory Samsunga są rzeczywiście nowe, choć wyglądem przy-

pominają zeszłoroczne modele, to funkcjonalnością całkowicie zmieniają oblicze telewizorów. 

Postawiono na design, miejmy nadzieję, że także jakość obrazu będzie na wysokim poziomie. 

Szczególnie model Q9, dzięki pełnemu podświetlaniu, zapowiada się obiecująco. 

paweloko

https://twitter.com/paweloko
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ODKURZACZE 3 
DOM POSPRZĄTANY IDEALNIE

Odkurzacze 3 – dom posprzątany idealnie

Wśród nietypowych sprzętów, które ostatnio testowałem, był Dyson V8 – czyli 

poręczny odkurzacz bezprzewodowy. Parę miesięcy wcześniej testowałem robota 

odkurzającego Samsunga z limitowanej serii Star Wars. Po tych testach dochodzę do 

wniosku, że w domowym zaciszu, zwłaszcza takich o większym metrażu, potrzebujemy 

w rzeczywistości trzech różnych odkurzaczy.

PAWEŁ OKOPIEŃ
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Gdy nasze mieszkanie to kawalerka lub M3, 

w większości przypadków wystarczy nam wła-

śnie odkurzacz bezprzewodowy, jak testo-

wany Dyson V8, a u niektórych z powodzeniem 

sprawdzą się roboty odkurzające, zwłaszcza gdy 

nie lubimy odkurzać i należymy do osób zala-

tanych. Gdy jednak żyjemy na większej prze-

strzeni, we własnym domu, wtedy tak naprawdę 

zaczynają przydawać się trzy odkurzacze. 

Jeszcze bardziej, gdy towarzyszą nam dzieci i/

lub zwierzaki domowe. Kłęby kurzu to nie są 

moi ulubieni lokatorzy, dlatego walczę z nimi na 

kilka sposobów – oto, na jakie odkurzacze bym 

się w tej chwili decydował.

Podstawowy odkurzacz    
= odkurzacz centralny
Budując dom lub przeprowadzając generalny 

remont z kuciem ścian włącznie, nie zastana-

wiajcie się, tylko instalujcie odkurzacz cen-

tralny. To najlepsze rozwiązanie odkurzające, 

jakie możecie sobie zafundować – choć koszty 

z instalacją to około 6 tysięcy złotych. Macie jed-

nak dużą moc i wygodę. Zamiast ciągnąć kabel 
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i odkurzacz, macie jedynie 9-metrową rurę, odkurzacz ma stałą moc ssania, a kubeł z odpa-

dami opróżniacie raz na kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy. Do tego jest względnie cichy, 

sam odkurzacz pracuje w garażu czy w piwnicy. Wadą tego rozwiązania oprócz ceny jest 

właśnie konieczność instalacji na etapie budowy domu, a wtedy zwykle są inne priorytety. 

Warto jednak nawet pomyśleć o samym orurowaniu, by odkurzacz zamontować w dowol-

nym momencie. Taki odkurzacz jest po prostu najbardziej skuteczny i wydajny. Niestety, czę-

sto lenistwo bierze górę i samo wyjęcie rury z jakiegoś schowka i podłączenie jej wydaje się 

dla nas zbyt dużym wysiłkiem. Dlatego pomocne są dodatkowe akcesoria.

Robot odkurzający    
= niezauważalny asystent
Skuteczność robotów odkurzających jest 

różna. Zależy to często od nawierzchni, 

umeblowania naszego domu, a także od 

modelu samego robota. Obecnie na rynku 

jest ich sporo i trudno wskazać najlepszego, 

zwłaszcza że różnice cenowe też są spore. 

Mogę zarówno zarekomendować iRobot 

Roomba, Samsung PowerBot, jak i odku-

rzacz Xiaomi. Uważam jednak zarazem, że 

roboty sprzątające nie są w stanie w pełni 

zastąpić tradycyjnego odkurzacza. Ich sprzą-

tanie jest czasochłonne, nie ma więc mowy 

o szybkim posprzątaniu salonu na 15 minut 

przed wizytą gości. Nie ma szans, by szybko 

poradziły sobie z rozbitym szkłem, rozsypa-

nym cukrem itd., choć można nimi sterować 

za pomocą pilota czy smartfona. Roboty 

raczej służą do ogólnego utrzymania czysto-

ści, tak aby rzadziej korzystać z tradycyjnego 

odkurzacza. Robot może działać codziennie 

albo kilka razy w tygodniu. My natomiast 

standardowy odkurzacz czy odkurzacz cen-

tralny będziemy i tak musieli uruchomić 

przynajmniej raz na kilka tygodni. A to już 

spory atut.

Odkurzacze 3 – dom posprzątany idealnie
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Odkurzacz bezprzewodowy = miotła w wersji 2.0
Najlepszym rozwiązaniem na usunięcie brudu w konkretnym miejscu są odkurzacze bez-

przewodowe. Ostatnio trafiłem właśnie na model V8 od Dysona, a jednocześnie firma 

pochwaliła się jeszcze mocniejszym modelem V10. Rozwiązanie Dysona na tle konkurencji 

jest ciekawe pod względem stylistycznym. Dość awangardowy design, przy okazji niewiel-

kie rozmiary i duża skuteczność. Niestety też bardzo wysoka cena, około 2500 złotych, przy 

czym konkurencja ma bardzo dobre odkurzacze za już około tysiąc złotych. Żaden z nich 

jednak nie jest tak małych rozmiarów, a to duży atut, zwłaszcza gdy ma być to dodatkowy 

odkurzacz, a nie główne urządzenie sprzątające. Plusem wielu odkurzaczy bezprzewodo-

wych jest opcja 2w1 – czyli opcja małego poręcznego odkurzacza, którym posprzątamy 

okruszki na kanapie czy zabierzemy go do samochodu, aby wyczyścić wnętrze. Ta mobil-

ność i brak kabli sprawiają, że to taki lepszy wariant miotły czy zmiotki i szufelki.

Żyję w tej chwili wyłącznie z odkurzaczem centralnym i chwalę sobie to rozwiązanie. 

Zwłaszcza że w domu rodzinnym odkurzacz centralny działa od 15 lat bezawaryjnie. 

Jednocześnie jednak zdecydowanie odczuwam potrzebę posiadania odkurzacza bezprze-

wodowego i myślę poważnie także o robocie odkurzającym. Dopiero takie trio jest w sta-

nie zapewnić wygodne sprzątanie w każdej sytuacji.

paweloko

Odkurzacze 3 – dom posprzątany idealnie

https://twitter.com/paweloko


NORBERT CAŁA

Nieco ponad miesiąc temu miałem okazję wziąć udział w jazdach testowych nowym SUV-

em od Volvo. Jazdy odbyły się wtedy na Mazurach, a tym razem na nieco dłuższe testy 

XC40 trafił do miejskiej dżungli, czyli do Warszawy. To były fajne dni, bo mogłem sprawdzić 

na własnej skórze technologię, której do tej pory w samochodach nie znaliśmy.
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VOLVO XC40
SAMOCHÓD, KTÓRY MOŻNA UDOSTĘPNIĆ 
PRZEZ APLIKACJĘ

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację
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Volvo kompletnie zmieniło design swoich samochodów w 2015 roku nowym modelem XC90. 

Od tego czasu każdy model tej firmy trafia w mój gust. Mniejsze od XC90 jest XC60, a teraz 

właśnie dołączył do nich XC40. Wyszedł spod ręki innego projektanta niż dwa większe 

modele, ale genialnie łączy cechy designu większych braci oraz niesamowitą nowoczesność 

stylu. Dla mnie wygląda trochę jak taki model Matchboxa w większej skali. Jego stylistyka 

urzeka, a najbardziej przyciąga wzrok ciekawie poprowadzona linia maski. XC40 oraz wszyst-

kie ostatnie modele Volvo są do szpiku kości skandynawskie. Tyle 

że XC40 jest wesoło skandynawskie. Volvo jak na swoje standardy 

zaszalało i niektóre wersje tego SUV-a można kupić w wersji z bia-

łym lub czarnym dachem. Pozwala to tworzyć ciekawe zestawienia 

kolorystyczne.

Ostatnio przejechałem kilka tysięcy kilometrów w czasie dłuż-

szego testu XC60 i mam dość dobre porównanie obu modeli. 

XC40 jest o ponad 26 cm krótsze! To robi niesamowicie dużą róż-

nicę w manewrowaniu w mieście. Poruszając się po mieście, mia-

łem pełną swobodę w parkowaniu, w czym dodatkowo pomaga 

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację

XC40 oraz wszystkie 
ostatnie modele Volvo 
są do szpiku kości 
skandynawskie. Tyle 
że XC40 jest wesoło 
skandynawskie.
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kamera 360°. Jednocześnie, siedząc za kierownicą oraz na tylnej kanapie, zupełnie nie czu-

jemy tej różnicy długości. Wszystko dzięki nowej płycie podłogowej, która pozwala na dużo 

większy rozstaw osi, mniejszy tylko o 15 cm od XC60. Wszyscy, którym pokazywałem ten 

samochód, byli zdziwieni obszernością wnętrza. Cierpi na tym jedynie bagażnik, choć jak na 

standardy miejskiego SUV-a jest zupełnie wystarczający. Jego plusem jest to, że mamy multi-

funkcyjną podłogę – oczywiście musimy za nią dopłacić, ale warto, bo w tym modelu Volvo 

zrobiło to perfekcyjnie. Podłoga pozwala nawet na schowanie półki bagażnika, można ją 

rozłożyć tak, aby schować mniejsze pakunki i powiesić siatki z zakupami. Mistrzostwo świata 

podłóg bagażnika. Chyba się mocno zestarzałem, bo zachwycam się podłogą bagażnika, 

a pamiętam, jak bagażnik dzieliło się na taki, w którym mieści się subwoofer i taki, w którym 

się nie mieści. Ale uwierzcie mi, ta podłoga jest genialna.

Zresztą całe wnętrze XC40 robi bardzo dobre wrażenie. Sporo ciekawych schowków, 

wygodne fotele. Jedynie niektóre materiały użyte do wykończenia – choćby kierownicy 

– dają nam odczuć, że nie siedzimy w XC90 tylko XC40, ale różnice naprawdę nie są duże. 

W testowanej przeze mnie teraz wersji miałem wyposażenie R-Design z fotelami z alcan-

tary i… pomarańczowym wykończeniem, tak, pomarańczowe są boczki i podłoga. Wygląda 

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację
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to dość oryginalnie, ale robi dobre wrażenie. 

Przed oczami mamy znany z innych modeli firmy 

w pełni cyfrowy kokpit z elektronicznymi zega-

rami za kierownicą oraz centralnym wyświe-

tlaczem dotykowym. Jest on bardzo dobrze 

umieszczony i wygodny w obsłudze. Ciekawostką 

jest to, że przy konstruowaniu tego ekranu poma-

gało Apple. Wnętrze XC40 to naprawdę dosko-

nała robota.

Do wyboru mamy już całą masę silników. Od 

150-konnego diesla D3 i benzyny T3, aż po 247-

konny benzynowy T5. Możemy też wybierać w wer-

sjach z napędem na dwie i jedną oś oraz skrzynie 

6-biegowe manualne i 8-biegowe automaty. W cza-

sie pierwszych jazd jeździłem dieslem, teraz dosta-

łem benzynowe T5. 247 koni w tak w sumie małym 

samochodzie robi genialną robotę. Moc jest płyn-

nie przenoszona na koła już od samego początku. 

Automatyczna skrzynia biegów – wreszcie w pełni 

elektrycznie sterowana – bardzo płynnie zmienia 

biegi. Daje to bardzo dobre przyśpieszenie i sporą 

szansę na stratę prawa jazdy w mieście. Nie jest 
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jednak bez wad. Silnik jest dość głośny lub samo-

chód słabo wyciszony, na początku aż się zatrzyma-

łem, aby sprawdzić, czy to nie diesel, ale napis T5 

na tylnej klapie chyba nie znalazł się przypadkowo. 

Teza o słabym wygłuszeniu sprawdziła się po wjeź-

dzie na autostradę; przy większych szybkościach 

jest dość głośno. Dużo przestrzeni w środku przy 

małym wnętrzu nie uzyskuje się jednak bez kom-

promisów. To zdecydowanie samochód do miasta. 

Choć jazda po mieście akurat wersją T5 może mieć 

przykre konsekwencje. Producent podaje spalanie 

7,1 l, ja poruszając się po mieście, miałem 11,5 l.

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację

W XC40 mamy na przykład system 
półautonomicznej jazdy Pilot Assist. 
To ten system, dzięki któremu 
możemy przeglądać Twittera 
w czasie jazdy w korku, bo sam 
zahamuje, kiedy trzeba i utrzyma 
pas ruchu (nikogo nie namawiam).
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Dziwić może trochę cena XC40, zaczyna się od 127 tysięcy, ale sensownie skonfigurowany 

potrafi kosztować 190 tysięcy. Za tyle można kupić XC60 lub konkurencyjne BMW X3 czy 

Audi Q5, a więc samochody będące o klasę wyżej. Dawno temu samochody niższych klas 

kosztowały rząd wielkości mniej, ale teraz się zmieniło, one są jedynie gabarytowo mniej-

sze, aby było nam wygodniej w mieście. Przecież wożenie powietrza w XC90 w korku na 

Puławskiej nie ma sensu, szczególnie że gabaryty tego samochodu docenimy raz lub dwa 

w roku, jadąc na wakacje. Za wyrównanie cen jest odpowiedzialna technologia. Obecnie 

samochody to jeżdżące komputery. W XC40 mamy na przykład system półautonomicz-

nej jazdy Pilot Assist. To ten system, dzięki któremu możemy przeglądać Twittera w czasie 

jazdy w korku, bo sam zahamuje, kiedy trzeba i utrzymać pas ruchu (nikogo nie namawiam). 

Mamy też BLIS, czyli ostrzeganie o samochodzie w martwym polu, Cross Traffic Alert, który 

wykrywa przejeżdżające po drodze samochody, kiedy choćby wyjeżdżamy z miejsca par-

kingowego bez widoczności, aktywny tempomat, który utrzymuje nie tylko odległość, ale 

też pas ruchu czy rozpoznawanie znaków drogowych. Czyli całe spektrum systemów, które 

powodują, że samochód myśli trochę za nas i jest pojazdem autonomicznym poziomu dru-

giego. Systemy te działają w najmniejszym SUV-ie Volvo bardzo dobrze i oczywiście kosztują 

tyle samo, co w dużo większym XC90.

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację
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XC40, tak jak więksi bracia, podpięty jest do inter-

netu i można nim zdalnie kontrolować z telefonu 

za pomocą apki Volvo On Call. Jeśli chodzi o sys-

temy rozrywkowe, to możemy dokupić i Android 

Auto, i Apple Carplay wraz z półeczką ładującą 

indukcyjnie naszego iPhone’a X i systemem 13 gło-

śników. Ciekawostką jest to, że mamy umieszczone 

dla pasażerów z tyłu złącze ładowania w standar-

dzie USB-C. To chyba pierwszy samochód z takim 

złączem na pokładzie.

To wszystko jednak już raczej było – no może oprócz złącza USB-C – ale przecież nie dla 

niego kupujemy samochód. Przejdźmy więc do tego, czego nie było. Jeśli cena Was boli, 

to wcale nie musicie kupować XC40, Volvo w sumie już nie chce sprzedawać samocho-

dów, ono chce je wypożyczać. XC40 to pierwszy model, który możemy nabyć w takie for-

mie. Za 2400 złotych netto na miesiąc, z umową na dwa lata, otrzymujemy XC40 w wersji 

Momentum z silnikiem T5 lub D4 i całym pakietem usług. W tym jest ubezpieczenie AC 

i OC, przeglądy, opony letnie i zimowe, a nawet odbiór samochodu do serwisu przez kie-

rowcę – nie musimy nawet sami jeździć na przegląd, my jedynie lejemy paliwo. A jeśli nie 

udaje nam się spakować na wakacje, to na 14 dni w roku możemy poprosić o XC60 lub V90. 

Za pomocą aplikacji Volvo on Call, 
która pozwala na zdalną kontrolę 
samochodu, sprawdzanie ilości 
paliwa, zamknięcie drzwi itp., możemy 
udostępnić nasz własny XC40 komuś 
z rodziny lub znajomemu.



Wszystko w cenie. Tak będzie wyglądała przy-

szłość sprzedaży samochodów.

Na koniec wróćmy do technologii, ale też wcze-

śniej nieznanej. Ta, o której teraz napiszę, wystę-

puje tylko w XC40, jest unikalna nie tylko w skali 

Volvo, ale też nie znam innego samochodu z takim 

systemem. Przywykliśmy do dzielenia się wie-

loma rzeczami w sieci. Możemy kogoś podrzucić 

w BlaBlaCar, wynająć mieszkanie w Airbnb czy 

wynająć samochód na minuty. Ale za pomocą 

aplikacji Volvo on Call, która pozwala na zdalną 

kontrolę samochodu, sprawdzanie ilości paliwa, 

zamknięcie drzwi itp., możemy udostępnić nasz 

własny XC40 komuś z rodziny lub znajomemu.

W praktyce wygląda to tak. Z samochodem 

dostajemy, nie dwa, lecz trzy kluczyki. Jeden 

jest czerwony i zostawiamy go w samochodzie 

na stałe, nie pozwala on na otworzenie samo-

chodu, a jedynie na jego odpalenie, jak już jest 

otwarty. Potem w aplikacji wysyłamy wirtu-
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wyimek

alne kluczyki osobie, której chcemy – musi ona zainstalować sobie aplikację Volvo on Call. 

Następnie, jeśli chce skorzystać z naszego samochodu, wysyła nam prośbę o udostępnienie 

go danego dnia od godziny do godziny. My, jako właściciel samochodu, dostajemy prośbę 

o takie udostępnienie i możemy ją zaakceptować lub nie. Jeśli zaakceptujemy, to osoba ta 

może podejść do samochodu, za pomocą aplikacji go otworzyć (trzeba w czasie otwiera-

nia dotknąć zamka tylnej klapy), a potem odpalić przyciskiem start. Po zakończonej jeździe 

zamyka go również za pomocą aplikacji i dostaje, zresztą tak samo, jak my, podsumowanie 

jazdy, czyli liczbę kilometrów i ilość spalonego paliwa. Identycznie jak w systemach miej-

skiego car sharingu, ale tylko dla wybranych przez nas ludzi i bez opłat – choć jak wiemy, ile 

samochód spalił, to możemy go jakoś rozliczyć. Na razie współdzielenie XC40 działa tylko na 

iOS, dlatego mogliśmy z Dominikiem przekonać się, że to po prostu sprawnie działa. System 

będzie też w niedalekiej przyszłości dostępny dla Androida. Oczywiście problemem pozo-

staje dowód rejestracyjny, prawo nie nadąża za technologią. Wymaga, aby mieć go w samo-

chodzie w czasie jazdy, ale przecież go nie zostawimy w samochodzie, bo w razie kradzieży 

nie będzie odszkodowania. Moja rada to nie zostawiać go, a jedynie dowód ubezpieczenia. 

W razie kontroli najwyżej zapłacimy 50 zł za brak dokumentów.

Motoryzacja się zmienia na naszych oczach. Volvo, choć ta marka kojarzyła się do tej pory 

z konserwatyzmem, nagle stało się jednym z liderów technologicznych.

norbertcala

Volvo XC40 – samochód, który można udostępnić przez aplikację

http://www.twitter.com/norbertcala


Poznaj ekspertów z Google, IBM, BCG Digital Ventures i innych 
wiodących firm. Dołącz do programistów, projektantów UX/UI, 
managerów i twórców technologii!

Hasłem przewodnim jest #redefningtech, a wśród tematów: 
Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, UX, programowanie 
cross-platform, VR/AR i wiele innych.

5-6 czerwca, 2018
Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

5. edycja konferencji MCE 
już 5-6 czerwca w Warszawie!

Bilety i agenda na stronie 

2018.mceconf.com

Patron medialny:

https://2018.mceconf.com
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Kilka razy pisałem i mówiłem w podcaście „Nadgryzieni”, że Apple zachowuje się 

dziwnie, nie dając możliwości obsługi HomeKit w Apple TV. Ta obsługa jest, ale tylko 

za pośrednictwem Siri, która naszego języka nie rozumie. Trochę się jednak myliłem. 

Można pobrać na Apple TV aplikację HomeCenter for HomeKit, nie jest tania, ale po 

pierwsze – jest, a po drugie – działa. Otrzymujemy interfejs bardzo podobny to tego, 

który ma natywna aplikacja Dom na iPadzie. Możemy sterować wszystkimi urządzeniami, 

sprawdzać stan sensorów itp. Możemy też dodawać sobie poszczególne elementy 

HomeKit do ulubionych i budować na Apple TV własne, spersonalizowane centrum 

sterowania światem. Niestety HomeCenter for HomeKit nie obsługuje kamer wpiętych 

do HomeKit.

Cena: 59,99 PLN                  Pobierz

HOMECENTER FOR HOMEKIT 

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/homecenter-for-homekit/id1329662539?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Google Lens to narzędzie, które ma wyszukiwać charakterystyczne 

rzeczy na zdjęciach. Algorytmy Google pozwalają wyszukać na 

zdjęciu na przykład numer telefonu na wizytówce albo nazwę 

budowli, model samochodu czy też gatunek zwierzęcia. Funkcja 

ta początkowo miała być dostępna tylko na urządzeniach Pixel. 

Potem tylko w Androidzie, a teraz trafiła też na iOS. Tak naprawdę 

to pojawiła się jako nowa opcja w aplikacji Zdjęcia Google. 

Niestety, jeśli mamy system w języku polskim, to funkcja się nie 

ujawni. Trzeba na chwilę go zmienić na angielski, a potem można 

powrócić do polskiego. Samo działanie Google Lens nie zawsze 

jest zgodne z oczekiwaniami, ale system cały czas się uczy i warto 

wypróbować go na różnych zdjęciach. 

Cena: 0,00 PLN            Pobierz

GOOGLE LENS W ZDJĘCIA GOOGLE 

Nie ma tak prostego systemu dodawania sprzętów do automatyki 

domowej, jak HomeKit. Skan kodu parowania i tyle. Koniec, 

dodane. To fajne i proste, ale problem zaczyna się, gdy mamy 

sporo urządzeń, a nie każdy producent umieszcza kod parowania 

na urządzeniu. Choćby Fibaro tego nie robi. Musimy wtedy 

trzymać te kody w jakimś miejscu, bo bez kodu urządzenia nie 

da się go dodać po raz drugi. Z pomocą przychodzi tu apka 

HomePass for HomeKit. Gdy damy jej dostęp do danych Domu 

HomeKit, zeskanuje go i doda wszystkie urządzenia, niestety (lub 

na szczęście) kod musimy dodać sami. Za pierwszym razem trochę 

to trwa, ale potem już mamy bazę i spokój. 

Cena: 13,99 PLN           Pobierz

HOMEPASS FOR HOMEKIT 

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/google-photos/id962194608?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/homepass-for-homekit/id1330266650?mt=8&at=11lHMT


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

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://KursProduktywnosci.pl
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SHADOW OF THE 
COLOSSUS

PATRYCJA RUDNICKA
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Dawno, dawno temu, za siedmioma ulicami i jednym lasem siedziałam sobie 

w swoim pokoju przed Playstation 2 i grałam w pewną japońską przygodówkę, 

która była prequelem klimatycznego Ico. Teraz, 12 lat później, już we własnym 

domu, na nowej konsoli Playstation 4 Pro znowu gram. W tę samą grę. A jest 

nią remaster Shadow of the Colossus stworzony przez Bluepoint Games.

Oryginalnie gra została wydana w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych oraz 

Japonii. Co ciekawe w Japonii znana była pod tytułem Wander to Kyozō. 

W Europie pojawiła się rok później i w ciągu tych kilkunastu lat od premiery 

zyskała status kultowej gry akcji. Tegoroczny remaster nie jest pierwszym, już 

wcześniej bowiem, w 2011 roku, dostosowano ją do PS3. 

W Shadow of the Colossus wcielamy się w Wandera, młodego chłopaka, który 

próbuje przywrócić do życia swoją dziewczynę o imieniu Mono. Została ona 

poświęcona w tajemniczym rytuale i aby ją ocalić, nasz bohater musi poko-

Shadow of the Colossus
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nać szesnaście Kolosów, gigantycznych istot przypominających żywe posągi. 

Wyposażony w miecz i łuk na swoim wiernym koniu Agro wyrusza w nieznane. 

Całą akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Po pokonaniu każdego 

Kolosa Wander budzi się w Świątyni, by otrzymać od Dormina, mrocznej siły, 

z którą zawarł wcześniej pakt w Zakazanej Krainie, kolejne zadanie. Drogę do 

Kolosów wskazuje nam klinga miecza, która emituje słup światła. Bitwy toczą 

się w czasie rzeczywistym, a przeciwnicy mocno różnią się od siebie. Każdy 

żywy posąg jest inny i zupełnie inaczej zachowuje się w walce, dlatego też 

trzeba dla każdego z nich opracować indywidualną strategię. Wbijając miecz 

w słabe punkty przeciwnika, osłabiamy go, aż w końcu, po wymierzeniu ciosów 

w każde wrażliwe miejsce, pokonujemy. W wielu starciach pomaga nam Agro. 

Twórcy gry nie ograniczają nam możliwości eksplorowania świata, nie mamy 

Shadow of the Colossus
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narzuconych konkretnych ścieżek. Pomiędzy walkami możemy jeździć w towa-

rzystwie Agro w dowolnych kierunkach i zwiedzać świat gry, na który składają 

się ruiny starożytnych budowli, pustynia, las, a także malownicze doliny.

Remaster został całkowicie przystosowany do Playstation 4. Całą grafikę opra-

cowano na nowo od podstaw, zmieniono też sterowanie – dostosowano je do 

nowych padów. Gra na nowej konsoli wygląda super, widać, że grafika jest bar-

dzo dopracowana i wykorzystuje możliwości PS4. Gra obecnie kosztuje w wer-

sji elektronicznej 169 złotych i według mnie jest warta każdej wydanej złotówki.

Link iPatrycjaR

Shadow of the Colossus

https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP9000-CUSA08809_00-SOTC0000000000EU
https://twitter.com/iPatrycjaR
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MACIEJ SKRZYPCZAK

Od kiedy tylko Apple zaprezentowało Siri, wszyscy czekamy, kiedy będziemy mogli rozmawiać 

z tym asystentem w rodzimym języku. Jak na razie jednak pozostaje nam dalej ćwiczyć 

cierpliwość w tej kwestii. Nie oznacza to, że w ogóle nie korzystamy z Siri. Oczywiście musimy 

się porozumiewać z naszym urządzeniem w języku angielskim lub innym obsługiwanym, ale 

dla wielu osób nie stanowi to dużej przeszkody.

Problem zaczyna się, gdy w trakcie wydawania polecenia musimy posłużyć się słowami z języka 

polskiego. O ile pisanie w ten sposób wiadomości w ogóle nie wchodzi w grę, to jednak możemy 

coś poradzić w kwestii wywoływania akcji dotyczących osób zapisanych w aplikacji Kontakty. Choć 

wymaga to pewnego nakładu czasu.

Zakładając, że Siri posługuje się językiem angielskim, żeby przy jej (jeśli macie ustawiony żeński 

głos) pomocy ustanowić połączenie z jakąś osobą, musimy wymówić jej imię, nazwisko lub pseu-

donim w angielsko brzmiący sposób. Pierwszy przykład z brzegu – moją Żonę mam zapisaną jako 

Kochanie. Żeby zadzwonić do niej za pomocą Siri, musiałbym wydać tak fonetycznie brzmiące 

polecenie:

kol Ko-cze-ni

Brzmi to co najmniej dziwnie. Oczywiście w tym przypadku, korzystając z możliwości powiązania 

kontaktu z konkretnymi relacjami, mogę poprosić Siri o połączenie z Żoną i tak właśnie robię. Ale co 

wtedy, jeśli chcemy zadzwonić do kogoś spoza rodziny?

Żeby uniknąć wymawiania po angielsku polskich imion i nazwisk (co w rezultacie często i tak koń-

czy się fiaskiem), możemy nauczyć Siri właściwego rozumienia i wymawiania tych słów. Poniżej 

pokażę Wam, jak to zrobić.

Tips&Tricks 

JAK NAUCZYĆ SIRI POPRAWNIE 
ROZPOZNAWAĆ I WYMAWIAĆ 
ZAPISANE W KONTAKTACH OSOBY
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Na początku polecam Wam włączyć funkcję Napisz do Siri. Ułatwi to dalsze kroki. Jak to zrobić, opi-

sałem w październikowym numerze iMagazine.

Przystępujemy więc do dzieła. Pierwszym krokiem będzie wywołanie Siri i przekazanie jej polece-

nia, by wyświetliła informacje o danym kontakcie. W moim przykładzie posłużę się moim kolegą 

(i tak, naprawdę tak się nazywa):

Show me Michał Anioł 

Jak widać, Siri poprosi nas o wypowiedzenie do 

mikrofonu imienia. Kiedy to zrobimy, wyświetli nam 

kilka ścieżek dźwiękowych z propozycją wypowie-

dzenia tego słowa. Najlepiej najpierw odsłuchać 

każde z nich. Dopiero potem wybieramy tę najlep-

szą opcję, wskazując przycisk Select.

Kolejnym krokiem jest wskazanie, że asy-

stentka źle wymawia jego imię i nazwisko:

You’re pronouncing Michał Anioł wrong

Tips&Tricks 

https://imagazine.pl/2017/10/01/imagazine-102017-nowosci-apple/
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mcskrzypczak

Od tej pory będziemy mogli wywołać kontakt, 

korzystając z polskiej wymowy imienia i nazwiska.

Siri poprosi nas następnie o powtórzenie tej 

procedury dla nazwiska.

Co prawda powyższy sposób nie jest 

szybki, jeśli więc macie dużą bazę, to pew-

nie nie będziecie chcieli zaprzątać tym 

sobie głowę. Ale być może dla osób, z któ-

rymi kontaktujemy się najczęściej, warto 

poświęcić trochę czasu, żeby Siri rozpozna-

wała je w sposób prawidłowy.

Źródło: iMore

Tips&Tricks 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
https://www.imore.com/how-to-teach-siri-to-pronounce-a-name-correctly


JAK SKASOWAĆ KONTO NA 
FACEBOOKU?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Postanowiłem usunąć swoje konto na Facebooku wraz ze wszystkimi informacjami 

na nim [1.]. Powodem takiej decyzji nie jest ostatnia afera związana z Facebookiem 

i Cambridge Analytica, o której zapewne słyszeliście, ale to, jak firma się zachowuje 

w odpowiedzi na ten kryzys – skandalicznie.
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1. Przez parę godzin testowałem skrypt, który rzekomo miał zautomatyzować kasowanie poszczególnych wpisów, zdjęć i innych danych 
przed zgłoszeniem konta Facebookowi do skasowania, ale nie działa on tak, jak powinien, zrezygnowałem więc z tego planu.
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Backup danych
Pierwszym krokiem jest pobranie wszystkich naszych danych na lokalny dysk – być może jest 

pośród nich coś, na czym nam zależy, a tutaj znajdziemy listę rzeczy, które firma archiwi-

zuje. Robi się to następująco:

1. Należy udać się na stronę Ustawień Facebooka.

2. Pod pozycjami widocznymi na środku ekranu znajduje się link Download a copy of your 

Facebook data – trzeba go kliknąć.

3. Po chwili dostaniemy maila z informacją, że nasze dane są kompilowane oraz że za chwilę 

dostaniemy drugiego maila, w którym będzie link do pobrania danych.

4. Link do pobrania naszych danych wystarczy kliknąć, a otworzy się przeglądarka interne-

towa i dane zaczną spływać w postaci pliku ZIP.

Kasowanie konta
Uwagi:
1. „Skasowanie” i „Zawieszenie” konta to dwie różne rzeczy. Kasowanie jest nieodwracalne.

2. Po skasowaniu konta nie można go odzyskać. [2.]

3. Facebook zastrzega, że proces kasowania konta może zająć do 90 dni.

Aby skasować konto, należy udać się na tę stronę, do której nie dostaniemy się w żaden 

inny sposób, na przykład ze strony z naszymi ustawieniami – specjalnie mnie to nie dziwi, bo 

nikt w tej firmie przecież nie chce, abyśmy je skasowali.

Pobrałem już swoje dane, zostawiłem na ścianie info dla znajomych, gdzie będą mnie mogli 

znaleźć i poczekam dobę, po czym kliknę odpowiedni przycisk.

Adios, Facebook.

Jak skasować konto na Facebooku?

2. Konta nie można odzyskać, pomimo że jestem przekonany, iż Facebook rzeczywiście nie kasuje naszych danych, 
tylko przestaje je upubliczniać. Może się mylę.

morid1n

https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/settings
https://www.facebook.com/help/delete_account
https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=account_management&view
https://www.facebook.com/help/delete_account
http://www.twitter.com/morid1n
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KALENDARZ

KINGA OCHENDOWSKA

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. 
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Przeczytałam kiedyś felieton o kalendarzu. Nie dam sobie głowy uciąć, ale jego autorem był chyba 

Jakub Chabik, a zamieszczono go na łamach któregoś z archiwalnych wydań Computerworld. 

Niestety, pamięć już nie ta, trudno mi więc autorytatywnie stwierdzić, czy powyższe to prawda, 

jako że tytułu owego tekstu nie pamiętam. Jeśli zamierzacie go szukać, to celujcie w wydania 

sprzed 15 lat. Nie będę streszczać całości, bo nie jest istotna, powiem tylko, że chodziło o prestiż. 

Prestiż studenta.

Zarówno w amerykańskich, jak i angielskich placówkach edukacyjnych, większość uczniów i stu-

dentów otrzymuje coś w rodzaju „kalendarza ucznia”, zwanego potocznie agendą. Nie ma w tym 

nic niezwykłego – szkoły uważają, że jest to niezbędna pomoc dydaktyczna, pozwalająca uczyć 

organizacji i porządku już od najmłodszych lat. Kalendarz taki, odpłatnie albo nieodpłatnie, 

pobiera się w dziekanacie czy sekretariacie i już. Warto również powiedzieć, że system szkolnic-

twa wyższego dzieli się na undergraduate level (w wielkim zaokrągleniu nasz licencjat, czyli stu-

dia pierwszego poziomu) i postgraduate level (coś w rodzaju naszych studiów magisterskich, czyli 

studia drugiego poziomu). Powyższe należy przyjmować w cudzysłowie, wszelkie odstępstwa od 

tej reguły nie mają jednak znaczenia dla tego felietonu.

Mamy więc historię studenta, który właśnie zaczyna studia postgraduate. Udał się do dziekanatu 

i stanął przed wyborem kalendarza – takiego z plastikową okładką lub ze skórzaną. Wybrał pla-

stikową, bo wydała mu się bardziej odporna na zniszczenie. Po powrocie do akademika koledzy 

patrzyli na niego ze zdumieniem i wyjaśnili, że te plastikowe są dla studentów undergraduate, 

a jemu, jako wyższej klasie studenta, przysługuje skórzana okładka. Lokalny koloryt.

Felieton ten dał mi w swoim czasie dużo do myślenia i wywołał sporo dywagacji na temat warto-

ści, postrzegania i oceny. Wszyscy wiemy, że nie należy oceniać książki (a w tym przypadku kalen-

darza) po okładce. Czy jednak ta zasada broni się w rzeczywistym, pozbawionym filozoficznych 

idei, świecie? Chyba jednak nie bardzo. Jesteśmy postrzegani nie do końca przez pryzmat naszej 

wartości wewnętrznej czy intelektualnej, bo tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, są fatałaszki. 

Pozawalają one nieznajomemu rozmówcy szybko i sprawnie zakwalifikować nas do określonej 

grupy społecznej i traktować nas zgodnie z wytycznymi ustalonymi dla tej klasy. Oznacza to, że 

lekarz ma wyglądać na lekarza, manager na managera a fizyk na Einsteina. Gdy warunki właści-

wych atrybutów nie są spełnione, skonfundowany rozmówca poświęca dużo czasu na ciągłe ana-

lizowanie naszego statusu i skutkiem czego – wcale nas nie słucha.

Jeśli chodzi o mnie, mam zupełnie odwrotnie. Nie interesują mnie walory zewnętrzne – ani te wro-

dzone, ani dodane. Spotykając człowieka, koncentruję się na tym, co mówi i w ten sposób klasyfi-

Kalendarz
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kuję go do określonej szuflady. Kwestia okładki jest dla mnie tak abstrakcyjna, że aż nie mieści się 

w głowie. Trudno mi przyjąć, że człowiek może być bardziej skupiony na czyimś zegarku, butach, 

aucie czy telefonie, niż na samym człowieku i na tym, co ma do przekazania i zaoferowania. Z dru-

giej strony rodzi to sytuację, w której niczego nie trzeba mieć w środku – wystarczy sama wartość 

dodana – ludzie bez wahania zaakceptują niczym niepoparte twierdzenie, że jesteś lekarzem albo 

prawnikiem, pod warunkiem, że będziesz na niego wyglądał. I to jest naprawdę przerażające. 

Nie wydaje mi się, że ten rodzaj percepcji można w jakiś sposób zmienić, zwłaszcza w dzisiej-

szych czasach trzeba nauczyć się z tym żyć. Nie jest to rozwiązanie perfekcyjne, bo dużo fajniej 

jest zasłużyć na uznanie własną pracą niż zasobnością portfela. Dobrze by było, żeby rekruterzy 

zatrudniali tych, którzy coś wiedzą zamiast tych, którzy wyglądają, jakby coś wiedzieli. Jednak 

w porażającej liczbie przypadków ilość realnej wiedzy i umiejętności ma się nijak do tego, jak 

działa ludzka percepcja.

Możemy się oczywiście buntować i walić głową w mur, w końcu będziemy jednak musieli przyjąć, 

że mur jest znacznie trwalszy od naszej głowy, a przy tym, co niektórym umyka, jest mu wszystko 

jedno. Pozostaje nam więc wybieranie skórzanego kalendarza z nadzieją, że woda sodowa nie 

uderzy nam do głowy. To droga na skróty, która być może pozwoli nam oszczędzić sporo czasu, 

który przeznaczylibyśmy na tłumaczenie i udowadnianie, że nie jesteśmy wielbłądem ani anty-

lopą. Na co dzień nie musimy się katować, kiedy jednak mamy ważną sprawę do załatwienia czy 

cel do osiągnięcia, powinniśmy wyglądać tak, żeby nie konfundować naszego rozmówcy i nie 

powalać mu zagubić się w otchłani rozważań na temat tego, czy jesteśmy sobą.

Nie podoba mi się ta perspektywa i najchętniej stworzyłabym prawo, które nakazywałoby roz-

strzyganie ważniejszych spraw z zamkniętymi oczami. Wtedy jedynym kryterium oceny byłoby 

to, czy człowiek ma coś do przekazania, czy też nie.

Temat powyższy dość często odwiedza pole moich rozważań, kiedy obserwuję zachodnią rze-

czywistość. Ale to już zupełnie inna opowieść, na zupełnie inną okazję.

Część z Was zapewne przyzna, że w tej historyjce można znaleźć i ziarenko prawdy, i morał. 

Znajdą się też zapewne tacy, którzy nazwą to bzdurą. Zawsze jednak warto zatrzymać się na 

chwilę i spojrzeć obiektywnie, zarówno na siebie, jak i na rzeczywistość dookoła. Żyje się wtedy 

łatwiej, chociaż niekoniecznie bezstresowo.

Polecam regularne treningi w wyglądaniu na samego siebie.

Kalendarz

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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KOTKI Z FACEBOOKA
KINGA OCHENDOWSKA

Jaki jest Facebook – każdy widzi. Spokojnie możemy przyjąć, że trudno o bardziej 

wynaturzone miejsce w internecie. Z drugiej jednak strony Facebook to również dosko-

nałe studium ludzkiej natury, inteligencji i zachowań społecznych. Albo antyspołecz-

nych – jak kto woli.

Kotki z Facebooka są w zasadzie legendą. Mówiąc „kotki”, nie mam na myśli wyłącznie 

felis catus, ale wszystkie pokrzywdzone przez życie zwierzątka – pieski, myszki i tarantule 

oraz trzęsienia ziemi i krzywdy dotykające odległe światy. O ile troska taka sama w sobie 

nie jest niczym złym, o tyle w wynaturzonym internetowym świecie stała się mierną kary-

katurą porywu dobroci serca. Te delikatne istoty, wypłakujące oczy nad zdjęciem choro-

witego kotka i z żarem agitujące w sprawach krajów dalekich, za ujmę w honorze uznają 

zainteresowanie się swoim najbliższym otoczeniem – rodziną, sąsiadami czy znajomymi. 

Nie chcę tu powiedzieć, że nikt nie ma wpływu na wielką politykę i moralność, bo są jed-

nostki wyjątkowe, które swoją charyzmą i uporem w dążeniu do celu są w stanie zmienić 

świat. Ludzie ci jednak to tylko ułamek procenta populacji i zazwyczaj mają co innego do 

roboty, niż wdawanie się w próżne dyskusje, bo zajmują się budowaniem rzeczywistości. 

Reszta tylko miele jęzorem po próżnicy i nic z tego nie wynika.

Zazwyczaj w zachowaniach takich przodują zbuntowane nastolatki, które prędzej zain-

teresują się pokojem na świecie niż pomaganiem rodzicom w codziennych obowiąz-

kach. Łatwo jest przecież okazywać wrażliwość i przejmować się rzeczami, na które 

w większości nie mamy żadnego wypływu, niż podnieść cztery litery sprzed kompu-

tera i fizycznie coś dla kogoś zrobić. Mechanizm ten jednak nie ogranicza się najwyraź-

niej tylko do młodego pokolenia, bo również dorośli, inteligentni zdawałoby się ludzie, 

wdrażają ten sam sposób internetowej komunikacji. Polega on na tym, że głośno oznaj-

miają, że ludzi mają w czterech literach, bo WSZYSCY ludzie są źli, bezmyślni i okrutni! 

Ważne są tylko kotki dowolnego rodzaju – obrona ich świadczy o człowieczeństwie, 

którego darmo szukać u reszty ludzkości.

Krzywda zwierzęcia zawsze porusza serca. Krzywda ludzka już niekoniecznie.
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Rozumiem zniechęcenie. Każdy z nas spogląda przez swoje okienko na otaczającą 

nas rzeczywistość i czasem dochodzi do wniosku, że ma dosyć. To rzecz względnie 

normalna. Człowiek jednak w procesie dorastania zyskuje (a przynajmniej powinien 

zyskać) świadomość, że większość światowych problemów nie ma prostego rozwią-

zania, bo… gdyby miały, to ktoś już by je dawno rozwiązał. Nie ma jedynie słusznej 

religii ani jedynie słusznej filozofii życiowej. Nie ma jedynie słusznego koloru skóry ani 

jedynie słusznej płci. Nie ma sprawiedliwości, z oczami zasłoniętymi przepaską, nie 

ma opinii ostrych jak nóż. Na większość tego, co nas otacza, w globalnym sensie nie 

mamy najmniejszego wpływu. Jedyne, co możemy zrobić, to zająć się swoim własnym 

podwórkiem i sąsiadem za miedzą. Gdyby każdy człowiek na świecie zrobił to samo, 

to wszyscy mieliby kogoś, kto się o nich troszczy. I w ten sposób rozwiązałyby się 

wszystkie światowe problemy.

Zamiast tego mamy całe stada obrońców idei wyższych – poczynając od obrońców 

zwierząt, przez obrońców drzew i nowoczesną świętą inkwizycję, na tradycyjnie pol-

skich, szlacheckich pieniaczach skończywszy. I każdy krzyczy, że jego prawda „naj-

mojsza”. Przy czym, na tym samym wdechu, na którym deklamuje swoje humanitarne 

wartości społeczne, życzy śmierci w męczarniach wszystkim tym, którzy mają czel-

ność mieć zdanie odmienne od partyjnego. Na przemian ze zdjęciami uroczych kocią-

tek pojawiają się hasła nawołujące do gwałtu, okaleczenia i morderstwa. Gdzie w tym 

humanitarność, wrażliwość i wzniosłe idee?

Co gorsza, każda potwora znajdzie swojego amatora, a każda idea – naśladowników. 

Kotoluby kiszą się więc we wzajemnych pochwałach i poklepywaniach, które spły-

wają szeroką strugą do basenu samouwielbienia. 

Nie mam w sobie na tyle arogancji, by twierdzić, że potrafię rozwiązać problemy 

nękające świat, dylematy moralne i religijne, czy kwestię pokoju na świecie. Wiem 

natomiast, że spoglądając ciągle do cudzego ogródka, łatwo zapomnieć, jak wygląda 

nasz własny skrawek ziemi. Za każdym razem, kiedy widzę gorącą dyskusję o rze-

czach, których zmienić nie można, mam ochotę krzyczeć na partycypantów. Krzyczeć, 

bić pięściami i mocno potrząsnąć, aż wypadną z otumanienia. Niestety, w grupie siła 

i głos rozsądku ginie zazwyczaj wśród zgiełku przepychanki. Jedyne, o czym mogę 

marzyć, to żeby dla każdego przyszedł moment oświecenia, który uzmysłowi mu, że 

każdy wielki kryzys rodzi się z drobnych zaniedbań.

Kotki z Facebooka
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W czasach PNI (przed nastaniem internetu) zwykły człowiek miał regularny kontakt 

z 20, może 30 osobami. Miał jakichś znajomych, jakichś sąsiadów i jakichś kolegów 

z pracy. Obracał się w określonym środowisku, zazwyczaj o określonych poglądach 

i wspólnych wartościach. Pozwalało to na zachowanie swoistego status quo i równo-

wagi psychicznej, a przy okazji promowało przestrzeganie określonych norm i zasad.

W dzisiejszych czasach zwykły użytkownik internetu i sieci społecznościowych 

(w tym nieszczęsnego Facebooka), może zapoznać się z opiniami tysięcy innych 

użytkowników, których wiarygodność, inteligencja i pozycja jest w najlepszym razie 

wątpliwa. W dobie nieumiejętności czytania ze zrozumieniem i weryfikacji otrzymy-

wanych informacji może odnieść wrażenie, że każda opinia ma jednakową wartość 

merytoryczną i rację bytu. Przy tym, jeśli jest ostra jak brzytwa, a do tego kontrower-

syjna, tym lepiej, bo przynosi sławę i chwałę wieczną, a przynajmniej do jutra.

Kiedy więc widzę człowieka, który wygłasza zdanie, że prędzej pomógłby wście-

kłemu psu niż drugiemu człowiekowi i zbiera pod tym zdaniem czerwone ser-

duszka, włosy stają mi na głowie. Kiedy widzę człowieka, który bez żenady krzyczy: 

„Żydzi do gazu”, „ciapatych pod ścianę”, „kobiety do garów”, mam dreszcze. Stawia 

to bowiem pod znakiem zapytania dziesiątki (jeśli nie setki) lat społecznego roz-

woju. Zastanawiam się wtedy, kim jest ten człowiek? Czy to po nim widać? Czy ma 

na twarzy wymalowany wyraz totalnej bezmyślności? Czy ma rodzinę, dzieci, żonę 

albo męża? Czy to tylko na pokaz, dla rozładowania zgromadzonego napięcia, czy 

też jest to zakorzeniony pogląd, wynikający z ograniczonej wiedzy i niewielkiego 

doświadczenia. Ponieważ nie umiem odpowiedzieć na żadne z tych pytań z wystar-

czającą dozą prawdopodobieństwa, staram się czytać bardzo mało. Zwłaszcza że 

przyglądanie się takiemu bagnu sprawia, że drastycznie maleje ochota na angażo-

wanie się w jakiekolwiek relacje społeczne. Nigdy przecież nie wiadomo, czy napo-

tkany na ulicy człowiek to przypadkiem nie jeden z nich – tych, którzy nienawidzą 

ludzkości i kochają kotki.

Jeśli ktoś z Was uważa, że to felieton o słitfociach kotków i szczeniaczków i krytykuję 

w nim miłość do zwierząt, powinien przeczytać go jeszcze raz. Gwarantuję, że idea 

dotrze za którymś razem. Albo i nie. Ale czy mogę coś na to poradzić?

Pozdrawiam! santee76

Kotki z Facebooka

http://www.twitter.com/santee76
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Odkąd pamiętam, lubiłem sporo gadać, czasem dużo za dużo. To było trochę 

tak, jak z pisaniem opowiadań od wczesnych klas podstawówki. Pisanie też 

zostało do dziś. Z opowieściami było różnie. Najpierw miałem etap, w którym 

czułem niesamowitą potrzebę skomentowania wszystkiego i zawsze. Potem 

było śpiewanie pod prysznicem, wiersze, bunt i egoizm, który wziął górę nad 

zdrowym rozsądkiem. Gdy zacząłem z nim walczyć, pojawiło się pytanie: No 

dobra, Krzychu, lubisz opowiadać to i owo, ale dlaczego przez tak długi czas nic 

poważnego z tego nie wynikło? No właśnie.

Praktyka
Mówcy publiczni jako grupa zawodowa nie mają łatwego życia. Trenerzy moty-

wacyjny, zwani coachami, są nad Wisłą traktowani tak, jak ropiejący wrzód na 

nie powiem czym. Ten tekst nie ma jednak na celu nikogo rozliczać z takiego 

podejścia. Tak jak nie każdy mówca jest coachem. Bo nie jest. Menedżerowie, 

sprzedawcy, nauczyciele lub nawet znakomici w swoich dziedzinach praktycy 

prędzej czy później stają w życiu przed koniecznością przekazywania wiedzy 

innym. I często stanowi to ogromny problem.

Nawet ci, którzy lubią mówić, mogą to robić, ubogacając słuchaczy i szanując 

ich wolność, albo narzucając im swoje własne „ja myślę, a ty musisz”. Ta druga 

praktyka jest niestety częstsza. Jeśli dołączymy do niej jeszcze błędy językowe, 

monotonny lub roszczeniowy ton, prezentację z Power Pointa z toną żółtego 

fontu na kolejnym zielonym slajdzie, otrzymujemy 

mieszankę nie do przełknięcia. Byłem mistrzem 

w serwowaniu takich dań.

Jeśli mamy szczęście, to prędzej czy później tra-

fimy na szczerą osobę, która powie nam, co myśli 

o ględzeniu trzy po trzy. Tylko co dalej? Ze sztuką 

przemawiania publicznego jest jak ze wszyst-

kim. Trudno jest postawić jeden krok dalej od 

naszego „lubię sobie pogadać”. Trudno samemu. 

Co innego, gdy inni też to lubią. To właśnie z tego 

powodu, trochę ponad rok temu, mój znajomy 

Toastmasters, czyli jak przełamać lody przed wystąpieniami....

Są tak zwane Gorące 
pytania, ale przekonanie 
się, czym są, pozostawię 
już tym z Was, którzy 
zdecydują się wpaść 
na jedno ze spotkań 
dowolnego klubu. 
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powiedział mi o Toastmasters – „Przyjdź Krzychu. Zobaczysz. Posłuchasz. 

Najwyżej stwierdzisz, że Ci to niepotrzebne”.

Ludzie, struktura i systematyczność

Zacznijmy od tego, z czym właściwie mamy do czynienia? Toastmasters to 

międzynarodowa sieć klubów mówców, w których zarówno doświadczeni 

i zawodowi, jak i niedoświadczeni i początkujący mówcy publiczni, doskonalą 

i zdobywają swoje umiejętności. Są to ludzie z najróżniejszych grup społecz-

nych i zawodowych. Zatem pierwsza i najważniejsza sprawa – nie. Nie musisz 

być wędrownym bardem czy oratorskim mistrzem, aby dołączyć do klubu. Nie 

musisz nawet do niego dołączać, bo na spotkania można przychodzić w roli 

wolnego słuchacza (nie realizując jednak ścieżki edukacyjnej).

Wszystko zaczęło się już w 1905 roku, kiedy to miało miejsce pierwsze, niefor-

malne spotkanie klubu. Dokładnie 24 marca. Wówczas rozpoczęto prace nad 

programem edukacyjnym, który (z niewielkimi zmianami) funkcjonował aż do 

kwietnia tego roku (obecnie wprowadzono nowy program Pathways, który 

pozwala na rozwój kompetencji chociażby w takich obszarach jak podcasting). 

Oficjalnie pierwsze spotkanie klubu odbyło się 22 października 1924 roku w USA. 

Obecnie organizacja Toastmasters liczy ponad 352 000 aktywnych członków. 

Rozwijają oni kompetencje jako mówcy i liderzy, uczestnicząc w spotkaniach 

w ponad 16 400 klubach rozsianych po 141 krajach. W Polce działa 65 aktyw-

nych klubów. Większość to kluby polskojęzyczne, ale są także anglojęzyczne, 

gdzie nie tylko mowy, ale całe spotkania odbywają się w tym języku. To stanowi 

doskonałą okazję do wymiany kontaktów i rozwoju kompetencji językowych.

To, co wyróżnia Toastmasters od innych spotkań, to przede wszystkim wielolet-

nia, sprawdzona struktura, która wzmacnia systematyczność na drodze osobi-

stego rozwoju mówcy. Cotygodniowe spotkania trwają około dwóch godzin. 

Składają się z kilku części. Rozgrzewki, podczas której każdy ma szansę zapre-

zentować się na klubowej scenie i sprawdzić siebie przed audytorium więk-

szym niż nasz własny kot. Najważniejszym elementem spotkania są mowy 

przygotowane. Zazwyczaj na spotkaniu mamy możliwość wysłuchania od 

dwóch do czterech takich mów. Skąd one się biorą? Dwa podstawowe pod-

ręczniki Toastmasters International, czyli podręczniki „Kompetentnego mówcy” 

Toastmasters, czyli jak przełamać lody przed wystąpieniami....

https://web.facebook.com/ToastmastersKrakow/
https://www.toastmasters.org
https://www.toastmasters.org/Pathways-Overview
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oraz „Kompetentnego lidera” (wydawane tylko w języku angielskim) zawie-

rają wytyczne dla 10 mów, które należy przygotować, aby na końcu otrzymać 

wspomniane tytuły. Nie o nie jednak w tym wszystkim chodzi. Ścieżka eduka-

cyjna Toastmasters nie jest przypadkowa. Pozwala systematycznie przełamy-

wać bariery związane z wystąpieniami publicznymi i tak na przykład pierwszą 

mową, którą ma przygotować nowy członek klubu, jest tak zwany „Ice breaker”. 

Chodzi o to, aby wyjść i przez co najmniej cztery minuty, ale nie dłużej niż sześć, 

w ciekawy sposób opowiedzieć innym o sobie. Mowa 10. to już wymagające 

wyzwanie zainspirowania widowni do czegoś. Zapytacie: to na tych spotkaniach 

mierzycie sobie czas? Tak, owszem. Jest do tego nawet specjalna funkcja w klu-

bie – Chronometrażysty. Nad przebiegiem każdego spotkania czuwa bowiem 

sztab ludzi, którzy realizując rozmaite funkcje (Kontrolera płynności, Gramatyka 

czy Głównego oceniającego), pozwalają na to, aby trwało dokładnie tyle, ile 

zakłada jego agenda. Dodatkowo realizują oni podręcznik „Kompetentnego 

lidera”. To pierwsze, niesamowite zderzenie z organizacją, które imponuje 

nowym członkom.

Po serii mów przygotowanych, tak jak i po każdej z nich, przychodzi czas na 

ewaluację. No dobrze, jeszcze wcześniej są tak zwane Gorące pytania, ale prze-

konanie się, czym są, pozostawię już tym z Was, którzy zdecydują się wpaść na 

jedno ze spotkań dowolnego klubu. Wracając do ewaluacji, to jest ona najcen-

niejszym spoiwem całej organizacji i ścieżki rozwoju w dziedzinie wystąpień 

publicznych w Toastmasters International.

Siła informacji zwrotnej
Każdy z mówców otrzymuje po swoim wystąpieniu informację zwrotną. Przede 

wszystkim od swojego recenzenta, którego wcześniej wybiera i przeważnie jest 

to bardzo doświadczony mówca oraz od każdego z gości na danym spotkaniu. Bo 

Toastmasters, czyli jak przełamać lody przed wystąpieniami....

Toastmasters uczy nie tylko przyjmować informację zwrotną, ale 
także jej udzielać. Ta umiejętność przydaje się w niemal każdej 
branży, w której mamy styczność z ludźmi.
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w Toastmasters każdy ma szansę udzielenia informacji zwrotnej! To nie tylko uczy 

ją przyjmować, ale także niesamowicie otwiera na innych, a w konsekwencji na 

siebie.

Niektórzy mówcy borykają się z tak zwaną paramową. To wszystkie te wypeł-

niacze, jak „yyy”, „eee”, „aaa”, które wstawiamy w miejsca, w których powinna 

być cisza. A cisza dla mówcy jest pauzą. Umiejętność odpowiedniego władania 

pauzą pozwala natomiast całkowicie zmieniać siłę i skuteczność każdej wypo-

wiedzi. To, czego nauczyłem się przez ostatni rok, to między innymi sprawne 

posługiwanie się niesamowitą plastycznością naszego języka.

Toastmasters uczy nie tylko przyjmować informację zwrotną, ale także jej 

udzielać. Ta umiejętność przydaje się w niemal każdej branży, w której mamy 

styczność z ludźmi. Dziś, w czasach, gdy uczenie maszynowe czy sztuczna inte-

ligencja zdają się czyhać i przejmować kolejne zawody, w których dotychczas 

człowiek okazywał się niezastąpiony, to właśnie kompetencje miękkie (a prze-

mawianie publiczne do nich należy) dają nam przewagę. Tę rynkową, ale nade 

wszystko osobistą.

Pamiętacie pytanie z początku: „No dobra Krzychu, lubisz opowiadać to i owo, 

ale dlaczego przez tak długi czas nic na poważnego z tego nie wynikło?”. Dziś, 

jako członek Toastmasters International, ale przede wszystkim człowiek świa-

domy tego, co, jak i do kogo chcę komunikować, powiem tyle: Wynikło, i to wię-

cej, aniżeli miałbym odwagę zamarzyć przed rokiem. Prywatnie, zawodowo, 

finansowo i jeszcze w dziesiątkach innych aspektów. Jedną z tych rzeczy jest 

autorski podcast „Bo czemu nie?”.

Jeśli jesteście zainteresowani, poszukajcie w swojej okolicy klubu i wpadnijcie. 

Najwyżej stwierdzicie, że Wam to niepotrzebne, a mówcy to jacyś dziwni ludzie. 

Dobrej zabawy.

Toastmasters, czyli jak przełamać lody przed wystąpieniami....

kolaczkrzysztof

http://www.boczemunie.pl
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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KSZTAŁT WODY

JAN URBANOWICZ

Cóż, dla mnie jest filmem dobrym, ale nie na tyle, by powiedzieć o nim, że jest najlepszym 

filmem ubiegłego roku. Ostatni obraz reżysera Guillermo del Toro to pozycja, o której było 

głośno od samego początku. Przede wszystkim za sprawą samego twórcy, który każdym 

swoim projektem wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno widzów, jak i krytyków na 

całym świecie. Tym razem nie mogło być inaczej.

Del Toro ma na koncie kilka naprawdę ciekawych produkcji i można powiedzieć, że każda 

z nich jest inna, ale zachowuje specyficzny styl reżysera, który przez wiele lat stał się bar-

Do końca nie wiem, jak to się stało, że ten film na tegorocznej oscarowej gali został 

ogłoszony najlepszym filmem 2017 roku. Czy na pewno zasługuje na to miano? Jaki 

jest „Kształt wody”?

       

https://youtu.be/DaahLDHc1zU


dzo rozpoznawalny. Ja przede wszystkim cenię go za obie adaptacje „Hellboya”, 

„Labirynt fauna” oraz „Pacific Rim”. Tym razem również nie mogłem się docze-

kać efektu jego płodnej wyobraźni.

Efekt był dla mnie zadowalający, choć nie ukrywam, że delikatnie się zawio-

dłem i liczyłem na więcej. „Kształt wody” to historia rozgrywająca się podczas 

zimnej wojny. Do jednego z amerykańskich laboratoriów trafia tajemniczy 

wodny stwór. Naukowcy chcą jak najwięcej o nim się dowiedzieć, a wyniki 

badań wykorzystać w wyścigu z Sowietami. W tym samym laboratorium sprzą-

taczką jest Elisa (Sally Hawkins) – niema dziewczyna, która szybko odkrywa, co 

zostało sprowadzone do ośrodka. Jak 

na pewno wiecie ze wszystkich zwia-

stunów i informacji o filmie, te dwie 

postaci – Elisa oraz wodny stwór mają 

się ku sobie i rodzi się między nimi 

uczucie. Tak więc film staje się historią 

o międzygatunkowej miłości, a co za 
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Najnowszy obraz reżysera Guillermo 
del Toro to pozycja, o której było 
głośno od samego początku.
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tym idzie opowieścią o równości i szacunku dla inności. W pełni to rozumiem 

i doceniam, że taki film powstał.

„Kształt wody” to film świetny wizualnie. Nic więc dziwnego, że został nagro-

dzony Oscarami za scenografię oraz za muzykę, która pomaga budować wyjąt-

kowy klimat. Nic dziwnego, gdyż jej autorem jest Alexandre Desplat i to już jego 

druga statuetka. Ciekaw jestem, co zaprezentuje w nadchodzącym filmie Wesa 

Andersona „Isle of Dogs”, gdyż to właśnie za „Grand Budapest Hotel” tego reży-

sera Desplat otrzymał swoją pierwszą statuetkę. Mamy tu również grono wybit-

nych aktorów – jak wspomniana Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, 

a także Michael Shannon czy Michael Stuhlbarg. Dla mnie osobiście najbardziej 

wybijał się drugi plan z rolą Jenkinsa. 

Film prezentuje sporo pięknych i uniwersalnych wartości. To na pewno jest jego 

zaleta, nie robi tego jednak moim zdaniem w sposób nowatorski. Nie dociera on 

do widza inaczej niż wiele filmów przed nim, przynajmniej nie w sposób emo-

cjonalny. Biorąc pod uwagę tematykę inności i równości, to o wiele lepszym 

filmem w tym roku był obraz „Tamte dni, tamte noce”, który powinien dostać 

statuetkę w kategorii najlepszego filmu. Najnowszy obraz Guillermo del Toro nie 

jest dziełem wybitnym. Jego wyjątkowość polega przede wszystkim na indywi-

Kształt wodyKształt wody
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dualnym stylu reżysera, który jednak pojawia 

się we wszystkich jego wcześniejszych pro-

dukcjach, przez co traci na swej wyjątkowości. 

Wychodząc z kina, czułem, że zobaczyłem to, 

co powinienem, ale nie byłem z tego powodu 

w pełni zadowolony. Chyba po prostu ocze-

kiwałem czegoś więcej, jakiegoś zaskoczenia, 

wstrząśnięcia mną. Niestety tak się nie stało. 

yasiek_

Kształt wody

Biorąc pod uwagę tematykę 
inności i równości, to o wiele 
lepszym filmem w tym 
roku był obraz „Tamte dni, 
tamte noce”, który powinien 
dostać statuetkę w kategorii 
najlepszego filmu. 

http://www.twitter.com/yasiek_
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JA, TONYA

JAN URBANOWICZ

W polskich kinach można było obejrzeć go pod tytułem „Jestem najlepsza. Ja, Tonya”, któ-

rego totalnie nie rozumiem i nie wiem, dlaczego dystrybutor zdecydował się na taką… głu-

potę. Jednak nie o tym chciałem. Film jest biografią byłej amerykańskiej łyżwiarki figurowej 

Toni Harding, z którą w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia związany był pewien 

sportowy skandal. Tonya bowiem została oskarżona i ukarana za to, że spiskowała w celu 

okaleczenia swojej koleżanki i wykluczenia jej z zawodów. Dostała za to dożywotni zakaz 

Sezon oscarowy już za nami i oczywiście sporo myślałem o filmach, które w tym okresie 

obejrzałem oraz o tych, które zostały nagrodzone, jak również o tych, o których niejako 

zapomniano. Jednym z tytułów, które najbardziej zapadły mi w pamięć w ostatnich 

miesiącach, jest zdecydowanie „Ja, Tonya”.

      

https://youtu.be/s2R_NMmnV84
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uczestnictwa w zawodach. Przez dwie godziny 

poznajemy główną bohaterkę od jej najmłodszych 

lat, przez rozkwit kariery, aż do jej zakończenia. 

Całość ogląda się znakomicie i nawet nie wiemy, 

kiedy mijają nam wspomniane dwie godziny.

W głównej i tytułowej roli zobaczymy tutaj 

australijską piękność, Margot Robbie, która 

sprawdza się idealnie. Partneruje jej między 

innymi Sebastian Stan, którego możecie koja-

rzyć z filmów Marvela, gdyż to on wciela się tam 

w Zimowego Żołnierza – tak, też na początku nie 

mogłem uwierzyć, że to faktycznie on. Ważną 

postacią jest również matka głównej bohaterki, 

którą zagrała Alison Janney – za tę rolę została 

nagrodzona Oscarem – jedynym, który powędro-

wał do tej produkcji.

No i tu rodzi się problem, jaki mam z tym filmem. 

Dlaczego nie otrzymał on więcej nagród? Moim 

zdaniem to idealna pozycja na niemal każdy czas 

i okoliczności. Jest świetnie zagrany, fenomenal-

nie zmontowany (naprawdę, dynamiczny montaż 

i burzenie czwartej ściany sprawdzają się fanta-

stycznie), jest zabawny, ale potrafi również trzy-

mać w napięciu i na dodatek ma genialną ścieżkę 

dźwiękową, składającą się z samych przebojów. 

Jakbym miał przyrównać „Ja, Tonya” do czegoś, 

Ja, Tonya

W głównej i tytułowej roli 
zobaczymy tutaj australijską 
piękność, Margot Robbie, która 
sprawdza się idealnie. 
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co widziałem wcześniej, to chyba pojawiłby się tu „Wilk z Wall Street”. To bardzo 

podobna konwencja i znajdziemy tu wiele wspólnych cech, jak choćby to, że 

w obu filmach zobaczymy Margot Robbie – tylko narkotyków jest tu zdecydowa-

nie mniej. 

Jeśli jesteście fanami łyżwiarstwa figurowego, to na pewno natraficie tu na 

momenty, które wgniotą Was w fotel, gdyż wszystkie sceny na lodzie, akrobacje 

i taniec, wyglądają zjawiskowo. Muszę przyznać, że właściwie cały film siedziałem 

jak na szpilkach, a podczas wspomnianych scen na zawodach miałem problem, 

by usiedzieć spokojnie.

„Ja, Tonya” jest jedną z największych niespodzianek, jakie spotkały mnie w ostat-

nich miesiącach w kinie. Absolutnie nie spodziewałem się takiej jazdy oraz tego, 

jak wiele satysfakcji da mi sam seans. Na chwilę powrócę jeszcze do rozdania 

Oscarów. Choć było pewne, że statuetkę za najlepszą pierwszoplanową rolę żeń-

ską dostanie Frances McDormand, to ja byłem w Team Margot i bardzo jej kibi-

cowałem. Robbie kolejny raz udowodniła, że nie jest tylko piękną, ale przede 

wszystkim znakomitą aktorką. Oglądanie jej na ekranie było czystą przyjemnością 

i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie mogła nam pokazać, na co ją stać. 

yasiek_

Ja, Tonya

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
KWIECIEŃ 2018

JAN URBANOWICZ

Czy komukolwiek trzeba ten film przedstawiać? 
Nawet jeśli jeszcze nigdy nie oglądałeś „Gwiezdnych 
wojen”, to doskonale znasz je z iMagazine, gdyż ich 
tematyka od dawna pojawia się na łamach maga-
zynu. VIII epizod sagi, który miał swoją premierę 
w grudniu minionego roku, w końcu wychodzi na 
nośnikach. Niestety, polski dystrybutor oraz Disney 
mają polskiego widza w nosie i na naszym rynku film 
nie pojawi się w wydaniu 4K. Szkoda. Pozostaje zaku-
pić za granicą lub zadowolić się wydaniem Blu-ray.

Filmami, które od początku najlepiej prezen-
towały się w Full HD (o 4K już nie wspomina-
jąc), były filmy przyrodnicze, pokazujące piękno 
naszej planety w wysokiej rozdzielczości. Siedząc 
na swojej kanapie, widziałem w życiu wiele, 
ale to właśnie takie produkcje zawsze robiły na 
mnie największe wrażenie. Przenieście się do 
podwodnego świata za sprawą drugiej części 
serii „Błękitna planeta“. Gwarantuję, że się nie 
zawiedziecie.

GWIEZDNE WOJNY. OSTATNI JEDI

BŁĘKITNA PLANETA 2
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Jeden z najlepszych polskich filmów ubiegłego 

roku. Mówi się, że każdy odnajdzie tu część sie-

bie i swojej rodziny przy wigilijnym stole. Cóż, 

może to i prawda, choć wolałbym, żeby w isto-

cie tak nie było. Doskonała obsada, w skład któ-

rej weszli: Dawid Ogrodnik, Arkadiusz Jakubik 

czy Maria Dębska. Idealny przykład na to, że 

polskie kino ma się dobrze i potrafi oferować 

produkcje na naprawdę wysokim poziomie, któ-

rego na pewno nie musimy się wstydzić. 

CICHA NOC

Dzięki tej produkcji kolejny raz byliśmy blisko otrzy-

mania tegorocznego Oscara w kategorii filmu ani-

mowanego. Co prawda „Twój Vincent” nie jest 

w pełni polską produkcją, ale można powiedzieć, 

że nasi ludzie włożyli w nią wiele pracy. Opowieść, 

która przybliża nam sylwetkę i twórczość Vincenta 

van Gogha, powstawała wiele lat, została w całości 

namalowana (w stylu obrazów artysty) oraz zani-

mowana. Patrząc na efekt, trudno się nie zachwycić. 

Zdecydowanie polecam zakup i oglądanie, jak tylko 

będziecie mieli ku temu okazję.

TWÓJ VINCENT

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Możecie już zacząć codziennie rano otwierać lodówkę 

i obserwować, jak z dnia na dzień wypełnia się ona Kali 

Uchis. Kwestią czasu jest to, że ta młoda artystka szczel-

nie wypełni każdą szufladę swoją ksywą. Naprawdę 

nazywa się Karly-Marina Loaiza, urodziła się w Kolumbii 

i wędrowała między Stanami a swoją ojczyzną. Samo 

życie napisało jej CV w taki sposób, że teraz nie ma 

wyjścia i musi stać się supergwiazdą, a Hollywood nie-

bawem zapuka do drzwi jej domu. Domu, którym do 

niedawna było wysłużone Subaru Forester. Rodzice nie mogli znieść jej buntow-

niczego stylu bycia i w końcu pokazali, gdzie jest klamka. Teraz, patrząc na liczbę 

wyświetleń na YouTube, tym domem może być skromny pałac z dwunastoma 

sypialniami. Kali opowiada o tym, jak przez kilka miesięcy SUV służył jej jako 

sypialnia, miejsce do odrabiania lekcji i studio nagrań. Parkowała przed super-

marketem, wyciągała laptopa z mikrofonem i w taki sposób w świat poszły jej 

pierwsze numery. Później wszystko potoczyło się dosyć szybko, a my możemy 

słuchać płyty, która może stać się popowym albumem roku. Temperament Amy 

Winehouse i barwa głosu Lany Del Rey w połączeniu z kolumbijską krwią daje 

nam niepowtarzany styl. Kali Uchis jest inna i w każdym numerze robi wszystko, 

żeby to udowodnić. Tym dowodem jest najnowszy album „Isolation”. Długo 

myślałem, co można napisać o tym materiale, ale za każdym razem klawiatura 

wystukuje banalny slogan „klimatyczna”. Obejrzyjcie pierwszą minutę którego-

kolwiek z klipów Kali Uchis, a będę usprawiedliwiony. Tradycyjny funk i hip-hop, 

wymieszany z nowoczesnym r’n’b, a w tym wszystkim latynoskie brzmienia pro-

sto z kolumbijskiej ulicy. Pociągająca, wciągająca i hipnotyzująca, taka jest Kali 

Uchis i mimo wielu porównań nie ma mowy o żadnym szufladkowaniu. Jeśli mi 

nie wierzycie, to zapraszam na tegoroczny Open’er Festival, gdzie artystka udo-

wodni wszystko, co o niej napisałem. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

KALI UCHIS
ISOLATION

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/isolation/1358285249?mt=1&app=music&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/isolation/1358285249?mt=1&app=music&at=11lHMT
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Pamiętam, była taka playlista „Młoda polska elektro-

nicznie”, do której wracałem dosyć często, ale z cza-

sem zwyczajnie się znudziła. Patrząc na to, co dzieje 

się w naszym kraju w tym temacie, mam wrażenie, że 

wspomniana playlista powinna być na bieżąco aktuali-

zowana. Pewnie miałaby już jakieś sto dwadzieścia trzy 

utwory i nie nudziłaby się nigdy. Wystarczy spojrzeć 

na listę nowych płyt, aby uzmysłowić sobie, jak mocną 

pozycję ma muzyka elektroniczna na naszym fonogra-

ficznym rynku. Niedawno wyczekiwaliśmy na każdą nową płytę, „katując” w nie-

skończoność podobne materiały, a teraz prawie ominąłbym taką pozycję jak Linia 

Nocna. Na szczęście tak się nie stało i Monika Wydrzyńska oraz Mikołaj Trybulec 

trafili ze swoim talentem w moje uszy. Nie będę ukrywał, że pośród podobnych 

pozycji Linia Nocna przekonała mnie przez wzgląd na płeć piękną. Wokal Moniki 

swoją niezwykłą delikatnością nie pozwala ominąć żadnego numeru. Nie mam 

pojęcia, gdzie ona wcześniej się ukrywała i jakim sposobem nie wpadła w tele-

wizyjną machinę wszelakich muzycznych show? Wiem, że warto było czekać. 

Wrażliwość, delikatność i czystość jej głosu idą w parze z naturalnością i minima-

listycznym podejściem do muzyki, czego w ostatnim czasie tak bardzo brakuje. 

Zero popisów, przebojowości, sztuczności i na siłę zdobywania publiki. Oni tego 

nie potrzebują, a Linia Nocna to idealny przykład na to, że dobra muzyka obroni 

się sama. Na początku można pomyśleć, że to kolejny duet powielający sukcesy 

naszej elektronicznej sceny. Nic bardziej mylnego, wystarczy poświęcić nieco 

więcej czasu, żeby wsłuchać się w teksty i ich przesłanie. Świetną Monikę idealnie 

uzupełnia Mikołaj Trybulec, który swoimi kompozycjami stworzył cudowne tło. 

Nowoczesne podejście często łamane jest klimatem lat 80., co momentami two-

rzy klimat filmowy. Gdy zamkniemy oczy, w tej muzyce widać krajobrazy, czuć 

zmieniające się warunki atmosferyczne i ludzkie uczucia. Ten album jest tak zwy-

czajny, że aż przejmujący. 

LINIA NOCNA
ZNIKAM NA CHWILĘ

calamuzyka

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/znikam-na-chwil%C4%99/1356465150?mt=1&app=music&at=11lHMT
http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/znikam-na-chwil%C4%99/1356465150?mt=1&app=music&at=11lHMT
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SAŁATKA Z BURAKÓW, 
JABŁKA I SERA KOZIEGO
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MAŁGORZATA ŁADA

• 2–3 buraki

• 1 kwaskowe jabłko

• 10 dkg serka białego koziego

• 1 łyżka soku z cytryny

• 1 mała cebulka szalotka 

(niekoniecznie)

• garść orzechów włoskich

 

Sos:
• 2 łyżki octu balsamicznego

• 2 łyżki oleju z orzechów wło-

skich lub z pestek z dyni

• 2 łyżki oliwy z oliwek

• sól, pieprz

Buraki umyć, zawinąć w folię aluminiową i upiec w temperaturze 

180° przez około 30–40 min.

Buraki ostudzić, obrać i pokroić w plasterki lub półplasterki (jeżeli 

buraki były większe).

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić podobnie jak 

buraki, skropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Cebulkę 

drobniutko pokroić. Orzechy posiekać dość grubo. Wymieszać 

wszystkie składniki sosu i odstawić na 10 minut.

Na talerzu ułożyć na przemian buraki i jabłka, posypać pokruszo-

nym serem i orzechami.

Skropić sosem i natychmiast podawać.

Smacznego!
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