06/2018 (90)

/

ISSN 2082-3630

/

www.imagazine.pl

Z aplikacją możesz więcej

PX
Uwolnij się od hałasu
i przewodów

Wybieraj tryby tłumienia i reguluj stopień
przepuszczania głosu

Miasto
Efektywnie redukuje dźwięk
miejskiego zgiełku

Biuro
Tłumi nawet wysoki
poziom biurowego hałasu

Bezprzewodowe słuchawki PX łączą najlepszą w klasie jakość
dźwięku z aktywną redukcją hałasu ANC, łącznością Bluetooth
aptX-HD, sensorami inteligentnego sterowania i baterią zapewniającą aż 22 godziny pracy.
Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

Samolot
Skutecznie tłumi dźwięk silników
i odgłosy z kabiny
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Bezprzewodowe stereo
z 2 głośników
Odporny na zachlapanie

WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH
CREATIVE Muvo 1c to miniaturowy głośnik nowej generacji o wyjątkowych cechach:
Zadziwiająco głęboki bas | Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia
bezprzewodowo 2 głośników | Wodoodporność (IP 66) - sprawdzi się nawet
na szalonej imprezie nad basenem | Odbieranie połączeń
za pomocą zestawu głośnomówiącego |
Dostępne w dwóch kolorach:
czarny i zielony
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Siedzę w redakcji i spoglądam przez okno.
Jest piękna, wakacyjna pogoda. Czego
chcieć więcej? Może, aby wreszcie te wakacje nastały. Bo przy wspomnianej aurze
naprawdę ciężko się skoncentrować i człowiek myślami ucieka daleko... np. do Mjanmy,
czyli Birmy. Na wycieczkę zabiera nas tym
razem Norbert. Warto tam pojechać, bo już
niedługo nie będzie tam tak, jak teraz, spokojnie i w zasadzie bez turystów. Wszystko
wskazuje na to, że Birma już niebawem stanie się nowym celem turystycznym. Ale
wracając do wakacji – warto przeczytać
w numerze garść porad przedwyjazdowych
od Maćka.
W numerze oczywiście masa bardzo fajnego sprzętu. Pokazujemy nowości m.in. od
Beoplay, PSB, Fitbita, Xiaomi. Możemy przeczytać o najnowszej megaprodukcji God of
War, a także o największych, konkurujących
ze sobą ekosystemach mobilnych. A na deser
najnowsi Avengersi.
Czerwcowy iMagazine ponownie wychodzi
chwilę wcześniej niż normalnie. A to przez
fakt, że przed nami znów długi weekend.
twitter.com/imagazinepl

facebook.com/iMagazinePL

Zabierzcie nas ze sobą. Warto nas czytać.
Zapraszamy!
Dominik Łada
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dołącz do nas
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POLSAT PRZEJMUJE ELEVEN
SPORTS – ZMIANA SIŁ NA
RYNKU PRAW TRANSMISJI
SPORTOWYCH

W nocy na moją skrzynkę e-mail wpadła dość niespo-

RAZER CORE-X
– NOWA OBUDOWA
DLA EGPU
KOMPATYBILNA
Z MACOS

dziewana wiadomość. W zalewie maili o RODO trafiłem
też na komunikat prasowy od Cyfrowego Polsatu. Firma
w nim informuje o zawarciu strategicznego partnerstwa
z Eleven Sports. To oznacza nic innego, jak przejęcie większościowych udziałów w Eleven Sports właśnie przez
Polsat. Mamy więc kolejne przetasowanie na rynku praw
sportowych.
Czytaj dalej...

Razer wprowadził do oferty nową i tańszą
obudowę dla eGPU, którą nazwali Core-X,
kompatybilną z Macami, obok starszego
Core-V2.
Czytaj dalej...

APPLE ODDA WAM 240 PLN, JEŚLI PŁACILIŚCIE ZA
WYMIANĘ BATERII W IPHONE 6 LUB NOWSZYM

Apple opublikowało informację na temat akcji zwrotu
kosztów (w wysokości 240 PLN) poniesionych przez
klientów przy okazji wymiany baterii w iPhone’ach 6
lub nowszych.
Czytaj dalej...
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AUTONOMICZNE BUSY
VOLKSWAGENA DLA
PRACOWNIKÓW APPLE
– FIRMY PODPISAŁY UMOWĘ

DYSKI FUSION DRIVE
BĘDĄ WSPIERAĆ APFS

Dla części użytkowników komputerów Mac

Apple ma dobrą wiadomość. Wkrótce należy
spodziewać się wsparcia systemu plików

Według doniesień „The New York Times” Apple podpisało właśnie umowę z firmą Volkswagen na dostarczenie samojezdnych samochodów. Pojazdy od VW mają

wozić pracowników pomiędzy budynkami Apple w rejonie zatoki San Francisco.
Czytaj dalej...

APFS dla dysków Fusion Drive. Hybrydowe
dyski będące opcją w komputerach iMac
i Mac Mini do tej pory nie były obsługiwane
przez nowy standard. Ma to się zmienić
w najbliższej przyszłości.
Czytaj dalej...

APPLE WDRAŻA RODO
– MOŻNA ŁATWO
POBRAĆ SWOJE DANE

Na dzień przed wejściem w życie RODO

Apple wdrożyło nowe narzędzia do zarządzania naszymi danymi. Teraz w jednym
miejscu w prosty sposób możemy usunąć
konto Apple ID, dezaktywować je, poprawić dane i co najważniejsze pobrać kopię
danych. Oczywiście nie zabrakło też informacji o tym, jak Apple chroni naszą prywatność.
Czytaj dalej...
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SKRADZIONY IPHONE,
ZGUBIONY MACBOOK – CO
ZROBIĆ? ZGŁOSIĆ DO BAZY
MACLIFE

Zgubiony czy skradziony sprzęt to prawdziwy kło-

pot. Dla wielu iPhone czy MacBook to narzędzia pracy,

APPLE OBNIŻA CENĘ
PRZEWODU USB-C NA
LIGHTNING

Apple postanowiło delikatnie obniżyć

w dodatku nienależące do tanich. Niestety odpowiednie
służby często są bezradne. Stąd też inicjatywa MacLife
mająca na celu utworzenie bazy sprzętu utraconego
i skradzionego. Co najważniejsze, pomysł przynosi
wymierne efekty.
Czytaj dalej...

cenę przewodu Lightning-USB-C. Teraz
zamiast 129 zł zapłacimy 99 zł za metrową
wersję tego kabla. Ma być to zapowiedź
zmiany ładowarki do iPhone’ów w niedługim czasie. Czas najwyższy.
Czytaj dalej...

1PASSWORD 7 FOR MAC – NOWA WERSJA,
PŁATNY UPGRADE LICENCJI, DARMOWY DLA
SUBSKRYBENTÓW

22 maja zadebiutowała nowa wersja 1Password dla Mac z numerkiem 7 i wprowadza szereg
funkcji poprawiających nasze bezpieczeństwo oraz pewne kwestie interfejsu użytkownika.
Wersja dla Windows pojawi się w przyszłym tygodniu. To pierwszy płatny upgrade od 5 lat,
więc warto z niego skorzystać, póki trwa promocja.
Czytaj dalej...
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Nowe słuchawki Denon AH-D5200
oraz AH-D1200
Nowe, stylowe słuchawki wokółuszne oferujące słynny dźwięk Denon, doskonałe w czasie podróży
oraz w codziennym użytkowaniu.

Denon przedstawia dwa nowe modele niezwykle stylowych, zaprojektowanych
z dbałością o detale słuchawek wokółusznych: AH-D5200 oraz AH-D1200.
Nowe eleganckie modele słuchawek wokółusznych bazują na 50 letnim doświadczeniu w innowacyjności w dziedzinie techniki słuchawkowej, która gwarantuje
wyjątkowy dźwięk zarówno w podróży jak i w domowym zaciszu. Wykonano je ze
starannie wyselekcjonowanych gatunków prawdziwego drewna i metalu, z wykorzystaniem zastrzeżonych, autorskich technologii Denon,
Dostarczając najczystszy możliwy dźwięk, który jest jednocześnie szczegółowy
i dokładny, słuchawki AH-D5200 wykorzystują naturalne właściwości akustyczne
swojej pięknej obudowy z drewna Zebrawood, aby zmniejszyć niepożądane rezo-

16
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nanse. Co więcej, wykonane w Japonii
przetworniki FreeEdge o średnicy 50 mm
stworzone zostały z materiałów starannie dobranych pod względem wysokiej
sztywności oraz niskiej masy. To zaawansowane rozwiązanie autorskiej konstrukcji
Denon eliminuje niepożądane zniekształcenia na membranie, ponadto przetworniki są montowane na przegrodach
z żywicy redukujących drgania.
Te miękkie, starannie dobrane pod względem brzmienia materiały ułatwiają membranom poruszanie się w odpowiedzi
na sygnał muzyczny bez zniekształceń,
zapewniając uzyskanie możliwie najczystszego dźwięku.
Kontrastując z organicznym drewnianym wykończeniem, wytrzymałe muszle
z odlewanego aluminium wieńczą design
modelu Denon AH-D5200, zapewniając
długotrwałą jakość oraz doskonale ergonomiczny kształt. Uniwersalna, lekka
konstrukcja pozwala na wygodne i długotrwałe słuchanie ulubionej muzyki, dzięki
komfortowi zapewnionemu przez wysokiej jakości miękką skórę ekologiczną,
która cechuje się odpornością na intensywne użytkowanie zachowując jednocześnie swój estetyczny wygląd.
Wyjątkowe wykończenie w brązowym, mosiężnym oraz białym kolorze
uzupełnia bardziej tradycyjny, czarny
design. Słuchawki AH-D1200 są ideal-
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nym towarzyszem w podróży, oferującym doskonały dźwięk gdziekolwiek jesteś.
Nowoczesna konstrukcja idealnie sprawdzi się w czasie codziennych dojazdów do
pracy, a nawet dłuższych podróży.
Wytrzymałe materiały doskonale pasują do spektakularnego brzmienia – dzięki
monochromatycznym, aluminiowym muszlom, wykończonym miękką skórą ekologiczną. Nauszniki wypełnione zostały specjalnie zaprojektowaną pianką 3D
z pamięcią kształtu, która minimalizuje nacisk boczny, a zastosowane lekkie materiały pozwalają na słuchanie ulubionych utworów komfortowo przez dłuższy czas.
Wygoda użytkowania została uzyskana dzięki składanej konstrukcji oraz etui,
dzięki którym słuchawki AH-D1200 oferują mobilność i są łatwe do przechowywania. Co więcej, możesz prowadzić rozmowy telefoniczne dzięki odłączanemu
kablowi z wbudowanym mikrofonem, a pilot z trzema przyciskami umożliwi
płynną regulację głośności oraz sterowanie odtwarzaną muzyką, zapewniając
pełną kontrolę podczas przemieszczania się w ciągu dnia.
Słuchawki AH-D5200 oraz AH-D1200 są dostępne 					
w sprzedaży u autoryzowanych dealerów.

18
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TELEWIZJA 4K DLA
POCZĄTKUJĄCYCH
– PODSTAWOWE ZAGADNIENIA,
KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

Mundial w 4K to pierwsze duże wydarzenie realizowane

KONFERENCJA MCE
2018 JUŻ CORAZ BLIŻEJ
Programujesz? Jesteś designerem UX/UI?

Czekasz na event z solidną dawką merytorycznej wiedzy? Już 5–6 czerwca odbędzie
się 5. edycja konferencji technologicznej MCE

w ultrawysokiej rozdzielczości. Dla osób siedzących
w temacie nowych technologii UHD, 4K nie jest nowością. Natomiast dla tych, którzy nie śledzą rynku telewizorów czy ogólnie nowinek, może być to spora zmiana.
Dlatego w skrócie i prostym językiem postaram się
wyjaśnić najważniejsze zagadnienia.
Czytaj dalej...

– poznaj praktyków z Google, DeepMind
Health, InVision, Airbnb, Zalando, Nvidia,
IBM, którzy podczas 2 dni intensywnych
wykładów podzielonych na ścieżki dla programistów i designerówt podzielą się praktyczną wiedzą z zakresu programowania
cross-platform, projektowania dla VR/AR,
tworzenia rozwiązań AI i wielu innych.
Czytaj dalej...

TWITTER ZMIENIA ZASADY GRY
DLA APLIKACJI TRZECICH JAK
TWEETBOT CZY TWITTERRIFIC

Twitter wczoraj ogłosił zmiany dla deweloperów aplikacji
trzecich, w tym takich klientów jak Tweetbot, Twitterrific,
Talon i wielu innych. Obawiam się, że nie jest dobrze, ale
będziemy nadal mogli z nich korzystać.
Czytaj dalej...
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PIERWSZY AUTORYZOWANY
SALON MI STORE
W WARSZAWIE JUŻ OTWARTY

Xiaomi, przy współpracy z dystrybutorem ABC Data

S.A., 12 maja w warszawskiej Arkadii otworzył pierwszy

TWEETBOT 3.0 DLA
MAC – NOWY DESIGN,
NOWE BEBECHY
I W KOŃCU TRYB
NOCNY

w Warszawie autoryzowany salon Mi Store.
Czytaj dalej...

Tapbots wypuściło swoją najnowszą wersję prawdopodobnie najlepszego klienta
Twittera na świecie – Tweetbot dla Mac
w wersji 3.0.
Czytaj dalej...

APPLE PAY DZIĘKI BOON
ZNÓW DZIAŁA W POLSCE

W najbliższych tygodniach w Polsce zacznie działać Apple
Pay, potwierdził to sam Tim Cook. Tymczasem wczoraj wróciła możliwość korzystania z Apple Pay za pomocą usługi,
którą być może pamiętacie, czyli Boon. Przepis, jak z niej
korzystać, znajdziecie na naszych stronach.
Czytaj dalej...
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TP-Link globalnym liderem
rynku urządzeń WLAN
TP-Link, wiodący dostawca produktów sieciowych dla sektorów SOHO i SMB,
konsekwentnie i nieprzerwanie plasuje się na pierwszym miejscu wśród globalnych
dostawców urządzeń WLAN od ponad 7 lat. Tak wynika z raportu Quarterly Wireless LAN
Tracker (Q4 2017) przygotowanego przez International Data Corporation (IDC).

Najnowszy raport IDC ujawnił, że w czwartym kwartale 2017 roku TP-Link rozdystrybuował ponad 18,04 mln swoich produktów z kategorii WLAN, uzyskując
udziały w rynku na poziomie 42,00%. Dzięki takim osiągnięciom firma zachowała dominującą pozycję lidera na rynku już po raz 29 z rzędu (w ujęciu kwartalnym: 29 następujących po sobie kwartałów).
W ciągu całego minionego roku TP-Link sprzedał na świecie aż 78,46 milionów urządzeń do obsługi sieci bezprzewodowej. W ten sposób udział w rynku
WLAN w 2017 roku wyniósł 44,08%, a roczny przychód dla kategorii osiągnął aż
1,07 miliarda USD.
Rok 2017 przyniósł kilka świetnych osiągnięć. Jesteśmy przekonani, że 2018
będzie jeszcze bardziej ekscytujący. Od wielu lat projektujemy i produkujemy
urządzenia zgodnie z naszą misją. Naszym klientom, zarówno indywidualnym
jak i biznesowym, udostępniamy produkty oferujące najnowsze technologiczne
rozwiązania. Umożliwiamy im w ten sposób stworzenie stylu życia, który jest
prosty a jednocześnie inteligentny - powiedział Pingji Li, dyrektor generalny
TP-Link Networking BU.

21
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ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
W APPLE MAPS

Jeśli znajdziecie błąd w Apple Maps, to zgłoście to Apple. Poprawią, zazwyczaj w ciągu
paru dni. Jak? Zapraszam poniżej.
Czytaj dalej...

EFAIL: PGP I S/MIME
DZIURAWE – MOŻNA
ODCZYTAĆ ZAWARTOŚĆ
SZYFROWANYCH E-MAILI

14 maja został udostępniony dokument tłumaczący dziury w szyfrowaniu PGP i S/MIME, które
zapewnia(ło) nam spokój przy przesyłaniu
poufnych informacji za pomocą e-maili.
Czytaj dalej...

GOOGLE ONE – NOWA NAZWA, NOWE CENY ZA
PRZESTRZEŃ DLA GOOGLE PHOTOS I GOOGLE DRIVE

Google będzie w najbliższych miesiącach wprowadzał usługę Google One, pod którą scalą wszystkie swoje
plany cenowe dla powiększenia przestrzeni dla naszych danych. Przy okazji wprowadził znaczącą obniżkę cen…
Czytaj dalej...
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KARTA KREDYTOWA
APPLE PAY Z GOLDMAN
SACHS

Jeśli mało Wam plotek na temat Apple Pay,

to wczoraj pojawiła się informacja na łamach
„The Wall Street Journal”, że Apple wspólnie
z Goldman Sachs pracuje nad wprowadzeniem
na rynek własnej karty kredytowej.
Czytaj dalej...

SCREEN SAVERY Z APPLE
TV DLA MACOS, WINDOWS
I LINUXA

Jednym z lepszym powodów do kupna Apple
TV, jeśli macie zbyt dużo gotówki, są „wbudo-

wane” w niego screen savery. Mogę godzinami
oglądać powolne przeloty dronów nad pięknymi
miastami lub przyrodą, również w 4K, ale niestety oficjalnie Apple nie oferuje ich dla macOS,
a tym bardziej Linuxa czy Windows.
Czytaj dalej...

APPLE WATCH SERIES 3 LTE TRAFIA DO 4 KOLEJNYCH KRAJÓW

Apple Watch Series 3 z LTE trafił wczoraj do czterech kolejnych krajów…
Czytaj dalej...
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JBL Go 2
JBL Go 2 to nowszej generacji brat kultowego głośnika JBL Go. To doskonały pomysł
na prezent i najlepsze brzmienie zamknięte w kompaktowej formie. Głośnik, który można
zabrać ze sobą dosłownie wszędzie!

JBL Go 2 to bogato wyposażony, wodoodporny głośnik Bluetooth o klasie wodoszczelności IPX7. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu zapewnia nawet 5 godzin strumieniowego przesyłania muzyki przez łącze Bluetooth
w jakości, z jakiej słynie JBL. JBL Go 2 oferuje również krystalicznie czysty dźwięk
połączeń telefonicznych za pośrednictwem wbudowanego zestawu głośnomówiącego, który redukuje szumy. Kompaktowa konstrukcja i 12 atrakcyjnych kolorów do
wyboru sprawia, że nowy głośnik JBL Go 2 staje się nową ikoną stylu!
Konstrukcja o klasie wodoszczelności IPX7 sprawia, że głośnik Go 2 można zanurzyć w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa
wodoszczelności „podwodnej”. Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w cza-
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sie pływania w wodzie i snorkelingu,
gdzie duże głębokości nie występują.
JBL Go 2 można zatem bez obaw
używać na plaży, na brzegu basenu,
a nawet w samym basenie.
Dodatkowo głośnik JBL Go 2 wyposażony jest w wejście sygnału audio AUX,
które umożliwia odtwarzanie muzyki
nawet, jeśli urządzenie źródłowe nie
posiada technologii Bluetooth.

Specyfikacja techniczna:
Wersja Bluetooth: 4.1
Obsługiwane profile: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
HFP V1.5, HSP V1.2
Przetwornik: 1 x 40 mm
Moc: 3,1 W RMS
Pasmo przenoszenia: 180 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 80 dB
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy
(3,7 V, 730 mAh)
Czas ładowania akumulatora: 2,5 godziny
Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin
(różni się w zależności od ustawień głośności i treści audio)
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 71,2 x 86,0 x
31,6 mm
Masa: 184 g
Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 4 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:
2402 – 2480 GHz
Sugerowana cena detaliczna: 149 zł
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APPLE PAY W POLSCE
TO NIE WSZYSTKO, TYCH
ROZWIĄZAŃ OD APPLE
WCIĄŻ BRAKUJE

APPLE MA PONOĆ PLAN
NA SWOJĄ KABLÓWKĘ

Wkrótce WWDC 2018, lada moment w niektó-

Bardzo prawdopodobne, że Apple wymyśli

była obecna w wielu innych krajach, a nie jest

kablówkę na nowo. Wiarygodność doniesień

dostępna w Polsce. Warto sprawdzić, czego

Bloomberga odnośnie Apple jest znikoma,

jeszcze nie dostajemy od Apple, a lista jest

ale plan, w którym Apple będzie oferował

naprawdę spora.

wykupienie subskrypcji przez TV app, wydaje

Czytaj dalej...

rych bankach obecnych w Polsce pojawi się też
Apple Pay. To jednak nie jedyna funkcja, która

się być jak najbardziej możliwy. To może być
najwygodniejsza metoda na płacenie za kilka,
czy nawet kilkanaście usług.
Czytaj dalej...

ARTE.TV – NIETYPOWY
I DARMOWY SERWIS VOD
DOSTĘPNY PO POLSKU

Być może nie wiecie, ale na naszym rynku dostępny jest
serwis VOD z ciekawymi programami dokumentalnymi
i kulturalnymi. Odkryłem go przy okazji dokumentu
o Bitcoinach. Nazywa się ARTE i wywodzi z kanału telewizyjnego o tej samej nazwie.
Czytaj dalej...
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WYNIKI FINANSOWE APPLE ZA FISKALNY Q2 2018

Znamy już wyniki finansowe za kolejny rekordowy kwartał w wykonaniu Apple. Spółka

pochwaliła się danymi powyżej oczekiwań analityków, wynikami, które są zaprzeczeniem
pewnych plotek. Jednocześnie to wyniki szalenie nudne, przewidywalne, monotonne – wręcz
podobne do obecnego stanu Apple.
Czytaj dalej...

JONY IVE – WYJĄTKOWY
WYWIAD Z PROJEKTANTEM
APPLE WATCHA – I MOJE
PRZEMYŚLENIA NA
TEMAT PRZYSZŁOŚCI
SMARTZEGARKÓW

Na łamach Hodinkee pojawił się wyjątkowy

wywiad z twórcą Apple Watcha – Sir Jonathanem
Ive’em, Chief Design Officer w Apple.
Czytaj dalej...
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Legendarna konstrukcja teraz
także bezprzewodowa
– słuchawki Koss Porta Pro® Wireless
Amerykańska legenda w świecie słuchawek, firma Koss, zaprezentowała nowe wcielenie swojego
kultowego modelu. Porta Pro® Wireless łączy wysoką jakość dźwięku z wolnością, jaką gwarantuje
łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.1. Słuchawki wyposażone są we wbudowany pilot zdalnego
sterowania z mikrofonem oraz pojemny akumulator.
Model Koss Porta Pro® to prawdziwa ikona w świecie słuchawek. Od chwili swojego debiutu w 1984 r. ten legendarny model zdobył uznanie wśród milionów
miłośników doskonałego dźwięku. Najnowszym urzeczywistnieniem tej klasycznej konstrukcji są słuchawki Porta Pro® Wireless, które do znanej już jakości
brzmienia dodają jeszcze większą wygodę użytkowania, jaką zapewnia łączność
bezprzewodowa Bluetooth 4.1.

28
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Sound of Koss
Koss Porta Pro® Wireless to perfekcyjnie dopracowana konstrukcja, która
udowadnia, że wysoka jakość dźwięku
to przede wszystkim zasługa przetworników. Tak jak w pierwowzorze głośniki
napędzane są przez cewki nawinięte
drutem z miedzi beztlenowej i w połączeniu z wysokiej jakości komponentami zapewniają mocny, bogaty bas,
detaliczny zakres wysokotonowy i bardzo dobry wgląd w materiał muzyczny.
Całości dopełnia doskonały balans
obsługiwanych zakresów i szerokie
pasmo przenoszenia.
Aby mieć pewność, że podczas bezprzewodowej transmisji do uszu użytkownika dotrze dźwięk wyróżniający
się klasycznym profilem brzmienia Koss,
projektanci wykorzystali Bluetooth
4.1 współpracujący z kodekiem aptX.
Dzięki temu Porta Pro® Wireless dostarczają wysokiej jakości dźwięk, który jest
jednym z kluczowych czynników decydujących o popularności oryginalnych
Porta Pro®.

Niezrównany komfort
użytkowania
Kolejnym aspektem wpływającym
na popularność tego legendarnego
modelu jest niesamowita wygoda
użytkowania. Porta Pro® Wireless
wyposażone są w 3-stopniową regulację siły nacisku słuchawek na uszy.
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Rozwiązanie to, w połączeniu z lekką, otwartą konstrukcją, zapewnia wygodę
podczas wielogodzinnego słuchania muzyki. Możliwość długiego rozkoszowanie
się swoimi ulubionymi nagraniami to także zasługa wbudowanego akumulatora
litowo-jonowego, który po pełnym naładowaniu zapewnia energię na ponad 12
godzin pracy.
Najnowszy produkt firmy Koss cechuje się także łatwością obsługi. Obie słuchawki połączone są przewodem z wbudowanym modułem zdalnego sterowania i mikrofonem. 3-przyciskowy pilot pozwala m.in. zmieniać utwory, odbierać/
kończyć połączenie telefoniczne, a także regulować poziom głośności. Mikrofon
natomiast wykorzystywany jest nie tylko podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, lecz także do nagrywania dźwięku oraz głosowego sterowania kompatybilnymi urządzeniami.
Koss Porta Pro® Wireless zadebiutują na polskim rynku w lipcu br. Słuchawki będą
dostarczane wraz ze specjalnym sztywnym etui ochronnym. Nominalną cenę
modelu poznamy w chwili wprowadzania produktu do sprzedaży.
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APPLE PAY W POLSCE OFICJALNIE
W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, mamy oficjalne potwierdzenie ze strony
Tima Cooka, w najbliższym czasie płatności Apple Pay będą dostępne dla klientów
wybranych banków w Polsce. Prawdopodobnie usługa wystartuje w czerwcu. Apple
Pay trafi wkrótce także do użytkowników sprzętu Apple na Ukrainie i w Norwegii.
Czytaj dalej...

BEZPRZEWODOWE CARPLAY DOSTĘPNE
W NOWYM MERCEDESIE KLASY A

Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas ze Stuttgartu. Okazuje się, że w nowym
Mercedesie Klasy A doczekamy się bezprzewodowej wersji CarPlay. Tym samym
Mercedes dołącza do BMW w oferowaniu takiej odmiany CarPlay – prawdopodobnie
to początek dalszej ekspansji CarPlay właśnie w bezprzewodowym wydaniu. Koniec
kabli jest naprawdę bliski.
Czytaj dalej...
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Mjanma – ostatni dzwonek na zobaczenie
Azji niezmienionej przez turystów
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Birma – lub bardziej poprawnie Mjanma – to jedno z mniej znanych państw na świecie.
Wielu ludzi nawet nie wie, jaka jest prawidłowa nazwa kraju, jeszcze mniej wie, jakie miasto jest
stolicą – tego nie wiedzą nawet wszyscy mieszkańcy. Ja w artykule będę wymiennie korzystał
z nazwy Birma i Mjanma.
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Mimo że graniczy z tłumnie odwiedzaną przez turystów Tajlandią, to jest praktycznie nieznana i zupełnie omijana przez turystów. W samolocie, którym lecieliśmy z Doha do największego miasta kraju, czyli Yangon, było około 150 szczelnie
zajętych miejsc. Na lotnisku wysiadło z niego oprócz naszej dziesięcioosobowej
„wycieczki” jeszcze tylko 6 osób. Cała reszta poleciała dalej do Tajlandii. To bardzo
dobrze pokazuje dysproporcję liczby turystów w tych dwóch graniczących ze sobą
i w sumie dość podobnych krajach.
Powodem tego stanu rzeczy jest bardzo burzliwa najnowsza historia kraju. Dość
powiedzieć, że dopiero w 2012 były tam pierwsze wybory mające cechy demokratycznych, a całkowicie wojskowa junta została odsunięta do władzy dopiero
w 2016 roku. Władzę wtedy przejęła w dużym uproszczeniu Aung San Suu Kyi, opozycjonistka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Ale w Myanmarze nic nie jest
oczywiste i proste. Aktualnie mówi się o odebraniu jej tej nagrody, co byłoby bezprecedensowym wydarzeniem. Do wyborów demokratycznych pośrednio doprowadził cyklon Nargis, który w maju 2008 roku przeszedł nad południową częścią
kraju. W tej największej katastrofie naturalnej w kraju zginęło wówczas ponad 145
tys. osób, a ponad 2 mln mieszkańców, w tym żyjących w największym mieście
kraju, zostało bez pożywienia i dachu nad głową. Co niebywałe junta wojskowa nie
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wpuściła wtedy zagranicznej pomocy na teren kraju. To stało się początkiem końca
tej władzy.
Pewnie może się Wam to wydawać niemożliwe, ale do początku 2015 Wasze iPhone'y w Mjanmie były raczej bezużyteczne, bo w kraju nie działał roaming z innymi
sieciami. Aktualnie sieć komórkowa jest mocno rozbudowywana. Jednocześnie rozbudowywana jest sieć elektryczna, na ten moment większość miejscowości, poza
głównymi ośrodkami, ma prąd z dieslowskich generatorów.
Ostatnią z ciekawostek, które pokazują, jak jest to mało popularny kraj wśród turystów, jest to, że potrzebujemy tam wizy. Wyrobić ją możemy w ambasadzie tego
kraju, niestety w Polsce ambasady Birmy nie ma. Na szczęście od 2014 roku jest możliwość wyrobienia eVizy, ale tylko dla osób, które przylecą do kraju samolotem.
O sytuacji politycznej, gospodarczej i izolacji tego kraju mógłbym napisać więcej
niż cała objętość iMagazine. Jeśli kogoś temat zainteresował, to polecam genialną
książkę Emmy Larkin „Spustoszenie”.
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Moja „wycieczka” po kraju obejmowała miejsca, które wydały się najciekawsze
z „pierwszej ręki”, czyli od osoby, która mieszka w Birmie od dziewięciu miesięcy.
Oczywiście nie zwiedziłem całego kraju, ale i atrakcji wystarczyłoby na kilka razy
więcej dni, niż tam byliśmy. Wspomnę tu o kilku najciekawszych miejscach i dam
Wam kilka rad praktycznych, jeśli byście chcieli odwiedzić ten piękny kraj.
Informacje praktyczne Przede wszystkim to kraj monsunowy i ma dwie pory
– suchą i deszczową. Nie muszę chyba pisać, że lepiej go odwiedzić w porze suchej,
która trwa od listopada do maja, a od listopada do lutego są optymalne dla nas,
Europejczyków, temperatury.

Pewnie może się Wam to wydawać niemożliwe, ale do początku
2015 Wasze iPhone'y w Mjanmie były raczej bezużyteczne, bo
w kraju nie działał roaming z innymi sieciami.

Do Myanmaru najlepiej polecieć liniami Qatar przez lotnisko w Doha. Taka droga
jest optymalna kosztowo i czasowo. Za bilety w obie strony można zapłacić około
2000 złotych.
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W kraju są fatalne drogi, 150 km samochodem to minimum pięć godzin jazdy. Ruch
jest prawostronny, ale 90% samochodów ma kierownicę po prawej stronie, co, jak
się domyślacie, nie ułatwia jazdy. Warto więc rozważyć loty krajowe, które są zaskakująco dobre. Samoloty są w niezłym stanie, a ceny przystępne. Ciekawostką jest
to, że podawane są zawsze trzy ceny lotów, dla obywateli Birmy, dla cudzoziemców
i dla rządu. Chyba nie muszę pisać, które są najniższe, a które najwyższe.
W hotelach lub płacąc za bilety lotnicze, możemy spokojnie liczyć na płatność kartą
kredytową lub w dolarach. Na te drugie jednak trzeba uważać, muszą bowiem być
praktycznie nowe, aby ktoś je chciał od nas przyjąć. Jeśli będą nawet lekko zniszczone lub będą miały serię, która z jakichś powodów im nie pasuje, to z płatności nici. Dlatego najlepiej wypłacić gotówkę z bankomatu w lokalnej walucie kyat
(MMK). Miesiąc temu wypłacając 200 tysięcy kyatów kartą Revolut, pobierało mi
565 złotych. Co daje kurs 365 kyatów za 1 złoty. Dla porównania piwo 0,3 w sklepie
kosztuje 1100 kyatów, a dobry obiad w lokalnej knajpie 5000 kyatów od osoby.
W kraju są ogromne różnice cenowe, w lokalnych restauracjach i sklepach jest
bardzo tanio. Obiad z piwem, które jest stosunkowe najdroższe, kosztuje około
12–15 złotych za osobę. Za to w lepszych hotelach jest bardzo drogo, nawet 10 razy
drożej. Przy czym my razem z dziećmi stołowaliśmy się raczej w lokalnych restauracjach i żadne z nas nie miało problemów żołądkowych. Swoją drogą lokalne jedze-
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nie jest bardzo dobre. Im mniej coś znamy, tym jest
lepsze, a często dowiedzieć się, co jemy, jest ciężko,
bo stosunkowo niewiele ludzi mówi po angielsku.
Ceny hoteli zależą od ich klasy, my będąc z małymi
dziećmi, wybieraliśmy te lepsze (europejskiej 4*)
i płaciliśmy około 300 złotych za noc ze śniadaniem, które jest standardem. Wszystkie hotele
kupiliśmy za pośrednictwem Booking.com. W kraju
jest bardzo mało noclegów do wynajęcia za
pośrednictwem AirBNB i w wielu miejscach widziałem tabliczki zakazujące wynajmu w tym systemie.
Do poruszanie się po miastach najlepsza są taksówki, nie warto ich jednak łapać na ulicy, a użyć do
tego aplikacji Grab. Ma ją każdy taksówkarz, a ceny
są wtedy najbardziej atrakcyjne. Płatność odbywa
się gotówką. Zdziwić Was może to, że w dużych
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miastach brak na ulicach tak popularnych w Azji skuterów, zostały zakazane, aby
nie wprowadzać chaosu. W mniejszych miastach i na prowincji są jednak bardzo
popularne.
Jak wspomniałem, w kraju rozbudowuje się sieć LTE i warto kupić sobie kartę lokalnego operatora. Do niedawna karta SIM kosztowała około 200 dolarów (sic!), ale
teraz za 40 tysięcy kyatów można mieć kartę i 1GB transmisji. Karty trzeba rejestrować, a to może potrwać, bo z lokalnymi mieszkańcami czasami ciężko się
porozumieć.
Ludzie Zresztą ludzie w Birmie to temat na oddzielną książkę. Po pierwsze są niesamowicie mili. W kraju, w którym turystów jest bardzo mało, a Ci, co są, nie przyjechali tu z przypadku, tylko chcieli zobaczyć ten kraj, lokalna ludność jeszcze nie
została przez turystów zniszczona. Stąd nie jesteście narażeni na różnego rodzaju
naciągaczy. Birmańczycy są buddystami, którzy wierzą w karmę, więc naprawdę
nie chcą nikomu zrobić krzywdy. Są przy tym ogromnie ufni. Pewnego razu będąc
pierwszy raz w jakiejś restauracji, zapomnieliśmy portfela naszej przyjaciółki, która
mieszka w Yangon, a tylko ona miała lokalną walutę. Zaproponowała ona, że za
obiad dla całej 11-osobowej wycieczki zapłaci jutro, jak będzie szła do pracy. Kelner
nie miał absolutnie nic przeciw, do głowy mu nie przyszło, że ktoś chciałby go oszukać. Jako Europejczycy byliśmy bardzo rozpoznawalni, dlatego wchodząc trzeci raz
do tej samej restauracji, nie musieliśmy już nic mówić, bo napoje, te, które chcemy,
stały po chwili na stole. Z drugiej strony Birmańczycy myślą zupełnie inaczej niż
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my, to, co dla nas jest logiczne, dla nich nie i dlatego należy być bardzo precyzyjnym w wypowiedziach. Dość powiedzieć, że zamawiając herbatę, nie dostaniemy
cukru, zamawiając z cukrem, raczej nie dostaniemy łyżeczki. Musimy o nią oddzielnie poprosić. Ludzie oprócz tego, że są mili i uczciwi, to zwyczajnie wzbudzają sympatię. Podczas jednego z pierwszych dni spytaliśmy obsługę w hotelu, czy jest tu
bezpiecznie i czy można wieczorem iść na plażę. Usłyszeliśmy, że tak, jest bezpiecznie, a poza tym pracownik hotelu dodał z uśmiechem: „Spójrzcie na nas i na siebie,
kto by chciał Wam zrobić krzywdę”. Ja może nie jestem gigantem, ale moi koledzy
o wzroście prawie dwu metrów wyglądali na gigantów przy Birmańczykach niższych
ode mnie o głowę.

Co warto zobaczyć – ten akapit mógłby mieć drugie tyle, co
już napisałem, ale się powstrzymam. Kraj jest bardzo ciekawy,
ja nie zobaczyłem nawet jakieś małej części, więc wypiszę tylko
trzy miejsca, które OBOWIĄZKOWO musicie zobaczyć, plaże
znajdziecie sobie sami.

Warto zobaczyć Ten akapit mógłby mieć drugie tyle, co już napisałem, ale się
powstrzymam. Kraj jest bardzo ciekawy, ja nie zobaczyłem nawet jakieś małej części,
więc wypiszę tylko trzy miejsca, które OBOWIĄZKOWO musicie zobaczyć, plaże znajdziecie sobie sami.

40

/ PODRÓŻE / Mjanma – ostatni dzwonek na zobaczenie Azji niezmienionej...

Bagan – to chyba jedyny must see w Birmie, miejsce najczęściej odwiedzane przez
turystów. To ogromny kompleks świątyni, który ciągnie się dziesiątki kilometrów.

tytuł

Mamy tam kilka tysięcy mniejszych i większych pagód i świątyń z X–XIII wieku.
W porze suchej bardzo popularne są loty balonami nad Bagan. Nam się tego nie
udało zobaczyć, ale zaliczyliśmy wschód słońca widziany z wieży widokowej.
Niezapomniane uczucie. Kompleks Bagan przechodzi właśnie renowację i jest przywracany do właściwego wyglądu. Junta wojskowa, która rządziła krajem, remonto-

wała i dobudowywała świątynie niezgodnie z pierwotnym wyglądem, teraz jest to
odwracane po to, aby Bagan wpisać na listę dziedzictwa UNESCO.
Jezioro Inle – ogromne słodkowodne jezioro w środku kraju. Zajmuje bardzo dużą
powierzchnię, ma około 30 km długości i 15 km szerokości i maks. 3 metry głębokości. Jezioro zamieszkuje około 70 tysięcy ludzi, którzy mieszkają w domkach na
palach. Są to całe pływające miasteczka. Na jeziorze są też hotele, do których trzeba
dopłynąć łodzią na nocleg, co bardzo polecam, bo zachód słońca na jeziorze jest
niezapomniany. Jezioro jest bardzo żyzne i daje plony przez cały rok. Mimo sporego
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zanieczyszczenia są tu też ryby, które ciągle łowi się w tradycyjny sposób. Rybacy z Inle Lake
stają na wąskiej łódce i jedną z nóg oplatają wiosło, aby w ten sposób wiosłować. Wygląda to
wielce majestatycznie. Na Inle spędziliśmy całe dwa dni, a dla mnie i tak było to za mało.
Naypyidaw – to może być zaskoczenie, ale moim zdaniem warto. To najmniej znana stolica na
świecie. Wielu mieszkańców Mjanma ciągle uważa Yangon za stolicę. Jednak w 2005 roku stolica została przeniesiona z Yangon właśnie do Naypyidaw. Junta wojskowa miała dość protestów w dawnej stolicy, wybudowała więc sobie nową pośrodku niczego. To tak, jakby stolicę
z Warszawy przenieść nagle do wielkiego pustego miasta wybudowanego w Bieszczadach.
W ogromnej stolicy są tak naprawdę tylko osoby pracujące w ministerstwach poukrywanych
w gęstych parkach. W hotelu, w którym spaliśmy, w Naypyidaw nie było nikogo oprócz nas.
Warto tu jednak przyjechać, bo miasto wygląda trochę jak opuszczone przez ludzi po kataklizmie.
W kraju, w którym nie ma dobrych dróg, tu mamy autostrady po 10 pasów w jedną stronę bez
pasa zieleni, co daje 20 pasów betonu, na których wcale nie ma samochodów. Można wyjść na środek i zrobić sobie pamiątkową fotkę z policjantem. Takiego przeżycia nie można sobie odmówić.
Jeśli chcecie odwiedzić Azję jeszcze niezniszczoną przez turystów, to Birma jest idealnym kierunkiem. Ale zróbcie to szybko, obawiam się, że otwarcie nowego rządu na świat i na potencjalnie duże zyski z turystyki ściągnie tam całą masę turystów. Turystów, którzy, chcąc nie chcąc,
zamienią Mjanma w drugą Tajlandię.
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5. edycja konferencji MCE
już 5-6 czerwca w Warszawie!
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

Bilety i agenda na stronie

2018.mceconf.com

Patron medialny:
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NoOffice w praktyce, czyli
dlaczego warto i jak to wygląda
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w insk i

W iMagazine jestem gościem od dwóch hashtagów: #iPadOnly – czyli praca tylko na iPadzie (te słowa
piszę na iPadzie Pro 10,5") oraz #NoOffice – czyli praca bez biura – prowadzę swoją firmę i aplikację
Nozbe od ponad 11 lat, nie mając fizycznego biura, tylko oficjalny adres. Zatrudniam 25 pracowników
i 12 stałych współpracowników. Promuję te hasła, bo tak żyję, tak pracuję... i wiem, że to działa.
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Dzisiaj chciałbym Ci lepiej przybliżyć klimat pracy bez biura – pokazać, dlaczego
warto i jak taki system funkcjonuje „od kuchni”.

InfoShare 2018 – kto był, ten usłyszał
Ten artykuł to część mojej prelekcji z ostatniej edycji konferencji InfoShare, kto
więc w niej uczestniczył, zna już temat. Jeśli udało Ci się być na widowni, to wielkie dzięki – była pełna sala i świetna atmosfera. Miło się też rozmawiało z zainteresowanymi widzami już po prezentacji – w kuluarach.

Czym charakteryzuje się praca w modelu #NoOffice
(#BezBiura)
Praca w tym trybie nie oznacza jedynie, że zamykamy wszystkie biura i, siłą rzeczy, przestajemy do nich chodzić. Dla mnie #NoOffice to diametralna zmiana
podejścia do idei biura. Tradycyjnie uznajemy, że biuro jest absolutnym wymogiem dla kogoś, kto prowadzi „poważną” firmę. Spróbuję Cię przekonać, że biuro,
jeśli naprawdę jest konieczne, jest tylko narzędziem, takim samym jak komputery,
komórki i inne sprzęty. Jak ujął to profesor, na którego wykłady chodziłem podczas studiów: „biuro jest czymś fakultatywnym, a nie obligatoryjnym”.
Praca w modelu #NoOffice to przede wszystkim redefinicja pracy:
Praca to nie miejsce, do którego się chodzi, ale to, co się robi!
Innymi słowy, model #NoOffice zakłada, że nie ma znaczenia, gdzie pracę wykonamy, ważne, aby była zrobiona. W związku z tym należy zaprojektować komunikację, zadania, narzędzia i procesy w zespole w taki sposób, aby faktycznie można
było pracować skądkolwiek. Aby być produktywnym bez biura.

Dlaczego warto wypróbować model #NoOffice
Jest wiele zalet pracy bez biura i zapewniam, że nie chodzi tylko o oszczędność
na opłatach za wynajem powierzchni biurowej. Są według mnie jeszcze większe
korzyści z takiego trybu pracy.

1. Brak stresu w drodze do pracy
Rzadko mi się to zdarza, ale za każdym razem, gdy jestem w jakimś dużym mieście
i stoję w korku, aby zdążyć na spotkanie umówione na rano, trafia do mnie, że wiele
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osób codziennie w takich okolicznościach musi dotrzeć pracy. W aucie na zakorkowanej ulicy. W zatłoczonym metrze. Przepychając się na chodniku. Jaki to stres!
Moje biuro mieści się na poddaszu, tuż nad sypialnią. Prowadzą do niego jedne
schody. Udaję się do niego przeważnie około 9 rano – po zawiezieniu dzieci do
szkoły. Nie ma korka. Nie ma stresu.

2. Wybór stylu życia
Dzięki #NoOffice, można mieszkać wszędzie! Gdzie tylko się zapragnie! Nie
trzeba codziennie pojawiać się w biurze, nie trzeba więc mieszkać w metropolii,
jeśli się tego nie chce. Nagle miejsce zamieszkania staje się po prostu wyborem.
Wyborem niezależnym od miejsca pracy.
Zaczynając ze mną pracować, moja asystentka Magda mieszkała w Warszawie. Po
pół roku „niechodzenia” do biura spytała, czy mogłaby przenieść się do Francji,
bo zawsze jej się to marzyło.
Spytałem ją: „Czy mają we Francji internet?”. Zapewniła mnie, że mają i pojechała!

3. Talenty z całego świata!
Podczas rekrutacji nowych pracowników skupiamy się tylko na jednej rzeczy – aby
osoba, którą zatrudniamy, była najlepszym specjalistą z danej dziedziny, jaką jeste-

46

/ PRODUCTIVITY / NoOffice w praktyce, czyli dlaczego warto i jak to wygląda

śmy w stanie znaleźć i zaprosić do współpracy. Nie jest ważne, gdzie mieszka.
W Nozbe mamy mnóstwo historii o tym, jak znaleźliśmy niezwykle utalentowaną
osobę, o którą walczyliśmy z większymi firmami i wybrała nas, nie chcąc przenosić się do dużego/innego miasta. Dzięki nam może mieć ambitną i dobrze płatną
pracę, mieszkając tam, skąd pochodzi lub po prostu tam, gdzie chce.

4. Elastyczne godziny pracy
Tak, #NoOffice to nie tylko kwestia miejsca pracy, ale także czasu pracy – nie pracuje się tylko w godzinach pracy biura. Można pracować, kiedy jest komu wygodnie. Ważne, aby praca była wykonana i aby uczciwie zaplanować sobie 40 godzin
pracy tygodniowo.
To jest szczególnie ważne zimą, gdy „normalni” pracownicy wychodzą do pracy,
gdy jest jeszcze ciemno i wracają o zmierzchu. Pracownicy mojej firmy mogą
w połowie dnia zrobić sobie przerwę i wyjść na spacer, skorzystać ze słonecznych chwil, pobiegać, iść na pocztę bądź po dziecko do szkoły. Model #NoOffice
pozwala na pełną elastyczność.

5. Więcej czasu na pracę w skupieniu
Na koniec zostawiłem sobie koronny argument: pracując w modelu #NoOffice
i mając do wykonania zadanie wymagające pełnego skupienia, można po prostu
wyłączyć czat, telefon, powiadomienia albo nawet odciąć internet. W biurze nie
da się „wyłączyć biura” – zawsze ktoś może podejść, zaczepić, głośno rozmawiać
przez telefon i bezceremonialnie przerwać nam pracę.
Zacząłem pisać ten artykuł tuż przed nagraniem kolejnego odcinka audycji
„ThePodcast.fm”. Przerwałem pisanie, nagrałem z Radkiem zaplanowany odcinek
i od razu mogłem wrócić do pisania. Zakończyłem rozmowę video, pochyliłem się
nad iPadem i kontynuowałem pisanie. W moim biurze nie ma nikogo, nikt więc
mi nie przerywa. Właśnie to cenię sobie najbardziej w pracy #NoOffice – zmiana
„kontekstu” przebiega sprawnie i bez zakłóceń – czas potrzebny na osiągnięcie
pełnego skupienia skrócony jest do minimum.

A co z kontrolą? Skąd wiem, że ludzie pracują?
Rozpisałem się na temat korzyści wynikających z pracy w modelu #NoOffice
i teraz pewnie chcesz wiedzieć, jak w takich warunkach kontroluję pracow-
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ników? Przecież powiedzenie: Zaufanie jest dobre, ale kontrola – lepsza, nie
wzięło się znikąd.
W tradycyjnym biurze mamy do czynienia ze złudzenie kontroli. Czy fakt, że ktoś
siedzi przy komputerze, oznacza, że jest w pełni produktywny i intensywnie pracuje? Jaką pewność co do tego może mieć szef takiej osoby? Może jego pracownik akurat przegląda Facebooka, pisze prywatną wiadomość lub „lajkuje” zdjęcia
na Instagramie? Zwierzchnik nie ma wyjścia. Musi mu zaufać.
Pytam więc, z kim wolisz pracować. Z osobą, której ufasz, czy z kimś, kogo musisz
kontrolować?
W pracy #NoOffice wyniki pracy mówią więcej niż godziny przesiedziane w biurze. Uważam, że trzeba raz na zawsze odwrócić te proporcje i mówić, że:
Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze.
Brzmi lepiej, prawda?

Ale jak pracować efektywnie w modelu #NoOffice?
Tak, jak wspomniałem w jednym z poprzednich artykułów, o tym, JAK pracować
w takim modelu, przyjdzie mi napisać całą książkę. Powoli się do tego przymierzam, dlatego daj mi, proszę, znać, jakie masz pytania w kontekście #NoOffice,
jakie widzisz wyzwania, zagrożenia, problemy...
Mimo że w Nozbe pracujemy w taki sposób już od ponad 11 lat, chętnie dowiem
się o doświadczeniach innych firm z różnych branż. Jeśli chcesz się czymś podzielić, daj, proszę, znać!
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Lifestyle MacUsera
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

XIAOMI MITU FIDGET BUILDING BLOCKS – CENA OKOŁO 20 PLN
To chyba najtańszy produkt, jaki był opisywany w Lifestyle MacUsera. Za ciut
przydługą nazwą Xiaomi Mitu Fidget Building Blocks kryje się po prostu kostka
antystresowa. Czyli takie ustrojstwo, które możemy sobie przekładać w palcach,
kiedy jesteśmy czymś zdenerwowani lub nad czymś mocno myślimy. Ale nie do
końca ta kostka jest taka prosta. Po pierwsze dostajemy ją rozłożoną i musimy
sami złożyć. Części przypominają elementy Lego Technics. Po drugie taka
kostka to tylko pokaz możliwości Xiaomi w zakresie klocków. Możecie nie wiedzieć, że firma ma w swojej ofercie, i to nawet w Polsce, roboty dość podobne
do tych z oferty Lego. Składają się one właśnie z klocków jak w tej zabawce.
Muszę powiedzieć, że jakość wykonania nie odbiega od jakości Lego nic a nic,
o czym nie można powiedzieć w przypadku innych klonów Lego.
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SKARPETKI KINGPIN – CENA 15 PLN
Jestem wielkim fanem piw kraftowych, czyli
tych pochodzących z browarów rzemieślniczych. Jednym z takich browarów jest okupujący moje TOP3 browar Kingpin. Oni sami
piszą o sobie: „Piwo to dla nas rock’n’roll,
połączenie solidnego rzemiosła i zdrowej
dawki szaleństwa… Bo Kingpin nie znosi
poprawności”. Z tego browaru wyszło jedno
z moich ulubionych piwo, czyli Headbanger
– Imperial IPA z Testerem Gier. Ale ja nie
o piwie miałem tym razem. Ostatnim produktem Kingpin są… skarpetki. Skarpetki

SKY SHOW SOBIENIE KRÓLEWSKIE 2018
– CENA BILETU 35 PLN
Kilka lat temu obowiązkową imprezą do
odwiedzenia był piknik lotniczy w Góraszce
pod Warszawą. Niestety od 2011 impreza
już się nie odbywa. W tym roku startuje na
szczęście nowa impreza lotnicza w okolicach Warszawy – SKY SHOW Sobienie
Królewskie 2018. Data jest dobra, bo w 2018
obchodzimy 100-lecie powstania lotnictwa
polskiego. To pierwszy tego typu festiwal lotniczy w Polsce, łączący imponujące pokazy
podniebnych akrobacji z gwiazdorskim turniejem golfowym. Impreza potrwa dwa
dni, 16–17 czerwca, a dojazd z Warszawy do
Sobieni Królewskich nie powinien zająć więcej niż godzinę. Fani lotnictwa mogą liczyć
między innymi na pokazy Łukasza Czepiela,
pierwszego polskiego pilota w Red Bull Air
Race na Extra 330, Mateusza Stramy na zabytkowym Jaka-3U i dużo więcej. Dla dzieci
przewidziano wesołe miasteczko.

z lekko szalonym logo browaru. Skarpetki
możemy nabyć w dwóch kolorach – zielonym i żółtym. Każda z wersji jest poświęcone
jednemu z piw warzonych przez ten browar
– oraz Turbo Geezer. Genialny prezent dla
fanów piwa!
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ALKOMATY ALCOSENSE – CENA OD 599 PLN
Od bardzo dawna myślałem o zakupie alkomatu, wstrzymywały mnie jednak opinie o niedokładności pomiaru. Aż
trafiłem na alkomaty AlcoSense. Mamy dostępne trzy wersje: najtańszą – Excel, Pro oraz najdroższą – Ultra. Ta ostatnia
potrafi zrzucać nasze pomiary do pliku, który możemy otworzyć na komputerze. Każda z wersji wygląda bardzo dobrze,
co potwierdza nagroda Red Dot Award – międzynarodowa
nagroda w dziedzinie wzornictwa produktu. Każda z wersji
używa też czujnika elektrochemicznego używanego przez
policję w Polsce i w innych krajach UE. Co 12 miesięcy musimy
przeprowadzić kalibrację urządzenia. Alkomat powie nam,
jakie stężenie alkoholu mamy, ma też bazę dopuszczanych
norm w innych krajach. Na końcu zaś dowiemy się, kiedy bezpiecznie możemy wsiadać za kółko. Jak to mówią – Safety
First. Całość wygląda i działa znakomicie.

XIAOMI ROIDMI HANDHELD – CENA OKOŁO 1200 PLN
Niekwestionowanym liderem w produkcji odkurzaczy ręcznych jest Dyson. Mam go w domu jako uzupełnienie robota
sprzątającego, wiem więc, co mówię. Ale właśnie wyrosła mu
konkurencja od Xiaomi, a nazywa się Wireless Vacuum Cleaner
lub po prostu Roidmi F8. Odkurzacz wyposażono w silnik rozpędzający się do 100 tysięcy obrotów na minutę, co przekłada
się na moc ssania 115 W. Na w pełni naładowanym akumulatorze pozwala na prawie godzinę pracy w zwykłym trybie lub
10 minut w trybie turbo. Jest przy tym bardzo lekki, bo waży 1,5
kg, a z dołączoną szczotką na wysięgniku 2,5 kg. Wyposażono
go także w lampkę na głównej szczotce oraz w filtr HEPA, usuwający roztocza i alergeny z naszego otoczenia. Oczywiście,
jak prawie każdy produkt Xiaomi posiada podłączenie do aplikacji, która przypomni nam na przykład o wymianie filtru.
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STOJAK NA SŁUCHAWKI TWELVE SOUTH FERMATA HEADPHONE
CHARGING STAND – CENA OKOŁO 399 PLN
Słuchawki to zawsze problem, jeśli chodzi o utrzymanie porządku na biurku. Nie
wiadomo, co z nimi zrobić. Z pomocą przychodzi produkt Twelve South Fermata.
To wykonany z aluminium stojak na słuchawki. Możemy na nim powiesić słuchawki,
a dzięki temu będą wyglądały estetycznie i nie będą psuły wyglądu biurka MacUsera.
Wykonanie stojaka, jak i każdego produktu Twelve South, nie pozostawia nic do
życzenia, to produkty z najwyższej półki, jeśli chodzi o jakość. Stojak jednak oprócz
tego, że dobrze wygląda, ma dla nas niespodziankę, a jest nią wbudowane zasilanie
do ładowania słuchawek bezprzewodowych. Kabelek ukryty w obudowie jest zakończony złączem micro USB (szkoda, że brak przejściówki na USB-C). W zestawie dostaniemy też ładowarkę USB 2A, która szybko naładuje każde słuchawki.
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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B&O Earset – kultowe słuchawki
wskrzeszone w bezprzewodowej wersji
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Pierwsze douszne słuchawki Bang & Olufsen powstały w 2000 roku. Był to model A8 Earphones.
Co ciekawe, ciągle na aukcjach można je kupić jako nowe. Potem firma kazała nam czekać 15 lat
na nowy model douszny, a A8 Earphones doczekały się statusu modelu kultowego. Teraz zaś, po
18 latach, legenda wraca w wersji bezprzewodowej. Tym razem nazywa się B&O Earset.

55

/ SPRZĘT / B&O Earset – kultowe słuchawki wskrzeszone w bezprzewodowej wersji

To o tyle ciekawe, że nie ma w nazwie Beoplay, jak wszystkie inne ostatnio prezentowane
słuchawki firmy. Może to oznaczać chęć uczczenia pierwszego modelu lub odwrót Bang &
Olufsen od traktowanej jako tańszą podmarki Beoplay.
A8 Earphones ze swoim pałąkiem zakładanym na ucho w celu lepszego trzymania słuchawki to jedne z najbardziej charakterystycznych słuchawek. Prawdopodobnie kojarzycie
ten kształt. Były chwalone za doskonałą jakość, ogromną wygodę i fantastyczny design.
W sumie wszystkie te cechy są aktualne do dzisiaj. Przez tych 18 lat zmieniło się zasadniczo
jedno – ludzie nie chcą używać już słuchawek na kablu, szczególnie słuchawek dousznych.
B&O Earset są odpowiedzią na tę potrzebę.
Ten model jest, jak to ja określam, w połowie bezprzewodowy, czyli z urządzeniem łączy się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth 4.2, ale już

A8 Earphones ze swoim pałąkiem
zakładanym na ucho w celu lepszego
trzymania słuchawki to jedne z najbardziej
charakterystycznych słuchawek.

obie słuchawki są ze sobą połączone kablem, na
którym znalazł się pilot sterowania. Zastosowanie
BT w wersji 4.2 pozwala na łatwe przełączanie się
między urządzeniami podłączonymi pod te same
słuchawki, daje też możliwość sprawdzenia stanu
naładowania baterii z telefonu.
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Kształt samej słuchawki jest bardzo zbliżony do protoplasty sprzed lat. Jedyną większą
różnicą jest powiększenie samej słuchawki, a to dlatego, że musiała się tam zmieścić bateria, która ma wystarczyć na pięć godzin odtwarzania muzyki. Jak zwykle firma tu lekko kłamie, na szczęście na plus, bo bez problemu słuchawki wystarczą na siedem godzin nie za
głośnego grania. Następnie będziemy musieli je naładować za pomocą złącza w standardzie USB-C. Ładowanie trwa około dwóch godzin.
Oryginalne linie słuchawki zostały zaprojektowane przez Andersa Hermansena w latach
90. Projekt z charakterystycznym pałąkiem jest bardzo industrialny, a to za sprawą użytych materiałów, czyli gumy i anodowanego alauminium oraz sześciokątnej śruby, która
łączy pałąk z tłokiem regulującym jego wysokość. Oryginalnie słuchawki były w naturalnym kolorze aluminium, we współczesnej wersji możemy wybrać kolor biały lub brązowo-czarny. Miałem możliwość przyjrzenia się obydwu kolorom i mnie do gustu przypadł
model ciemniejszy. Wersja biała jest mniej surowa i pewnie bardziej spodoba się kobietom.
Najważniejsze jest to, że konwersja klasycznego kształtu na model bezprzewodowy nie
spowodowała utraty tego niepowtarzalnego kształtu. Earset ciągle urzeka swoją industrialną, oldschoolową linią.
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Sama konstrukcja pałąka jest dość komplikowana, możemy ją bowiem regulować w trzech
płaszczyznach i dostosować do własnego ucha. Pałąk możemy obniżyć, obrócić względem głowy, a także pochylić, aby dostosować do kształtu ucha. Mimo tak rozbudowanej
regulacji konstrukcja jest bardzo sztywna. Nic tu nie rusza się zbyt sztywno i zbyt lekko, nic
nie skrzypi. Tłok, który reguluje wysokość pałąka, nie wysuwa się sam, ale też nie wymaga
zbyt dużo siły, aby zmienić jego położenie, a wszystko to bez żadnego uczucia tarcia materiałów. Doprawdy w precyzji ruchu elementów pałąka można się zakochać, a wrażenie
użytkowania można porównać do precyzji zamykania drzwi w Rolls-Roysie.

Tak rozbudowana regulacja daje nam dużą wygodę używania słuchawek. Użycie pałąka
sprawia, że nie czujemy w uchu ciężaru słuchawek – 30 g (AirPods ważą 8 g). Mamy jednocześnie ogromny komfort braku uczucia wypadania słuchawki z ucha. Niestety, te zalety są
po części niwelowane przez kabelek, którym są połączone słuchawki. Musimy go przełożyć za szyją i o ile w rekreacyjnej jeździe na rowerze raczej nie będzie przeszkadzał, to już
w czasie intensywnego biegania może nie być komfortowy, obcierając się o naszą szyję.
Nic dziwnego więc, że na prasowych zdjęciach pełno ujęć modnie ubranych młodych

Doprawdy w precyzji ruchu elementów pałąka można się zakochać, a wrażenie
użytkowania można porównać do precyzji zamykania drzwi w Rolls-Roysie.
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ludzi, ale nie ma nikogo w stroju sportowym. Te słuchawki lepiej sprawdzą się jako słuchawki codzienne do miasta niż na siłownię.
Słuchawki Earset to model otwarty, który przepuszcza dźwięki otoczenia. Jadąc na rowerze lub chodząc po mieście, będziemy słyszeli otoczenie. Są ludzie, którzy wolą konstrukcje dokanałowe, odcinające nas od otoczenia, ja należę do tych, którzy wolą słyszeć też
otoczenie. Dlatego tak bardzo lubię AirPodsy, które mają podobną konstrukcję. Zresztą
muzyka brzmi naturalniej, jeśli nie jest pozbawiona dźwięków otoczenia. Muzyka, jaka
dociera do naszego ucha z Earset, jest taka, jak same słuchawki. Jest dość mocno stonowana i brak jej ogromnej dawki energii. Nie ma dużo przerysowanych basów czy metalicznie cykających tonów wysokich. Całość dźwięku jest bardzo ułożona i zaskakująco
podobna do brzemienia oryginału sprzed 18 lat.
Oczywiście za pomocą wbudowanego w apkę

Nie ma tu przerysowanych basów czy
metalicznie cykających tonów wysokich.
Całość dźwięku jest bardzo ułożona
i zaskakująco podobna do brzemienia
oryginału sprzed 18 lat.

B&O equalizera możemy podbić zarówno basy,
jak i tony wysokie, ale moim zdaniem nie warto.
Te słuchawki brzmią najlepiej na neutralnych
ustawieniach, przy których najbardziej eksponowany jest środek. Po prostu musimy dobrać
właściwą muzykę do słuchawek. O ile to nie
będzie techno lub disco, to wszystko będzie bar-
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dzo dobrze. Docenimy wtedy neutralność muzyki oraz przejrzystość wokalu. Mimo ewidentnego przeznaczenia słuchawek do spokojniejszej muzyki momentami brakuje jednak
trochę mięsistych tonów niskich. Drugi problem to typowa przypadłość wszystkich dousznych słuchawek bezprzewodowych, czasem chciałoby się zagrać głośniej, a tu skala kończy się zbyt szybko.
Earset znakomicie się też sprawdza przy rozmowach telefonicznych. Naszych rozmówców
dzięki charakterystyce słuchawek słyszymy idealnie, a co najważniejsze równie dobrze oni
słyszą nas.
Producent, który postanawia wskrzesić kultowy model w nowej wersji, zawsze wystawia
się atak. Takie próby nie zawsze się udają. Bang & Olufsen poradził sobie z tym tematem
całkiem dobrze. Nowy model wygląda prawie tak samo dobrze, jak klasyczny, brzmi bardzo podobnie, a co najważniejsze, zachował styl poprzednika. Niemniej jednak Earset to
nie są słuchawki dla każdego, sięgnie po nie pewnie ktoś, kto szuka oryginalnego stylu,
a nie użytkownik, który chciałby kupić dobrze grające słuchawki w dobrej cenie. Po prostu ten model przede wszystkim kupuje się oczami, przymykając jedno oko na cenę
1299 złotych.
Ocenia iMagazine
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PSB Speakers – M4U 8
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

PSB nie jest firmą, która co chwile wypuszcza nowy model słuchawek, dlatego tym bardziej moja
ciekawość była wzmożona. Poprzedni model M4U 2 spotkał się z uznaniem osób ceniących dźwięk
ze swojego zestawu audio, często wartego tyle, co nowa Škoda Fabia.
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Pięć lat, tyle musiałem czekać na kolejny test słuchawek PSB, które w 2013 roku zrobiły na
mnie ogromne wrażenie. Producent, który ma niewiarygodnie bogatą historię w produkcji
samych przetworników i kolumn głośnikowych, wypuścił właśnie nowy model i przyznam,
że mocno zacierałem na niego ręce. PSB nie jest firmą, która co chwilę wypuszcza nowy
model słuchawek, dlatego tym bardziej moja ciekawość była wzmożona. Poprzedni model
M4U 2 spotkał się z uznaniem osób ceniących dźwięk ze swojego zestawu audio, często wartego tyle, co nowa Škoda Fabia. Słuchawki testowane były w magazynach dla prawdziwych
fanatyków i okazały się świetnym połączenie lifestyle’owego podejścia do muzyki, z tym
bardziej audiofilskim. Minęło sporo czasu, ale w końcu doczekaliśmy się następcy.
Nowy model M4U 8 na pierwszy rzut oka nie

Minęło sporo czasu, ale w końcu
doczekaliśmy się następcy. Nowy model
M4U 8 na pierwszy rzut oka nie różni się
znacznie od poprzednika, jednak postęp
technologiczny jest adekwatny do czasu,
jaki musieliśmy na nie poczekać.

różni się znacznie od poprzednika, postęp technologiczny jest jednak adekwatny do czasu, jaki
musieliśmy na niego poczekać. Bardzo szybko
przypomniałem sobie, jakie podejście do klienta
ma ten kanadyjski producent, a kluczem do mojej
pamięci było opakowanie i znajdujące się w nim
akcesoria. Takich rzeczy raczej się nie spotyka,
żaden ze znanych mi producentów nie dostar-
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cza takiego zaplecza dla swoich słuchawek. Bardzo praktycznie zaprojektowane pudełko
ma nawet opisy, gdzie i co się znajduje. Pod otwierającymi się częściami pudełka, co chwilę
znajdujemy najbardziej przydatne akcesoria, które po prostu wywołują uśmiech na twarzy. Zastanówcie się, czego potrzebujecie do słuchawek, a jestem pewny, że PSB tę rzecz
umieściło w pudełku od M4U 8. Nawet jestem pewny, że w tym pudełku znajdziecie takie
akcesoria, których w swoich myślach nie wymieniliście, bo kto pomyślał o karabińczyku do
zaczepienia pokrowca? Chyba że jest tu z nami jakiś świr.

Po rozpakowaniu od razu rzuca się w oczy pokrowiec, którego nie da się nie zauważyć. Jest niezwykle solidny, a przy okazji ładny. Ten pokrowiec uratuje nasze słuchawki w każdej podróży
i uważam, że zastosowanie twardych materiałów w tym przypadku jest bardzo rozsądne.
Niestety, jego wymiary mogą odstraszać, ale jak to w życiu bywa, coś, za coś. Oprócz wspomnianego karabińczyka psb dodaje dwa przewody (USB, jack), adapter samolotowy, przejściówkę na
większego jacka 6,3 mm i zapasową parę wymiennych nauszników. Byłbym zapomniał o ściereczce z mikrofibry, przecież o taki sprzęt trzeba dbać. Taki zestaw startowy przypomina nam,
za co zapłaciliśmy 1699 złotych. W tym nieco dużym pokrowcu znajdują się złożone słuchawki,
a po ich rozłożenie zaczynamy inaczej myśleć o rozmiarach pokrowca. Nagle okazuje się, że jest
on niezwykle mały w porównaniu do słuchawek, które bezpiecznie przenosi. M4U 8 to duża
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zamknięta konstrukcja z wielkimi przetwornikami umieszczonymi w gigantycznych nausznikach. Ten wydawałoby się najprostszy na świecie system składania, jest dla nich zbawienny i nie
zamyka ich w domu przy lampowym wzmacniaczu, a takie właśnie aspiracje mają te słuchawki.
Konstrukcyjnie i dizajnersko, Kanadyjczycy inaczej podeszli do sprawy niż Skandynawowie,
którzy najczęściej goszczą na łamach iMagazine. Przyzwyczailiśmy się już do minimalizmu,
prostoty i połączeń skóry ze stopami aluminium czy stali. M4U 8 ociekają plastikiem, ale
raczej mówimy tu o jego lepszej odmianie niż typowego „chińczyka”. Na szczęście elementy,
które mają kontakt z naszym ciałem to już mięciutka skóra pokrywające nauszniki i pałąk.
Rozmiar nauszników odgrywa znaczącą rolę w wygodzie tego modelu. Uwielbiam tak duże
muszle, które są w stanie w całości bez absolutnie żadnego problemu pokryć moje nie najmniejsze uszy. Nigdzie nie ma ucisku, a słuchawki od razu po założeniu na głowę nie wymagają poprawiania, leżą idealnie. To wszystko powoduje długi bezproblemowy odsłuch, a ten
daje naprawdę dużo radości. Psb tworząc ten model, stawia na kompromis między nowoczesną formą a dbałością o naturalny dźwięk i trzeba otwarcie powiedzieć, że to najtrudniejsza sztuka do wykonania.
Słuchawki wyposażono we wszystkie najnowocześniejsze technologie, które rzeczywiście
się przydają w użytkowaniu. Oczywista bezprzewodowość na podstawie Bluetootha z kode-

64

/ SPRZĘT / PSB Speakers – M4U 8

kiem aptX ™ HD, połączona jest z aktywnym systemem wyciszeniem szumów. Producent
darował sobie takie rozwiązania, jak dotykowy panel nausznika i bardzo mnie to cieszy.
Zamiast tego na prawym nauszniku umieścił centrum sterowania na podstawie sprawdzonych przełączników i trochę się ich uzbierało z racji technologicznego zaawansowania.
Bardzo ciekawy jest system wyciszający dźwięki z zewnątrz, który często sprawia mi więcej
problemów, niż korzyści. W tym przypadku widzę same plusy. Wyciszenie jest delikatne, słuchawki bez systemu, świetnie radzą sobie z izolacją, dlatego psb mogło sobie pozwolić na
bardzo niską redukcję. Dzięki temu
dźwięk nie zmienia się znacząco,
a co najciekawsze, mam wrażenie, że
jest nawet pełniejszy przy włączonym ANC. Zdziwiło mnie zastosowanie aż czterech mikrofonów, z czym
wcześniej się nie spotkałem, jednak
szybko przekonałem się, o co chodzi.
Wszystko przez technologię nazwaną

Zdziwiło mnie zastosowanie aż czterech
mikrofonów, z czym wcześniej się nie
spotkałem, jednak szybko przekonałem
się, o co chodzi. Wszystko przez
technologię nazwaną „Transparency”.
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„Transparency”. Po wciśnięciu przycisku regulacji głośności, dźwięk muzyki zostaje ściszony
o 30 dB, a użytkownik z łatwością może usłyszeć to, co dzieje się wokół niego. Wtedy mikrofony, zamiast wyciszać dźwięki z zewnątrz, podbijają go. Efekt strasznie dziwny, widzę w nim
jednak wiele praktycznych zastosowań na przykład w samolocie albo biurowych open space’ach. Ponadto wbudowane mikrofony umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych.

Za projekt odpowiedzialny jest sam założyciel firmy i jej główny inżynier Paul
Barton i to powinno Was uspokoić.
Producent dużą uwagę poświęcił praktycznym zastosowaniem swoich słuchawek, a kolejnymi dowodami na to, są przewody. Jeśli padnie nam bateria, starczająca na około 12 godzin
słuchania na solidnym poziomie głośności, możemy zastosować przewód jack, który wpinany jest zarówno w lewą, jak i w prawą słuchawkę. Prosty, ale w kwestii wygody, bardzo
ważny zabieg. Trzecim i zarazem najbardziej efektywnym oraz efektownym sposobem słuchania muzyki za pomocą M4U 8, jest przewód USB. Słuchawki zyskują wtedy na dynamice
i mocy, ukazując swoje prawdziwe, pełne oblicze.
Tym sposobem przechodzimy do najważniejszego, a przy tych słuchawkach, to naprawdę
dźwięk powinien zdecydować o ich zakupie. Tak, jak pisałem wcześniej, celem psb było stwo-
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rzenie idealnych słuchawek, pomiędzy światem audiofilskich wariatów a tym wygodnym
i praktycznym, który możemy nazwać lifestylowy. Za projekt odpowiedzialny jest sam założyciel firmy i jej główny inżynier Paul Barton i to powinno Was uspokoić. Kiedyś w wywiadzie
powiedział, że słuchawki oraz głośniki muszą być jak czysta, przezroczysta szyba, pokazywać
dokładnie to, co jest na zewnątrz. Model M4U 8 mimo swoich zaawansowanych rozwiązań
zachowały właśnie tę czystą formę, o której mówi Barton. Naturalny sposób odtwarzania tego,
co nagrał artysta, połączony z szeroką sceną daje słuchaczowi możliwość oderwania się od
wszystkiego z zewnątrz. W ciągu sekundy odcinamy się i najważniejsza staje się muzyka, dlatego też polecam sprawdzone, świetnie nagrane albumy. Paul Barton nieustannie poszukuje
sposoby przekazywania dźwięku za pomocą słuchawek w taki sposób, jak para doskonałych
głośników stereo, które ustawione w odpowiedni sposób są najlepszym źródłem dźwięku.
Mam wrażenie, że jest bardzo blisko, a w najnowszym dziecku firmy, modelu M4U 8 to dążenie
do opisanego wcześniej efektu nazwał „RoomFell”. Kolejny raz psb zrobiło mi bardzo dobrze
i udowodniło, że można zrobić produkt dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Jedynym
minusem może być ich dizajn, który odbiega od tego skandynawskiego, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić i pokochać. Brak im perfekcyjnego wykończenia i szlachetnych materiałów, ale i taka forma na bank znajdzie swoich wyznawców. Apeluje jednak do zajrzenia w ich
wnętrze, bo sam wygląd, jak wiecie, nie zawsze jest najważniejszy.

PSB Speakers 					
– M4U 8
Cena: 1699 PLN
Dane Techniczne:
• Typ: Wokółuszne
• Przeznaczenie: Mobilne
• Impedancja (Ω): 32
• Pasmo przenoszenia
(Hz): 20 Hz - 20.000
• Zniekształcenia (%): 0,25
• Długość przewodu (m): 1,5
• Konstrukcja: Zamknięta
• Złącze: USB
• Waga kg: 0,342
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77 dni z HomePodem
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Trudno uwierzyć, że zbliża się już trzeci miesiąc, w którym HomePod znajduje się
w naszym domu. Odkąd opublikowałem swoje pierwsze wrażenia, które rozwinąłem po 10 dniach,
mam kilka kolejnych przemyśleń na jego temat, wraz z subiektywnymi pomysłami na temat
potencjalnej rodziny HomePodów.
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Mesh Wi-Fi i Time Capsule
Apple zamknęło swój dział zajmujący się routerami z serii AirPort i przy okazji zlikwidowało Time Capsule – router z wbudowanym dyskiem twardym do robienia backupów za
pomocą Time Machine. To o tyle zaskakujące, że teraz pozostaje nam korzystanie albo
z fizycznie podpinanych dysków twardych, co jest kłopotliwe w przypadku MacBooków,
które najczęściej wykorzystywane są zdalnie, albo z rozwiązań trzecich, wbudowanych
w NAS-y. Sam kilka lat korzystałem z Time Capsule i ten spisywał się prawie wzorowo – od
czasu do czasu jedynie informował mnie o konieczności skasowania całego backupu, bo
„wystąpił błąd” i musiał go robić od nowa. Od kiedy pod moim biurkiem w końcu pojawił
się 4-dyskowy NAS od QNAP, to w końcu odłączyłem ten pierwszy i przerzuciłem się całkowicie na archiwizację na ten drugi. Odkąd go mam, a minęły już chyba trzy lata, spisuje się
idealnie – ani razu nie wyrzucił błędu.
Nie zmienia to jednak faktu, że HomePod miał ogromny potencjał i zastąpił nam kilka
urządzeń jednym. Oczywiście, odbyłoby się to kosztem albo jakości dźwięku, albo rozmiaru konstrukcji, a już na pewno spowodowałoby dodatkowe zwiększenie jego wagi.
Nietrudno sobie wyobrazić, jak niesamowite byłoby rozmieszczenie kilku HomePodów
w domu, a każdy z nich dostarczałby nam internet do naszych zakątków, które dotychczas miały gorszy zasięg. System mesh Wi-Fi jest nadal świeżym tematem i jest na rynku
kilka bardzo ciekawych propozycji, ale każda satelita oznacza konieczność podłączenia do
prądu i kolejne urządzenie, które trzeba gdzieś umieścić. HomePod z wbudowanym routerem rozwiązałby ten problem automagicznie.
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Dopełnieniem jego możliwości mógłby być mały fizycznie HDD lub najlepiej SSD M.2
– może być nawet najwolniejszy z dostępnych na rynku i zaczynać się od 128 lub 256
GB – do archiwizowania danych. To wystarczyłoby w zupełności dla tak ogromnej liczby
MacBooków, MacBooków Air i MacBooków Pro, wyposażonych w 128 lub 256 GB SSD – sam
mam tego ostatniego i mam na nim obecnie 188 GB wolnej przestrzeni na swoje pliki.
Optymalnie zatem HomePod byłby dostępny w trzech lub czterech wersjach:
• sam HomePod,
• HomePod z mesh Wi-Fi,
• HomePod z HDD/SSD,
• HomePod z mesh Wi-Fi i HDD/SSD.

Rodzina HomePodów
Obecnie w ofercie Apple HomePod występuje
w jednej wersji i w jednym rozmiarze. To być
może zabieg celowy, ale jeśli wierzyć plotkom,
wkrótce pojawi się ich więcej. Już wspominałem
kiedyś, że chciałbym zobaczyć cały ich zestaw,
za pomocą którego możliwe byłoby stworzenie zestawu 5.1 dla kina domowego, ale najpierw mile widziane byłyby modele mniejsze,
które mógłbym umieścić na przykład w łazience
i sypialni. W tym przypadku wskazana byłaby
możliwość „przyklejenia” ich do ściany, na przykład nad łóżkiem, aby nie tylko mieć źródło smooth jazzu przed snem, ale przydałoby się to też
do pomieszczeń, w których nie mamy gotowej
półki lub odpowiedniej płaskiej powierzchni.
Optymalnie na początek widziałbym dwa
modele – większy i mniejszy od obecnego
HomePoda. Istotna dla mnie byłaby jakość
dźwięku, szczególnie w przypadku tego drugiego, żeby on mógł nie tylko służyć do obsługi
Siri, ale przede wszystkim do odtwarzania
muzyki – podobne konkurencyjne produkty
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w tym względzie zawodzą bardzo mocno. Jeśli
chodzi o model większy, to piszę o nim dlatego,
że nie każdy ma możliwość lub chęć postawienia
dwóch HomePodów, aby spiąć je w parę.

Zmiany w użytkowaniu mojego
HomePoda
HomePoda używamy przede wszystkim do słuchania muzyki. Rano, przed i podczas śniadania,
streamowany jest na niego RMF Classic z iPada,
a później leci z niego jedna z naszych playlist
na Apple Music

(najczęściej „Film Music”,

z muzyką filmową, jak się można domyślić, jej
powstanie pielęgnowałem przez wiele dni).
Od paru tygodni staram się jednak konwersować z Siri częściej i korzystam z niej głównie do
ustawiania Przypomnień lub wysyłania SMS-ów.
Nowością jest dla mnie jednak coś innego. Gdy
oglądamy jakiś film lub serial, to często chcę się
czegoś dodatkowego dowiedzieć na temat aktorów lub wydarzeń. Dotychczas w tym celu sięgałem po iPhone’a lub iPada i na nich wyzwalałem
Siri, ale skoro mam HomePoda w zasięgu głosu,
to powinno to być wygodniejsze. Teoretycznie.
W praktyce jedyne, co mi Siri odpowiada, to
jedno z dwóch poniższych:
− „Sorry, I can’t get info on TV shows on Homepod”,
− „Sorry, I can’t find which dragon died in a »Game of Thrones« in Apple Music”.
Nie wiem, czy Google Home sobie z tym poradzi, ale wiem, że nie jest to odpowiedź od
Siri, której oczekuję. Prawda jest taka, że pytałem ją już kilkunastokrotnie o podobne rzeczy i nigdy nie była w stanie mi udzielić żadnej odpowiedzi – zawsze tylko przeprasza.
Spowodowało to, że przestałem jej zadawać jakiekolwiek pytania, nawet jeśli więc zacznie
coś działać, to się tego nie dowiem.
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Przyszłość Siri
To tylko jeden przykład tego, jak Apple całkowicie położyło rozwój Siri, mając przy okazji
ogromną przewagę nad konkurencją. Winę tutaj niewątpliwie ponosi Richard Williamson,
które zdecydował między innymi o tym, że możliwości Siri będą uaktualniane tylko raz
w roku – jego pracownicy się z tym nie zgadzali i rzekomo walczyli o zmiany w tym względzie. Williamson dodatkowo całą winą „za porażkę Siri” zwalił na oryginalny zespół, który
nad nią pracował,

co wywołało spore oburzenie Daga Kittlausa – współtwórcy Siri.

Czekam z niecierpliwością, aż Siri będzie w stanie dogonić ten rok lub trzy straty, którą
obecnie ma do produktów konkurencyjnych. Mam nadzieję, że projekt jest już w odpowiednich rękach, a obecny zarząd dostrzegł problem i stara się całość wyprostować.
No i czekam też na tryb stereo i AirPlay 2… Na tym etapie nie zdziwię się, jeśli obie te rzeczy pojawią się dopiero w modelu 2.0.
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Zrozumieć Apple Watch
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Lubię zegarki, lubię nowe technologie. Powinienem więc z miejsca polubić smartwatche. Tak się
jednak nie stało, choć robiłem do nich kilka podejść. Generalnie popełniałem dokładnie ten sam
błąd, który popełniło Apple przy pierwszym Apple Watch. Zrozumiałem wreszcie, że inteligentny
zegarek ma sens, gdy stanie się naszym życiowym, fitnessowym asystentem.
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Moja historia z zegarkami smart zaczęła się
w dawno, dawno temu. Pebble zamówiłem
w styczniu 2013, odebrałem natomiast we
wrześniu 2013. To był początek samego konceptu. Niestety pierwszy Pebble nie był doskonały – toporny, niezbyt urodziwy i bardzo
ograniczony. Leży więc w szafce i się kurzy.
Drugim podejściem był Apple Watch, którego nabyłem dopiero na początku 2016 roku.
Korzystałem z niego, ale częściej nie korzystałem. Trafiłem na dobrą ofertę od znajomego
i był to model 38 mm. Niestety, szybko okazał
się zbyt wolny, a bateria nie wystarcza na cały
dzień. Zegarek jest więc używany sporadycznie przez moją drugą połówkę.
Myślałem, że porzuciłem już świat smart
zegarków na dobre. Uważałem, że i tak często sięgam po telefon, powiadomienia na ręce
są dla mnie zbyteczne. Zresztą analogowe
zegarki zdecydowanie lepiej się prezentują.
W styczniu wpadł mi w ręce Fossil Hybrid, czyli
hybryda zegarka z analogowym cyferblatem
i smartwatcha, który monitoruje sen, liczy
kroki i pozwala na powiadomienia. W standardowej cenie pewnie bym się na niego nie skusił, ale kwota poniżej 300 złotych była bardzo
zachęcająca. Zegarek naprawdę fajny i spokojnie traktowałem go jako zwykły zegarek.
Przyszła jednak wiosna i zacząłem jeździć na
rowerze. Odpalałem Endomondo zamiast licznika. Wtedy zacząłem dostrzegać potrzebę
skuszenia się na Apple Watch raz jeszcze.
Wybór padł na Apple Watch 3 Nike+ w wersji
42 mm. Zdecydowanie do gustu przypadła mi
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ramka Space Gray. Zegarek jest dużo szybszy od swojego pierwowzoru, zasilam go co
drugi dzień. Jednak i tak zwykle na drugi dzień wieczorem pozostaje mu 37–40%, pewnie
więc jeszcze i trzeci dzień spokojnie by wytrzymał. Na razie jednak nie ryzykowałem.

Przejdźmy do sedna. Apple Watch jako zegarek tylko do powiadomień czy kilku aplikacji zupełnie nie ma sensu. Jeśli jednak ma być naszym coachem, to wtedy sytuacja
zmienia się diametralnie. Totalnie wsiąknąłem w aplikację Aktywność. Obserwuję tam
też Dominika i Krzyśka Kołacza, co dodatkowo motywuje, by spalać każdego dnia więcej kalorii i wypełniać cele. Od miesiąca ruszam się więcej, może nie znacznie więcej, ale
wreszcie robię to systematycznie. Normalnie pewnie nie zmobilizowałbym się na kilka-

Apple Watch jako zegarek tylko do powiadomień czy kilku aplikacji zupełnie nie ma
sensu. Jeśli jednak ma być naszym coachem, to wtedy sytuacja zmienia się diametralnie.
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dziesiąt minut spędzone na rowerku stacjonarnym w deszczowy dzień. Tymczasem chęć
dobicia do celu mnie do tego przymusiła. Teraz poważnie zastanawiam się nad rozpoczęciem biegania.
Oczywiście, jeśli macie inne motywacje czy przyzwyczajenia, to zapewne Apple Watch
Wam w tym nie pomoże. Mnie pomaga i mam nadzieje, że będę w tym konsekwentny.
Wiem też, że nie jest to nic szczególnie odkrywczego, niejeden przede mną to już odkrył.
Teraz jednak pytanie, czy Apple Watch może stać się czymś więcej niż kosztownym
zegarkiem sportowym. U mnie drugą najczęściej wykorzystywaną opcją jest dyktowanie wiadomości. To szybkie, skuteczne rozwiązanie, chociażby w kuchni czy w samochodzie. Na iPhonie nie korzystam z tej funkcji, na zegarku jest to naturalne. Wierzę, że lada
moment będę korzystał z Apple Pay. Natomiast zagadką jest to, co pokaże Apple podczas WWDC. Zaraz okaże się, czy Apple Watch zyska i co zyska.
Patrząc na ewolucję wydajności Apple Watch w ostatnich czterech latach, wierzę, że czas
smart zegarków dopiero się zacznie. Dziś to nie jest sprzęt, który każdy musi posiadać,
jest to sprzęt, który może zmienić nasze nawyki, ale równie dobrze może nic nie wnieść
do naszego życia. Moje poprzednie próby z „inteligentnymi” zegarkami kończyły się fiaskiem. Teraz liczę, że zyskałem smart towarzysza i stracę przy tym parę kilo.
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Fitbit Versa – coraz bliżej ideału
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Są firmy i produkty, których premiery wyczekuję. Oczywistością jest, że czekam zawsze na nowości
od Apple. Wiecie też, że moim drugim „konikiem” jest Fitbit. Od momentu, gdy zobaczyłem
prezentację najnowszego zegarka – Versa – bardzo chciałem go przetestować. Teraz stało się to
możliwe. Fitbit Versa od kilku dni oficjalnie jest dostępny w Polsce.
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Versa to najlżejszy metalowy smartwatch Fitbit.
Ma nowoczesny design, zaawansowane funkcje w zakresie zdrowia i aktywności i żywotność
baterii sięgającą powyżej czterech dni.
Wyglądem przypomina… Pebble Time. I to
chyba dobry trop. W końcu Fitbit kupił upadającego Pebble i zaangażował ich inżynierów
oraz know-how do stworzenia systemu Fitbit
OS 2.0. Dzięki niemu mamy dostęp do aplikacji
(już ponad 700), nowych tarcz oraz usług. Dzięki
temu też jest kompatybilny między różnymi
platformami (iOS, Android i Windows).
Fitbit Versa jest drugim produktem na rynku
używającym Fitbit OS 2.0. Pierwszy był Ionic,
który niespecjalnie przypadł mi do gustu. Miał
dyskusyjny design i działał dość topornie na
pierwszych wersjach nowego OS od Fitbita.
Versa to coś zupełnie innego. Z jednej strony ma
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wygląd przypominający wspomnianego Pebble i/lub Apple Watch, z drugiej strony bardzo
szybkie i sprawne działanie.
Fitbit Versa jest bardzo wygodny. Lekki, może nawet trochę za lekki, bo w zasadzie nie
czuje się go na ręku. Ma dobry kształt i wielkość. Ekran jest czytelny nawet w jasny, słoneczny dzień.
Versa ma wygodny system wymiany pasków. Zresztą powinny pasować do niego inne
paski dostępne w sklepach. Z drugiej strony gama pasków dostępnych bezpośrednio od
Fitbita jest imponująca i zwyczajnie ciekawa. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie i nie
zbankrutować przy tym.

Jak się sprawuje w boju?
Fitbit Versa nosiłem przez kilka dni, zamiast swojego Apple Watch. Dostawałem dokładnie
te same powiadomienia, które mam na Apple Watch. Brakowało mi kilku aplikacji, z drugiej
strony zadeklarowane 4 dni na baterii (w rzeczywistości nawet ponad pięć) robiło swoje.
Swobodnie można było wyjechać na weekend bez ładowarki, nawet biorąc pod uwagę
trening w trakcie tych dni.

79

/ SPRZĘT / Fitbit Versa – coraz bliżej ideału

À propos treningu, to niestety Versa, w odróżnieniu od Ionica, nie ma wbudowanego GPSa. Musi korzystać z tego, który mamy w swoim
telefonie. Dla mnie to jest nieistotne, ale są
osoby, które lubią biegać z samym zegarkiem.
Fitbit Versa ma wbudowanego trenera i odpowiednie programy fitnessowe, w tym trening
pływacki (SmartTrack). Muszę przyznać, że jest
to świetna sprawa. Zaawansowane funkcje
obejmują indywidualne treningi z Fitbit Coach
na ekranie, ulepszone całodobowe monitorowanie tętna PurePulse, ponad 15 trybów
ćwiczeń.
Versa, z systemem Fitbit OS 2.0, jeszcze bardziej ułatwia dostęp do codziennych i cotygodniowych danych dotyczących zdrowia
i aktywności. Umożliwia to zaprojektowany na
nowo pulpit, który wyświetla zorientowane na
działanie wiadomości motywacyjne, porady
i gry, które pomogą ci w osiągnięciu celów.

Versa ma też funkcje, które
nie są dla nas – facetów
z iPhone'ami…
Pierwsza sprawa to „szybkie odpowiedzi”.
Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem
Android mogą odpowiadać na wiadomości
przy użyciu Versy oraz Ionica. Można stworzyć i wysyłać do pięciu niestandardowych,
wstępnie wypełnionych, szybkich odpowiedzi
składających się z maksymalnie 60 znaków, za
pomocą wiadomości tekstowych i aplikacji do
przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp
i Facebook Messenger. Jest to funkcja, z której
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namiętnie korzystam na Apple Watch. Niestety
nie jest udostępniona – na razie – innym producentom na iOS.
Druga rzecz to monitorowanie zdrowia
kobiet… Dostępne jest w aplikacji Fitbit dla
wszystkich użytkowników identyfikujących
się jako kobiety, pomaga monitorować cykl
menstruacyjny i objawy. Ułatwia zarządtzanie
cyklem i daje pełniejszy obraz zdrowia oraz
dane o aktywności zebrane w jednym miejscu.
Użytkownicy smartwatchów Versa i Ionic mogą
też mieć podgląd informacji dotyczących
monitorowania zdrowia kobiet na urządzeniu.
Warto też wspomnieć, że wreszcie wraz z premierą Versy został udostępniony specjalny
pakiet Dezeera, również dla Ionic. Możemy
wgrywać swoje playlisty bezpośrednio na
zegarek i słuchać z niego muzyki podczas
treningów.

Cena i dostępność
Fitbit Versa dostępny jest już na Fitbit.com
i u wybranych sprzedawców internetowych
w cenie 879,78 złotych w kolorze czarnym
z czarną aluminiową obudową, szarym ze
srebrną aluminiową obudową lub brzoskwiniowym z różowo-złotą aluminiową obudową;
cena akcesoriów wynosi od 131,78 do 439,78 złotych. Fitbit Versa Special Edition jest dostępny
w cenie 1 011,78 złotych z lawendową, tkaną
opaską z różowo-złotą aluminiową obudową
lub grafitową, tkaną opaską z grafitową aluminiową obudową, każdy w zestawie posiada też
dodatkową, klasyczną czarną opaskę.
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Podsumowanie
Biorąc chociażby pod uwagę tylko cenę Versy, to
warto zastanowić się nad zakupem. Za niecałe
900 złotych trudno znaleźć dobry sprzęt o takich
parametrach i z najlepszym oprogramowaniem
do monitorowania naszej aktywności i snu na
rynku. Jeśli nie mieliśmy jeszcze smartwatcha
i chcielibyśmy spróbować, jak to jest z nim funkcjonować, to uważam, że Fitbit Versa jest to
świetny wybór. Wodoodporność i bardzo dobry
czas pracy na baterii to dodatkowe atuty.

wyimek

wyimek
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Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6" z macOS High Sierra
– Hackintosh prawie jak MacBook Pro 1"
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Xiaomi produkuje nie tylko smartfony czy powerbanki, ale również całkiem fajne elektryczne
hulajnogi i… notebooki. W ofercie mają nie tylko odpowiednika MacBooka Air, nazwanego Mi
Notebook Air, ale również odpowiednika MacBooka Pro 15", którego nazwali Mi Notebook Pro 15,6".
To samo w sobie jeszcze nie jest zaskakujące, ale fakt, że można na nim postawić macOS, już tak.
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Hardware
Sam komputer designem bardzo przypomina
MacBooka Pro i trzeba będzie się przyjrzeć, aby
dostrzec różnice – wprawny spec od razu je
dostrzeże, ale inni niekoniecznie. Zacznijmy jednak od tego, co znajduje się pod maską:
• Procesor: Core i5-8250U (1,6 GHZ, do 3,4
GHz z Turbo Boost) lub i7-8550U (1,8 GHz,
do 4 GHz z Turbo Boost) 8. generacji
• GPU: NVIDIA GeForce MX150 z 2 GB RAM
• SSD: 256 GB (możliwość dołożenia
drugiego)
• RAM: 8 lub 16 GB
• Ekran: 15,6", 1920×1080 px, 16:9
• Złącza: USB-C (x2), USB-A (x2), 3,5 mm jack,
M.2 dla drugiego dysku SSD, HDMI
• Wymiary: 360,7 × 243,6 × 15,9 mm
• Waga: 1,95 kg
Cena za topowy model:

3000 PLN

około 800 USD /
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Jak możecie się spodziewać po cenie, nie jest to jakościowy konkurent dla konstrukcji
Apple’a czy Microsoftu, ale odnoszę wrażenie, że jest znacznie lepszy niż te wszystkie plastikowe notebooki, które robią ostatnio takie zamieszanie w kawiarniach, głównie ze względu
na to, że wszystko w nich skrzypi. Ekran też sprawia znacznie lepsze wrażenie, niż się tego
spodziewałem, tym bardziej że nie jest to Retina – zresztą większość osób prawdopodobnie nawet tego nie zauważy. Pozostaje jeszcze klawiatura i trackpad. Ta pierwsza jako żywo
przypomina tę znaną z MacBooków Pro poprzedniej generacji (modele 2012–2015), a ten
drugi jest szklany i duży. Co ciekawe, pod Windows zachowuje się jak normalny pecetowy
trackpad, ale pod macOS już nie – są jakieś bugi w driverach, które powodują, że czasami nie
rejestruje dotyku lub gestu i zalecane jest korzystanie z myszki.

Hackintosh
Jak się okazuje, na Mi Notebooku Pro da się zainstalować macOS. To operacja, na którą
będziecie musieli poświęcić kilka minut, ale generalnie każdy powinien sobie poradzić.
Przyda się też nowy dysk SSD na M.2, abyśmy mogli przełączać się pomiędzy Windows
a macOS. Instrukcje i potrzebne narzędzia znajdziecie na poniższym filmie oraz w jego opisie:
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Niestety, pod macOS nie wszystko będzie działało prawidłowo. Jak już wspominałem, trackpad nie spisuje się wzorowo. Trzeba będzie też
wyposażyć się w dongle na USB, żeby mieć
Wi-Fi, ponieważ wbudowanego nie można
wykorzystać pod macOS. Na deser zostaje
jeszcze klawiatura, która ma oznaczenia

zastosować
Karabiner Elements, aby ustawić każdy klawisz
prawidłowo.
Windowsowe – tutaj polecam

Pierwsze wrażenia
Jeśli spróbujemy porównać Mi Notebooka Pro
do MacBooka Pro kosztującego 12–15 tysięcy, to
siłą rzeczy ten pierwszy przegra – pewnych rzeczy nie da się zmienić. Jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę fakt, że ten pierwszy kosztuje 800
dolarów, w zamian za co otrzymujemy przyzwo-
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icie wykonany komputer z najnowszymi procesorami, sporym wyborem portów, możliwością podłączenia do trzech zewnętrznych monitorów oraz opcją zainstalowania macOS, to
sprawy wyglądają zgoła inaczej.
Ma też jedną cechę, którą absolutnie miażdży (bardziej niż ceną) MacBooki Pro
Apple’a – nie posiada Touch Bara!

Subiektywnie
Apple produkuje coraz więcej niszowych modeli komputerów, zmuszając swoich użytkowników do coraz większych kompromisów, czy to w kwestii baterii, czy dokupywania
przejściówek lub kabli do wszelkich urządzeń, z których korzystają. Ciekawy jestem, jak ten

a brak innowacji w tym segmencie nie pomaga. Dla tych z Was, którzy szukają tańszej alternatywy… już
wiecie, w którą stronę kierować swoje zainteresowanie.

rynek będzie wyglądał za kilka lat, bo niezadowolenie z Maców rośnie,

Xiaomi Mi Notebook Pro

wyimek

wyimek
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Tenda nova – MW6
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

nova MV6 jest zestawem trzech routerów w technologii Mesh, która odgrywa w tym wszystkim
najważniejszą rolę. Dzięki zastosowaniu trzech urządzeń możemy stworzyć sieć Wi-Fi w obiekcie
o powierzchni do 600 m kwadratowych. Robi wrażenie, prawda?
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Doczekaliśmy się takich czasów, w których bezprzewodowy dostęp do internetu dla naszych
sprzętów elektronicznych, jest tym, czym dla nas,
ludzi, jest tlen. One po prostu bez tego nie mogą
już funkcjonować. Inteligentny dom, monitoring,
telewizor, lodówki zamawiające brakujące produkty online, automatyczne kosiarki i odkurzacze.
Mógłbym tak wymieniać do końca tego numeru
iMagazine, ale się z trudem powstrzymam. Myślę,
że taki obraz domu XXI wieku, jaki Wam nakreśliłem, daje do myślenia. Przecież każde z wyżej
wymienionych urządzeń musi być w jakiś sposób
wpięte do jednego, zintegrowanego systemu
sieci. Przy dużym metrażu i przy ciągle powiększającej się liczbie sprzętów, które wymagają
dostępu do sieci, taki system okazuje się jednym
z najważniejszych elementów domu. Każdy z nas
wie, że nie ma nic bardziej denerwującego niż
brak zasięgu, martwe punkty i jakiekolwiek przerwy, które doprowadzają do szaleństwa. Wyjść
z takiej sytuacji jest kilka. Dobry router, transmitery sieci albo, jeśli instalacja na to pozwala, to po
prostu połączenia przewodowe. Wszystkie rozwiązania były już przeze mnie testowane, ciągle
jednak natrafiałem na jakieś problemy i waliłem
głową w mur.
Raczej nie zajmuję się testami innych rzeczy niż te
związane w jakimś stopniu z muzyką, ale w tym
numerze robię wyjątek. Do naszej redakcji trafił
produkt firmy Tenda, który w wielu przypadkach
może okazać się zbawiennym i idealnym rozwiązaniem. Patrząc na sam opis urządzenia, od
razu wiedziałem, że nova MW6 świetnie sprawdzi się w mojej przestrzeni i być może w końcu
rozwiąże wszystkie problemy, które napotyka-
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łem. Zacznijmy od samego wytłumaczenia, czym właściwie jest rozwiązanie od firmy Tenda.
nova MV6 jest zestawem trzech routerów w technologii Mesh, która odgrywa w tym wszystkim najważniejszą rolę. Dzięki zastosowaniu trzech urządzeń możemy stworzyć sieć Wi-Fi
w obiekcie o powierzchni do 600 metrów kwadratowych. Robi wrażenie, prawda? Bardzo
byłem ciekawy, jak ten zestaw sprawdza się w praktyce. W pudełku znalazłem trzy nieco
większe kostki Rubika i już chciałem się brać za układanie, ale zorientowałem się, że każda ze
ścian jest biała i dałem sobie spokój. Minimalistyczne podejście do tematu, bo poza bielą na
urządzeniach widnieje tylko, ledwo zauważalny napis „nova” oraz mała dioda LED. Bardzo
dobrze, bo im mniej, tym lepiej. Szybko się przekonałem, że cały projekt o nazwie nova taki
właśnie ma być. Bardzo prosty, przejrzysty, nierzucający się w oczy, a przede wszystkim skuteczny. Spód naszej kostki Rubika jest jedynym miejscem, gdzie cokolwiek się dzieje, ale nie
spodziewajcie się zbyt wiele. Chodzi mi jedynie o dwa porty Gigabit Ethernet (LAN i WAN)
oraz złącze zasilania. Koniec, to tyle, jeśli chodzi o opis samego wyglądu systemu nova i dla
mnie to idealne rozwiązanie. Żadnych wystających i szpecących anten, brak tych wielkich
świecących diod, które czasami mogą służyć za lampkę nocną. Cytując klasyka: „A na co to
komu?”. Strasznie mi się podobało, jak bawiąc się w aplikacji Tenda, znalazłem nawet opcję
wyłączenia tej miniaturowej diody. Taki szczegół, ale bardzo to doceniam i szanuję. W ten
oto sposób sprytnie udało mi się przejść do wspomnianej aplikacji, bo ona jest mózgiem
i najważniejszym elementem układanki. Od niej zaczynamy konfigurację naszej nowej sieci
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Wi-Fi i kolejny raz muszę Was rozczarować. Nie bardzo mam o czym pisać, ponieważ ta operacja była tak skomplikowana, że przez chwilę myślałem nawet o tym, żeby ją zlecić swojemu
kotu. Niezwykle prosty system przypominał mi nieco te, które znam z rozwiązań Multiroom,
tylko teraz było jeszcze prościej i szybciej.
Po zainstalowaniu darmowej aplikacji „Tenda Wi-Fi” zarejestrowałem się i zabrałem do konfiguracji. Teraz opiszę moją sytuację i to, jak zaadaptowałem nova MW6 w moim pseudodomu. Piszę pseudo-, bo jest to 120-metrowy czworak z 180-metrowym ogrodem. Niestety,
nie mieszkam w 600-metrowym pałacu i nie mogłem w pełni sprawdzić tego, czym tak
chwali się Tenda, ale z drugiej strony, ta przestrzeń to zdecydowanie za mało na jeden nawet
bardzo dobry router. Wcześniej stosowałem transmiter sieci, jednak ich działanie nie było
zadowalające. Z racji wyprowadzenia się na wieś skazany byłem na niestabilną sieć LTE, która
płatała mi figle. Najlepiej działała, kiedy router stał na górze, gdzie miałem najlepszy zasięg,
niestety wtedy problemem okazała się centrala Fibaro, która była za daleko od zamka
GerdaLock i nie zawsze się z nim łączyła. Teraz dzięki nova MW6 cała sieć została zbudowana
trochę inaczej. Centrum dowodzenia jest na górze w „moim”

Niestety nie mieszkam
w 600-metrowym pałacu i nie
mogłem w pełni sprawdzić tego,
czym tak chwali się Tenda, ale
z drugiej strony, ta przestrzeń to
zdecydowanie za mało na jeden
nawet bardzo dobry router.

pokoju, gdzie do routera z kartą SIM podpięta kablem LAN
jest pierwsza kostka nova. Po uruchomieniu aplikacji przeszedłem przez ten niezwykle prosty proces konfiguracji,
gdzie krok po kroku, w polskim języku, prowadzony byłem
za rączkę, jak na spacerku. Ten polski język w aplikacji, to
wymaga jeszcze aktualizacji. Wiadomo, „Polska język, trudna
język i tłumaczenia niektórych kwestii wywołują uśmiech na
twarzy. Niewątpliwie jednym z największych plusów tego
zestawu jest właśnie prostota instalacji, która sprowadzona
została do mistrzostwa świata. Każda następna kostka nova
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po podłączeniu do prądu odnajduje bazę i konfiguruje się w ciągu kilku sekund absolutnie
sama. Wtedy w naszej aplikacji pokazuje się cała siatka stworzonej przez nas sieci i poszczególne kostki możemy nazwać tak, jak pokoje, w których się znajdują. U mnie była to baza,
czyli gabinet, łazienka i salon. Ustawione w taki sposób kostki pozwoliły mi idealnie pokryć
cały dom i teraz nie ma miejsca, gdzie nie miałbym pełnego zasięgu Wi-Fi, łącznie z całym
ogrodem. Dodatkowo w salonie do kostki podpięta jest centrala Fibaro, co rozwiązało moje
wcześniejsze problemy z połączeniami z zamkiem GerdaLock. W aplikacji i na diodzie LED
w urządzeniu, dzięki trzem różnym kolorom, widzimy, jaką jakość połączenia udało nam się
uzyskać. Niestety, nie wiedzieć czemu, kolory z aplikacji i z urządzenia się nie pokrywają.
W aplikacji mamy zielony, żółty, czerwony, a na urządzeniu niebieski, żółty i czerwony. Myślę,

że warto to poprawić, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Najważniejsza jest
informacja, że u mnie każde urządzenie uzyskała najlepszą jakość połączenia. Panel administratora w aplikacji zbudowany jest bardzo intuicyjnie i to, co w klasycznym routerze często
przerastało laika, teraz dostępne jest dla każdego. W ustawieniach możemy zarządzać wieloma funkcjami, od najbardziej banalnych, takich, jak ustawienie hasła i nazwy sieci Wi-Fi,
przez ustawianie DHCP (daje nam możliwość wyboru spośród trzech zakresów adresów
wewnętrznych), aż po zaawansowane reguły sieciowe i routing. W prosty sposób możemy
stworzyć oddzielną sieć dla gości, ustawić kontrolę rodzicielską i uruchomić harmonogram
resetowania routerów. Bardzo fajna i przydatna funkcja, gdzie ustawiamy godzinę, najlepiej nocną, o której następuje ponowne uruchomienie systemu. Warto dodać, że możemy
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włączyć opóźnienie ponownego uruchomienia, jeśli router wykryje ruch w sieci powyżej 3
KB/s. W aplikacji znajdziemy praktycznie wszystko to, co w klasycznym routerze, ale podane
w dużo ładniejszym i praktyczniejszym stylu. Niczym ziemia jadalna podana na designerskim talerzu w restauracji z gwiazdą Michelin.
Wcześniej nie miałem styczności z technologią Mesh i muszę przyznać, że to zbawienne
rozwiązanie. Płynne przełączanie się między routerami sprawia, że nawet przez chwilę nie
odczuwamy utraty połączenia, a martwe strefy po prostu nie istnieją. nova MW6 wyposażona jest również w system Wave2 MU-MIMO, dzięki czemu może komunikować się
z wieloma urządzeniami bezprzewodowymi w tym samym czasie. To znaczne usprawnienie wydajności sieci Wi-Fi w porównaniu z tradycyjnymi routerami. Urządzenie zapewnia
pełną przepustowość podłączonym urządzeniom w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz. Dodatkowo
Beamforming kształtuje sygnał Wi-Fi w stronę podłączonych urządzeń, co poprawia zasięg
i jakość sieci bezprzewodowej. Podsumowując, muszę przyznać, że Tenda MW6 jest jednym
z takich urządzeń, które zostanie ze mną. Myślę, że to najlepsza rekomendacja, kiedy sprzęt
po testach nie wraca już do dystrybutora. Nareszcie, po 3 latach od wprowadzenia mam
system spełniający wszystkie moje oczekiwania i rozwiązujący dotychczasowe problemy
z siecią. Mimo niestabilnego połączenia LTE uzyskuje całkiem niezłe wyniki na mojej wsi,
a granice pobierania około 40 Mbps wcześniej były dla mnie nieosiągalne.
Ocena:

Dane techniczne
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Etui Moshi dla iPhone'a X
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Choć przez większość czasu korzystam z jednego etui na smartfona, to w zależności od potrzeb
zmieniam je na bardziej eleganckie lub wytrzymalsze. Wraz z premierą iPhone'a X Moshi
zaktualizowało akcesoria, wprowadzając też jeden zupełnie nowy pokrowiec – wybrałem trzy, które
wzajemnie świetnie się uzupełniają.

/ SPRZĘT / Etui Moshi dla iPhone'a X

SuperSkin
Na co dzień noszę smartfona w kieszeni, a w pracy leży
zazwyczaj na biurku. Tym samym najistotniejsze dla
mnie jest to, by etui nie pogrubiało go zanadto i nie
utrudniało korzystania z niego. SuperSkin to najcieńszy pokrowiec od Moshi, o grubości zaledwie 0,35 mm
i zaledwie 6 g wagi. Korzystanie z niego jest zdecydowanie najbliższe używaniu telefonu bez jakiejkolwiek
osłony, nie pogrubia go niemal wcale. Co więcej, ma
wycięcia na wszystkie przyciski, wciska się je więc idealnie. Krawędź wokół aparatu jest odrobinę wyższa, nie
porysujemy go więc, odkładając smartfona na blat.
Cienkie, zrobione z PCV etui chroni przed zadrapaniami
i nie absorbuje uderzeń. Ekran wystaje poza jego obrys,
dlatego też odkładanie iPhone'a z wyświetlaczem skierowanym w stronę blatu może go porysować. Samo
etui nie jest zresztą wyjątkowo odporne na rysy, te
pojawiają się na nim błyskawicznie (choć nie są głębokie). W wersji Crystal Clear (czyli przezroczystej) widać
też wszystkie zanieczyszczenia dostające się pomiędzy
telefon a etui. Niewielka grubość sprawiła też, że, po kil-

SuperSkin

kakrotnym zdejmowaniu i zakładaniu, fragment pomiędzy portem Lightning a ekranem delikatnie się wygiął

• Design: 5/6

i zaczął odstawać. SuperSkin nie ma jednak tendencji

• Jakość wykonania: 3,5/6

do samoistnego odkształcania się, po dwóch miesią-

• Wydajność: 4/6

cach jest równie dobrze dopasowany do smartfona, jak

Plusy:
• nie pogrubia telefonu
Minusy:
• łatwo się rysuje
Cena: około 100 PLN

na początku (w przypadku niektórych ultracienkich etui
spotykałem się z szybkim luzowaniem się i przesuwaniem telefonu wewnątrz).
Pomimo szybkiego łapania rys i minimalnej ochrony
SuperSkin zostało moim codziennym towarzyszem
– zabezpiecza telefon przed rysami, nie dodając mu
wagi ani nie zmieniając tego, jak leży w dłoni.
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Vitros
Wyższy stopień ochrony przydaje się mi od czasu do czasu – gdy wyjeżdżam do pracy w terenie bądź wybieram się na rower szanse, że telefon zderzy się z ziemią, gwałtownie rosną. Na
takie okazje nadaje się Vitros – bardziej klasyczne etui, które nie przeraża jednak grubością
i wyglądem. Zabezpiecza zarówno krawędzie, jak i tył, ale dzięki zastosowaniu przezroczystych pleców (z nadrukowanym ledwo widocznym wzorem), sprawia wrażenie znacznie lżejszego i delikatniejszego, niż faktycznie jest. Krawędzie, choć gumowe, błyszczą się subtelnie,
imitując metal – wygląda to naprawdę dobrze, przynajmniej w czarnej wersji, której używam.
Vitros zabezpiecza smartfona dużo lepiej niż SuperSkin. Przykryte są nie tylko krawędzie,
ale i przyciski, a z powodu grubszych ścian do portu Lightning nie da się podłączyć akcesoriów z szeroką wtyczką. Skok przycisków pozostawia sporo do życzenia, trzeba je naprawdę
mocno wciskać. Dostęp do przełącznika wyciszania też jest utrudniony, choć nie na tyle, by
na co dzień korzystanie z niego było uciążliwe. Krawędzie są dużo bardziej przyczepne niż
stalowa ramka iPhone'a, trzyma się go więc o wiele pewniej. Wystają też nad ekran, dodatkowo chroniąc go przy upadku.
Tym, co wyróżnia Vitros na tle innych etui ochronnych, jest zręczne ukrywanie swoich gabarytów poprzez zgrabne wzornictwo. Jest dość ciężki i nie pozwala używać telefonu równie wygodnie, co bez etui, ale mało która obudowa jest tak dobrym kompromisem pomiędzy ochroną
a wyglądem.

Vitros
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• dobra ochrona
• zgrabny wygląd
Minusy:
• słabo działające przyciski
Cena: około 100 PLN
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StealthCover
Gdy zobaczyłem StealthCover, uznałem je za bardzo kobiecy dodatek. Etui, występujące
w wariancie czarnym i różowym, z półprzezroczystą klapką zamykaną na magnes, przypomina pudełko z pudrem i lusterkiem, a nie pokrowiec na smartfona. Dzięki temu, że chroni
cały telefon i raczej nie otworzy się samo, nadaje się idealnie do torebki, by obijało się o inne
przedmioty. Zastosowane materiały są na tyle wytrzymałe, że etui nie powinno się rysować.
Sam korzystałem też z niego podczas treningów na siłowni, gdy telefon odkładałem do
uchwytów bieżni, orbitreka czy po prostu kładłem go na ziemi.
StealthCover ma nietypową konstrukcję: tył jest plastikowy i błyszczący, natomiast trzy boczne
krawędzie zrobiono z gumy. Czwarta z nich to syntetyczny materiał, będący zawiasem łączącym korpus z plastikową, półprzejrzystą klapką. Plastikowe elementy są mocno błyszczące, bardzo łatwo przyciągają wzrok (szczególnie na siłowni, jeśli jesteś facetem, a dostajesz do testu
wersję różową). Z zamkniętą klapką możemy odczytywać powiadomienia, regulować głośność
czy wywoływać Siri, da się też korzystać z Apple Pay (kamera FaceID jest odsłonięta). Używanie
bocznych przycisków jest trochę utrudnione, ten od blokowania ekranu wymaga nieco siły,
natomiast regulację głośności ciężko wyczuć.
Z zamkniętą klapką nie da się też wyciszyć telefonu
(przełącznik jest zasłonięty). Po odebraniu połącze-

StealthCover
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• chroni cały telefon
Minusy:
• utrudnione robienie zdjęć
Cena: około 140 PLN

nia można również zamknąć klapkę i rozmawiać.
Korzystanie z ekranu jest już mniej wygodne, bo
klapkę trzeba odgiąć do tyłu, składa się ona jednak
niemal całkowicie płasko, bo zawias jest bardzo elastyczny. Jedynym realnym utrudnieniem, z jakim się
spotkałem, było robienie zdjęć. Klapka z tyłu zasłania obiektyw, więc albo musi być otwarta, albo też
po włączeniu aparatu zamykamy ją i robimy zdjęcia,
wciskając przycisk głośności (co, jak już wspominałem, wygodne nie jest).
Ochrona smartfona z każdej strony nie przydaje się na co dzień, ale gdy już jest potrzebna,
StealthCover zapewnia ją w bardzo wysokim stopniu. Jego nietypowa konstrukcja nie powinna
przeszkadzać na co dzień, o ile nie korzystacie
intensywnie z aparatu.
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Woodcessories EcoCase Cevlar
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Producenci najdroższych smartfonów nie stronią od szlachetniejszych materiałów, jak skóra czy stal
nierdzewna. Drewno, choć równie eleganckie, pojawia się znacznie rzadziej, choć, jak udowadnia
Woodcessories, do telefonu pasuje jak ulał.
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Jeśli popularność tematu ekologii w mediach
można nazwać modą, to jest to bardzo dobra
moda. Teraz nawet producenci elektroniki chwalą
się wykorzystaniem energii odnawialnej czy ograniczeniem wykorzystania szkodliwych substancji.
Trudno jednak o bardziej ekologiczne produkty
niż te, które są zrobione niemal w pełni z drewna.
Woodcessories specjalizuje się w wykorzystaniu
tego materiału do produkcji akcesoriów do smartfonów i komputerów. Co więcej, firma chwali się,
że za każdy sprzedany pokrowiec funduje posadzenie jednego drzewa (dzięki współpracy z fun-

Ochrona, jaką zapewnia, jest skromna
– cienka warstwa drewna nie zaabsorbuje
siły uderzenia równie skutecznie, co
gumowy pokrowiec.
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dacją Trees for the Future). Jednym z popularniejszych produktów firmy jest klasyczne etui
typu snap-on na iPhone'a. EcoCase Cevlar sprzedawany jest w wersjach dostosowanych do
wszystkich dużych smartfonów Apple, od 6 wzwyż, włączając w to testowaną wersję dla
modelu X.

Etui składa się z kewlarowego rdzenia oraz drewna – do wyboru jest orzech, wiśnia lub
bambus. Każdy egzemplarz jest unikalny, dlatego też nawet w obrębie tego samego
gatunku drzewa różnią się wybarwieniem i układem słojów. Powierzchnia nie jest też idealnie równa, pod opuszkiem palca czuć delikatnie nierówności, co dodatkowo nadaje mu
charakteru. EcoCase nie zasłania dolnej i górnej krawędzi smartfona, odsłonięte są też
przyciski po bokach. Trudno byłoby jednak wykonać te elementy bez użycia innych materiałów. Ochrona, jaką zapewnia, jest skromna – cienka warstwa drewna nie zaabsorbuje
siły uderzenia równie skutecznie, co gumowy pokrowiec. Ekran wystaje zresztą poza obrys
bocznych krawędzi, przy uderzeniu o ziemię szansa na zbicie go jest więc równie duża, co
bez obudowy.
EcoCase jest wykonany bardzo starannie, choć zastosowanie dość kapryśnego materiału,
jakim jest drewno, powoduje, że nie dopasowuje się do telefonu idealnie. Po nałożeniu na
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telefon czuć, że każdy z narożników można delikatnie docisnąć, a tym samym w ciaśniejszej kieszeni
będzie on pracował, z czasem rysując obudowę
(etui nie ma wewnątrz żadnej wyściółki). EcoCase
jest za to na tyle cienki, że nie spowalnia zauważalnie ładowania indukcyjnego – jest ono równie
wolne, co w przypadku stosowania innych pokrowców o podobnej grubości. Powierzchnia etui jest
bardziej śliska niż szkło i stal, dlatego też z telefonem należy obchodzić się trochę ostrożniej.
Zazwyczaj etui kupuje się po to, by zabezpieczyć smartfon. EcoCase Cevlar sprawia natomiast,
że wymaga on jeszcze większej uwagi, nie jest
szczególnie dobrze chroniony przed uderzeniami,
a i samo etui może z czasem go porysować. Pomimo
to używam go z przyjemnością, bo dodaje smarfonowi charakteru, czyniąc go niepowtarzalnym. Nie
wszystko, co ładne, musi być praktyczne – tu z całą
pewnością kierowano się właśnie tą zasadą.

Woodcessories EcoCase
Cevlar
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• unikalny wygląd każdego egzemplarza
• bardzo lekkie i cienkie
Minusy:
• słaba ochrona telefonu
• może zarysować ramkę
Cena: około 40 EUR
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Patchworks ITG Privacy
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Każda rysa na ekranie boli, ta pierwsza oczywiście najbardziej. Patchworks za pomocą swojego szkła
nie tylko chroni przed uszkodzeniami, ale i przed spojrzeniami innych osób.

/ SPRZĘT / Patchworks ITG Privacy

Szkła ochronne są bardzo popularne, nie obniżają zazwyczaj komfortu używania telefonu,
a przy tym zazwyczaj nie rzucają się w oczy. Warianty z opcją ograniczenia kąta, pod jakim
ekran jest czytelny, spotyka się już dużo rzadziej – to wyspecjalizowany produkt, trafiający jedynie do niewielkiego grona odbiorców. ITG Privacy jest klasycznym szkłem, przykrywającym
dokładnie wyświetlacz, ale nic więcej – nawet czarna, wąska ramka wokół pozostaje odsłonięta.
Pod kątem widać nawet, że jest ono odrobinę za małe i ekran prześwituje spod niego. To wada,
jeśli nie korzystamy z żadnej innej ochrony, w przypadku używania go wraz z etui to jednak
także ryzyko, że będzie ono zaczepiać o szkło i tym samym je odklejać. Ma lekko zaokrąglone
brzegi, które zwiększają wygodę używania gestów przeciągania od krawędzi ekranu.
W zestawie dostajemy prawdopodobnie najlepsze akcesoria do zakładania szkła, jakie
można sobie wyobrazić. Jest to ściereczka nasączona alkoholem do odtłuszczenia ekranu,
dwie naklejki do usuwania kurzu oraz ramka. Nakłada się ją na telefon, a następnie opiera
się o jej krawędź szkło, by po opuszczeniu trafiło dokładnie tam, gdzie powinno. Margines
błędu znacznie maleje, mnie udało się dzięki niej nakleić szkło za pierwszym razem.
Pomiędzy nim a ekranem zostały co prawda drobne pęcherzyki powietrza, których nie dało
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się „wycisnąć” na boki, ale po kilku godzinach zniknęły całkowicie. Większe najprawdopodobniej by zostały, czynność ta wymaga choćby minimalnej precyzji.

W zestawie dostajemy prawdopodobnie najlepsze akcesoria do zakładania
szkła, jakie można sobie wyobrazić.
Szkło pokryto powłoką oleofobową, dzięki której czyszczenie go z brudu jest całkiem łatwe.
Powierzchnia jest natomiast równie śliska, co właściwego ekranu, wrażenia z używania są
bardzo zbliżone. Twardość szkła to 9H w skali Mohsa, nie powinno więc rysować się niemal
od niczego, wliczając w to klucze czy monety. ITG Privacy ogranicza też możliwość podejrzenia przez inne osoby, co wyświetla się na ekranie. Wyświetlacz czytelny jest tylko wtedy,
gdy patrzymy na niego na wprost, wystarczy obrócenie telefonu w osi pionowej o 20–30
stopni, by ekran stał się niemal czarny. Nie działa to jednak, gdy smartfon obrócony jest
poziomo – wtedy kąty widzenia są porównywalne do sytuacji, gdy nie używamy żadnego
szkła. Sprawdziłem też czytelność w okularach polaryzacyjnych, tu jednak szkło nie robi żadnej różnicy, niezależnie od kąta, pod jakim obserwujemy ekran. Prywatność ma swoją cenę
– ekran jest o wiele ciemniejszy, przez
co konieczne jest podniesienie stopnia
podświetlenia, ponadto widoczne są
na nim drobne, biegnące na skos linie.
Pogarszają czytelność drobnego tekstu, szczególnie na ciemnym tle.
Szkło na ekran jest jedynym zabezpieczeniem, jakie jestem w stanie
zaakceptować. Folia jest zupełnie inna
w dotyku i szybciej się zużywa, nato-

Patchworks ITG
Privacy
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:

miast etui z klapką bywa kłopotliwe.

• świetny zestaw do nakładania szkła

Filtr ograniczający widoczność okazuje się natomiast uciążliwy, zdecy-

• gładkie i z zaokrąglonymi
krawędziami

dują się na niego więc tylko te osoby,

Minusy:

dla których prywatność jest kluczowa

• znacznie pogarsza jakość obrazu

– myślę, że ITG Privacy trafi przede

Cena: około 130 PLN

wszystkim na telefony służbowe.

Dostępne w:

ZG Sklep
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Patchworks Wireless Charging
Car Mount
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Ładowanie indukcyjne jest znacznie wolniejsze niż przewodowe, ale daje komfort
uwolnienia się od kabli. Szczególnie mocno odczuwam to w samochodzie, bo mogę
wreszcie korzystać z ładowarki bezprzewodowej.
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Wraz z premierą nowych iPhone'ów na rynku
pojawiło się więcej urządzeń, które obsługują
bezprzewodowe ładowanie. Apple nie wymyśliło na szczęście żadnego własnego standardu,
a zamiast tego zastosowało już istniejący Qi,
który jest obecny w smartfonach innych producentów. Ładowarka Patchworks Wireless
Charging Car Mount, którą miałem okazję testować, współpracuje więc nie tylko z iPhone'ami,
ale też z każdym urządzeniem, które się w nią
mieści. Urządzenie jest mocowane w najwygodniejszy moim zdaniem sposób, czyli do kratki
wentylacyjnej w samochodzie, smartfon natomiast wsuwa się w klamrę. Uchwyt zrobiono
z plastiku i gumy, materiały są dobrej jakości,
podobnie jak ich spasowanie. Elementy ruchome

Mocowanie nie odstaje zbyt mocno od
deski rozdzielczej, ale umieszczone blisko
kierownicy może przeszkadzać.

(klamra na telefon, kulowy przegub i mocowanie
do kratki) działają bez zarzutu, obawiam się jednak, że w przypadku przegubu plastik może okazać się niewystarczający i z czasem regulowanie
go będzie wymagało znacznie więcej siły.

Uchwyt jest mocowany do kratki za pomocą zacisku z gumowymi elementami wewnątrz,
poprawiającymi stabilność i absorbującymi drgania. Można go zamknąć w jednej z dwóch
pozycji dostosowanych odpowiednio do grubszych i węższych kratek – to bardzo dobre
rozwiązanie; niezależnie od samochodu powinien się dzięki niemu trzymać stabilnie.
Uchwyt na telefon da się odchylić w każdą stronę na pojedynczym przegubie, nikt nie
powinien więc mieć problemu z dostosowaniem położenia ekranu. Mocowanie nie
odstaje zbyt mocno od deski rozdzielczej, ale umieszczone blisko kierownicy może przeszkadzać (testowałem je w Focusie z 2016 roku, w którym utrudniało korzystanie z dźwigni
wycieraczek). To zależy oczywiście od modelu samochodu, przed zakupem trzeba jednak
sprawdzić, czy na pewno da się je zamontować w tym, którym jeździmy.
W uchwycie mieści się większość telefonów, klamra rozsuwa się bardzo szeroko (i równie mocno trzyma urządzenie). Gniazdo ładowania umieszczono na dolnej krawędzi, da
się więc poprowadzić kabel przy samej desce rozdzielczej. Ładowarka wspiera standard
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Qualcomm 3.0, ale do szybkiego ładowania wymaga odpowiedniego gniazda w samochodzie (bądź osobnej ładowarki podłączonej do zapalniczki). Prędkość ładowania jest dobra
nawet w przypadku podłączenia do samochodowego gniazda z napięciem 5 V, podczas
nawigacji bateria powoli się ładuje. Urządzenie ma też zabezpieczenia przed przegrzewaniem się oraz przepięciami, podczas mojego testu nie zostały jednak poddane próbie.

Prędkość ładowania jest dobra nawet w przypadku podłączenia do samochodowego gniazda z napięciem 5 V, podczas nawigacji bateria powoli się ładuje.

Ładowarka Patchworks pozwala mi mieć zawsze naładowany telefon, a także skupić się na
drodze, bo ekran nie ogranicza pola widzenia, ale jest w zasięgu wzroku, gdy go potrzebuję. Wireless Charging Car Mount wyróżnia się bardzo przemyślaną konstrukcją, która
pomimo sporych gabarytów (zwłaszcza w porównaniu z minimalistycznymi uchwytami
bez ładowarki) jest stabilna nawet na nierównych drogach.

Patchworks Wireless Charging
Car Mount
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• bardzo stabilne mocowanie
• szybkie ładowanie
Minusy:
• plastikowy przegub
Cena: około 250 PLN
Dostępne w:

ZG Sklep
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Koogeek Switch – najprostszy sposób na
sterowanie światłem z HomeKit
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Kiedy bierzemy się za tworzenie swojego Smart Domu, pierwszym, co nam przychodzi
do głowy, jest oczywiście zamiana światła na takie sterowane z poziomu smartfona
lub głosowo. Trzeba przyznać, że jest to dość wygodne i efektowne. Sposobów
na rozwiązanie tego zagadnienia jest sporo. Inteligentne żarówki, przekaźniki pod kontaktami
oraz ten, którego test właśnie czytacie, chyba optymalny.
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Są nim przyciski ścienne Koogeek zgodne z systemem HomeKit. Firma ma w swojej ofercie trzy
takie przyciski, każdy o nieco innych możliwościach. Wszystkie trzy wyglądają bardzo podobnie. Są kwadratowe i wielkością zbliżone do
klasycznych (bok 8,5 cm). Muszę przyznać, że są
wykonane z dobrej jakości plastiku i po prostu
sprawiają wrażenie porządnych. Pewną wadą jest
to, że są tylko w jednym kolorze, nie jest to biały,
a jasnokremowy – pamiętam, że ktoś z rodziny
miał kiedyś samochód Syrena w tym samym
kolorze i podobno był to kolor kości słoniowej.
Dekoratorzy wnętrz pewnie się ze mną nie zgodzą, ale na szczęście ten kolor jest według mnie
dobrze dobrany i powinien pasować do koloru
większości ścian.
Przyciski są monostabilne, czyli po przyciśnięciu
wracają do swojego poprzedniego stanu. O tym,
czy są załączone, czy nie, informuje zielone podświetlenie piktogramu na przycisku.
Przed zakupem musicie sprawdzić na początek dwie rzeczy. Po pierwsze zmierzyć, jaką głębokość ma puszka w Waszej ścianie. Przyciski
Koogeek wymagają trochę więcej miejsca niż
klasyczne, a konkretnie jest to koło 3,5 cm. Druga
sprawa to dodatkowy przewód neutralny, często
pod przyciskami takiego przewodu nie mamy,
to niestety uniemożliwi instalację. Przewód neutralny będzie zasilał nam nasz przycisk, zazwyczaj
ma on kolor niebieski, a w przypadku klasycznych
przycisków jest niepodłączony. Jeśli przebrniemy
przez te dwie rzeczy, to dalsza instalacja będzie
dziecinnie prosta. Wymontowujemy nasz stary
przycisk ze ściany, przewody wchodzące do niego
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podłączamy do zacisków L, L1 i czasem L2 (jeśli to przycisk podwójny), a przewód neutralny
do zacisku N. Do przycisku możemy podłączyć źródło światła o maksymalnej mocy 800 W.
Następnie montujemy przycisk na ścianie jak każdy inny. To wszystko zajmie Wam 10 minut,
jeśli jednak nie czujecie się na siłach, to wezwijcie elektryka.
Teraz dodajmy je do HomeKit, to oczywiście jest
banalnie proste, wystarczy zeskanować apką
Dom kod HomeKit umieszczony przez Koogeek
w kilku miejscach. Na samym przycisku, na opakowaniu i na instrukcji. Brawko Koogeek, to dobre
podejście. Przyciski łączą się z naszym systemem
HomeKit za pomocą sieci Wi-Fi, niestety musi
być to sieć 2,4 GHz, jeśli w domu mamy sieć tylko
w standardzie 5 Ghz, to albo nie użyjemy przycisku, albo będziemy musieli na ich potrzeby
taką sieć stworzyć. Na szczęście nie znam domowych routerów, ani Access Pointów, które by na
to nie pozwalały. W tym miejscu po dodaniu do
HomeKit ujawniają się małe różnice we wszystkich trzech przyciskach.
• Smart Switch One Gang – daje możliwość
sterowania jednym źródłem światła. W HomeKit pojawia się jako jeden przełącznik. Cena
199 złotych.
• Smart Switch Two Gang – daje możliwość

Dekoratorzy wnętrz pewnie się ze mną
nie zgodzą, ale na szczęście ten kolor jest
według mnie dobrze dobrany i powinien
pasować do koloru większości ścian.

sterowania dwoma źródłami światła. W HomeKit pojawia się jako dwa przełączniki. Cena
229 złotych.
• Smart Dimmer – daje możliwość ściemniania
światła, o ile pozwala na to żarówka. W HomeKit pojawia się jako jeden ściemniacz. Cena 219 złotych.

Oczywiście to nie jedyne możliwości, jakie dają nam przyciski. HomeKit daje nam automatyzację, więc możemy ustalić, że przycisk sam się załączy o danej godzinie, wyzwoli to jakiś
czujnik ruchu lub otwarcie zamka. Działa to też w drugą stronę, naciśnięcie przycisku ręcznie może, oprócz zapalenia źródła światła podłączonego pod niego, zapalić też inne zgodne
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z HomeKit. Warto więc przy rozbudowanym systemie zawsze kupować przyciski podwójne.
Jeden używamy wówczas do sterowania źródłem światła, a drugiego nie podłączmy wcale,
ale i tak jest widoczny w HomeKit, a my możemy wykorzystać go do automatyzacji. Ja u siebie podwójny zainstalowałem w wiatrołapie przy wejściu do domu, skonfigurowałem tak, że
jeden przycisk gasi podłączone do niego światło w tym pomieszczeniu, a drugi gasi światło
w całym domu. To bardzo wygodne, gdy wychodzimy z domu, nie musimy wtedy pamiętać
o odwiedzeniu każdego z pomieszczeń.
Każdy z przycisków oprócz możliwości sterowania światłem przez HomeKit, monitoruje też
zużycie energii. Jednak, jeśli czytacie moje teksty o HomeKit, to wiecie, że ten protokół jest
bardzo ograniczony jak na razie i żeby odczytać takie dane, musimy uruchomić aplikację
Koogeek. Mam nadzieję, że iOS 12 przyniesie coś nowego w tym temacie. Na koniec muszę
pochwalić przyciski Koogeek za szybkość działania. Łączą się z naszą siecią przez Wi-Fi, to
ogromna zaleta, bo właśnie dzięki temu są szybkie. Wyłączenie światła w aplikacji HomeKit
skutkuje fizycznym wyłączeniem światła w czasie pomijalnym. Tak to powinno działać, niestety, nie zawsze urządzenia HomeKit są tak szybkie.
Przyciski Koogeek kupić możecie w

mobidick.pl – oczywiście, jak zawsze polecam ten sklep!

Dla czytelników iMagazine z kodem "imagazine" 10% zniżki na opisane w artykule przełączniki
Ocena iMagazine
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Logitech Connect
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z y s z to f

Znalezienie wszechstronnego zestawu do wideokonferencji, który nie będzie przy tym
kosztował dziesiątek tysięcy złotych, nie jest takie łatwe. Zwłaszcza gdy za kryterium przyjmiemy:
minimalną ilość przestrzeni, którą ma taki zestaw zajmować, wygląd, wysoką jakość obrazu
i dźwięku oraz mobilność.

/ SPRZĘT / Logitech Connect

Zdaje się, że Logitech ostatnio lubi brać na siebie zadania pozornie niemożliwe do realizacji.
Nie inaczej jest w przypadku zestawu Logitech
Connect, a właściwie to wypada bardziej powiedzieć urządzenia, ponieważ firma w walcowatej
bryle zamknęła kamerę, głośnik i wysokiej jakości zestaw mikrofonów. Aha, i pilota, o którym
w tym przypadku łatwo zapomnieć.

Minimalizm bryły, maksymalizm
mobilności
Logitech Connect to urządzenie typu All In One.
Nie wszyscy są ich zwolennikami, ale też raczej
niewielu lubuje się w rozplątywaniu dziesiątek
przewodów i mozolnym rozstawianiu kilku części popularnych zestawów telekonferencyjnych.
Tutaj mamy jeden walec o średnicy 7,6 cm i nieco
ponad 30 cm wysokości.
Na jego szczycie dumnie króluje kamera, zdolna
nagrywać obraz w rozdzielczości Full HD,
z polem widzenia 90°, z automatycznym ustawianiem ostrości oraz sterowalnym cyfrowo
przesuwaniem, pochylaniem i czterokrotnym,
cyfrowym powiększaniem, przy użyciu pilota
lub opcjonalnej aplikacji. Wspomniany pilot stanowi jednocześnie zaślepkę modułu kamery,
dzięki czemu zachowano nienaganność bryły
i zapewniono maksymalną mobilność. Pilotzaślepka jest mocowany za pomocą magnesów.
Niestety, nie jest ładowany bezprzewodowo, ani
nawet przewodowo. Wyposażono go w standardową, wymienną baterię. Szkoda.
Sam Logitech Connect naładujemy za pomocą
dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego,
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a do komputera podłączymy przewodem USB-A.
Brak USB-C w 2018 roku jest niezrozumiały, choć
zapewne było to podyktowane standardami
większości maszyn w korporacjach. Jeśli Logitech
Connect użytkujemy do wykonywania jednej lub
dwóch półgodzinnych wideokonferencji dziennie, to bateria powinna nam wystarczyć na dwa
lub trzy dni. W bryle urządzenia znalazł się także
zestaw dwóch niesamowicie czułych mikrofonów
wielokierunkowych o średnicy zasięgu 3,6 m,
dzięki czemu nawet sporych rozmiarów sala konferencyjna nie będzie stanowiła problemu dla
Logitech Connect. Podczas testów osoby siedzące nawet poza deklarowanym polem zasięgu
mikrofonów i mówiące normalnym poziomem
głosu były doskonale słyszane.
Do kompletu układanki brakuje jeszcze zestawu
głośnomówiącego. Logitech zastosował
w Connect dwukierunkowy model z usuwaniem
echa i niwelacją szumów. Głośnik zapewnia szerokopasmowy dźwięk 360°, w którym wyczuwalne są nie tylko wysokie tony, co jest sporą
bolączką zestawów telekonferencyjnych, ale
także lekki i miękki bas, dbający o realizm głosu
rozmówców.
Całość podłączymy do dowolnego komputera
z Mac oraz PC, a z podstawowych funkcji skorzystamy bez konieczności instalowania jakiego-

Brak USB-C w 2018 roku jest niezrozumiały,
choć zapewne było to podyktowane standardami większości maszyn w korporacjach.
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kolwiek oprogramowania. Obsługę transmisji bezprzewodowej zapewnia Bluetooth oraz
moduł NFC. No dobrze, ale co wyróżnia Logitech Connect?

Webinar Camera
Podczas moich testów w zespole stupięćdziesięcioosobowej firmy, oprócz niekwestionowanej, wysokiej jakości obrazu i dźwięku, dla tego zestawu znalazło się całkiem ciekawe
zastosowanie, które łączy jego dwie najważniejsze cechy – mobilność i bryłę.
Logitech Connect doskonale sprawdza się jako zestaw do nagrywania prostych, statycznych webinarów. Jego wysokość oraz przeznaczenie biurkowe zapewnia dobry kadr już na
starcie, a prostota użycia i integracja na przykład z Zoomem pozwala na rozpoczęcie prowadzenie webinaria de facto w ciągu kilku sekund, w dodatku bez konieczności podłączania jakichkolwiek przewodów (pod warunkiem naładowanej baterii). To wszystko za nieco
ponad dwa tysiące złotych.
Produkty takie jak Logitech Connect, pokazują, że w dzisiejszych czasach wygrywa na
rynku ten, kto potrafi połączyć wygląd, prostotę użycia i zapewnić mobilność. W końcu to
czasy, w których nie ma czasu. Epoka natychmiastowości.
Specyfikacja techniczna dostępna na

stronie producenta.
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Za co płacimy, kupując drogi telewizor?
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Lada moment rozpocznie się piłkarski mundial. Po raz pierwszy będzie można go oglądać w Polsce
w 4K. To doskonała okazja do wymiany starego telewizora na nowy. Pytanie jednak brzmi: jaki
model i dlaczego jest tak duża rozbieżność cenowa? W końcu 55 cali 4K kupimy zarówno za
1500 złotych, jak i za prawie 10 tysięcy złotych. Dlaczego warto kupić droższy telewizor?
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Część z nas używa iPhone’a X, część decyduje się na iPhone’a 5S, inni zadowalają się
Samsungiem Galaxy J5, a jeszcze inni wybierają telefon Manty czy MyPhone. Niektórzy jeżdżą Volvo i BMW, inni sięgają po Dacie lub samochody sprzed dekady. Wszystko jest dla
ludzi, te decyzje często wynikają z naszych gustów, przekonań oraz oczywiście posiadanego
budżetu. Co więcej, zarówno Dacia, jak i telefon Manty będą w pełni spełniać swoje zadania
i wielu użytkowników będzie z nich zadowolonych. Zresztą taka Dacia Duster jest naprawdę
fajna, tak jak i świetne wrażenie robi chociażby Huawei P20 lite. Warto jednak pamiętać, że
różnice w cenach nie wynikają z zachcianek producentów. Owszem, często płacimy za logo,
ale to też w dużej mierze wynika z pewnej historii, doświadczeń innych użytkowników i płynącej z tego opinii. W większości jednak wyższą cenę płacimy za wyższą jakość, większy
komfort, lepszą obsługę, ciekawszy design itd. Dokładnie tak samo jest w telewizorach.
Podstawowa Manta 55LUN57T kosztuje od 1499 złotych, LG 55UJ6307 2099 złotych, Philips 55PUS6523 2699 złotych, Samsung UE55NU7102 3199 złotych, Samsung
UE55MU7002 3999 złotych, LG OLED55B7V 5699 złotych, Philips 55POS9002 6850 złotych, Samsung QE55Q7FN 7999 złotych, LG OLED55C8 8199 złotych, Sony KD-55AF8
9899 złotych, Samsung QE55Q9FN 12999 złotych, Bang&Olufsen Beovision Eclipse
36999 złotych. Mamy więc bardzo duży rozstrzał cenowy i zapewniam Was, że każdy z tych
telewizorów znajdzie właściciela. Warto jednak wiedzieć, co dostajemy w każdym z nich,
a czego nie dostajemy i skąd wynikają tak drastyczne różnice.

Mamy więc bardzo duży rozstrzał cenowy i zapewniam Was, że każdy z tych
telewizorów znajdzie właściciela. Warto jednak wiedzieć, co dostajemy
w każdym z nich, a czego nie dostajemy i skąd wynikają tak drastyczne różnice.

Zacznijmy więc od Manty. To podstawowy telewizor polskiej marki, która oczywiście konstrukcję zamówiła w Chinach (montaż odbywa się w Polsce). Jakość obudowy jest akceptowalna, ale czuć, że nie jest to plastik najwyższej jakości, nie ma mowy o jakimś atrakcyjnym
wykończeniu czy designie. Jeszcze gorzej sprawa ma się z pilotem. Nie możemy liczyć na
żadne funkcje Smart, matryca nie ma dobrego upłynniacza, często obraz będzie więc się
smużył. Ograniczona jest też kontrola nad obrazem. To teoretycznie dobry telewizor dla
osób niewymagających, ale i one będą irytować się niezbyt komfortowym pilotem, pozostanie jedynie radość z niskiej ceny.
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LG 55UJ6307 jest wykonany poprawnie, producent nawet zapewnia, że ma on wsparcie dla HDR. Cena jest dość niska także dlatego, że to model z 2017 roku. Co więcej, mamy
tu do dyspozycji już Smart TV i to nie byle jaki, jest to webOS 3.5 kolorowy, intuicyjny, ten
sam, który otrzymamy także w telewizorze Bang&Olufsen za 37 tysięcy. Problem w tym, że
w 55UJ6307 znajdziemy matrycę IPS RGBW, która nie tylko nie może poszczycić się dobrą
czernią czy kontrastem, ale też jej jakość oddawania szczegółów jest wątpliwa. W tym
rodzaju matrycy subpiksele w kolorach RGB są na przemian wymieniane z białymi subipkselami. To wszystko sprawia, że telewizor zdecydowanie odbiega od topu. Mając jednak
ograniczony budżet, to i tak będzie lepszy wybór od Manty ze względu na Smart, jakość
wykonania, łatwość obsługi.

Kolejnym modelem jest Philips 55PUS6523, który naprawdę wydaje się bardzo, ale to bardzo rozsądnym telewizorem przy swojej cenie. Ten model śmiało mogę polecić tym, którzy szukają taniego telewizora. Ładny design, bardzo dobre podzespoły w obudowie jak na
swoją klasę, tylne podświetlanie typu Direct, matryca VA i własna platforma Smart TV SAPHI.
Działa sprawnie, ma przyzwoite odwzorowanie kolorów. Dlaczego więc nie jest to telewizor
idealny? Po pierwsze ze względu na zastosowanie matrycy 60 Hz, która nie oferuje doskonałej płynności ruchu. Po drugie podświetlenie typu Direct nie pozwala na dokładne sterowanie, w ciemnych scenach telewizor nie jest więc w pełni efektywny. Wreszcie SAPHI to
platforma mocno ograniczona. W dodatku brakuje mu głównego wyróżnika telewizorów
Philipsa, czyli technologii Ambilight.
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Samsung UE55NU7102 to właściwie konkurent Philipsa, także model z 2018 roku. Dlatego
w ciągu kilku miesięcy należy spodziewać się obniżki cen o jakieś 15–20%. Tutaj też mamy
matrycę VA i 60 Hz. Jest podświetlany krawędziowo, co nie daje efektów idealnych, ale przeciętny użytkownik nie będzie tego dostrzegał. Zaletą jest niewątpliwie Smart TV, który działa
płynnie i jest pełen aplikacji, a także minimalistyczne wykonanie i elegancki tył.
Za kilkaset złotych więcej możemy mieć model MU7002, który jest bardzo dobrym telewizorem z klasy średniej-wyższej, ale z roku 2017. Ma jednak przewagę nad tegorocznymi
modelami w postaci modułu one connect. Z tyłu telewizora są tylko dwa przewody, resztę
podłączamy do specjalnej skrzynki schowanej w szafce RTV. Charakteryzuje go matryca
120 Hz, szeroka paleta barw, widoczny efekt HDR. Telewizor, w którym naprawdę poczujemy wszystkie nowe technologie. Moim zdaniem to najlepszy rozsądny wybór, jego
następcą z tego roku jest model NU8002.
Za LG OLED55B7V przyjdzie nam dopłacić 1700 złotych względem Samsunga i tu również mamy do czynienia z modelem 2017. Tylko w tym przypadku jest to technologia OLED.
Mamy więc niesamowitą czerń, nieskończony kontrast, widoczny efekt HDR. To telewizor,
który zdecydowanie jest w topie i który należy polecić każdemu fanowi kinowych wrażeń
w domowym zaciszu. Niestety, na kinowe seanse jest nieco za mały. Także pilot czy tył telewizora raczej nie świadczą o tym, że mamy do czynienia z klasą premium, a raczej średniakiem. Patrząc na początkową cenę tego modelu (12 999 złotych), nie opłaca się go kupować,
ale przy obecnej cenie telewizor wart jest uwagi. Przy czym OLED to ekran bardzo filmowy
i nie sprawdzi się przy ciągłym oglądaniu standardowych kanałów telewizyjnych.
Nieco więcej zapłacimy za Philipsa POS9002 z roku 2017, również OLED. Różnica między LG
B7 to Android TV na pokładzie i podświetlanie Ambilight. Wybór pomiędzy tymi dwoma
modelami to kwestia niuansów w odwzorowaniu kolorów i własne preferencje co do systemu, wzornictwa i chęci posiadania Ambilight. To dobra opcja zwłaszcza dla tych, którzy
posiadają Hue.
Samsung QE55Q7FN to tegoroczny przedstawiciel ekranów QLED. Telewizor, którego
recenzję mogliście ostatnio przeczytać na iMagazine.pl. Uważam go za najbardziej kompleksowy model. Wrażenie robi wzornictwo, tryb ambient mode pozwalający ukryć telewizor
we wnętrzach, pojedynczy kabel, szybki Smart, niski input lag, bardzo wyraźny efekt HDR,
świetne odwzorowanie kolorów. Tylko najbardziej wysublimowani odbiorcy poczują tu różnice wynikające z podświetlania krawędziowego i niższy kontrast niż w modelu Q9 czy ekra-
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nach OLED. Niestety płacimy tu całkiem sporo za
połączenie designu i technologii oraz fakt, że to
telewizor dopiero debiutujący na rynku.
LG OLED55C8 to najnowsza generacja ekranów OLED, zmiany względem B7 czy C7 są dość
kosmetyczne, poprawie uległo wzornictwo telewizorów. W systemie doczekaliśmy się głosowego
asystenta ThinQ rozumiejącego język polski,
a także zapowiedzi asystenta Google’a, który już
jest obecny w innych krajach. Tutaj wyraźnie płacimy za nowość i to sprawia niestety, że na razie
wstrzymałbym się z zakupem tego modelu. Jego
cena jest już niższa o dwa tysiące niż pod koniec
kwietnia, gdy debiutował w pierwszych sklepach.
Jeśli nie zależy Wam na asystencie, a chcecie mieć
OLED, to wybierzcie model zeszłoroczny, oszczędzone pieniądze wydajcie na odtwarzacz UHD
Blu-ray i kilka filmów w tym formacie.
Sony KD-55AF8 to tegoroczny topowy OLED od
Sony. Przykład Sony pokazuje, że logo ma znaczenie. Płacimy oczywiście za organiczną matrycę
wykonaną przez LG. Display, bardzo solidne i eleganckie wykonanie, zaawansowany procesor
obrazu, Android TV, ale także za to, że jest to telewizor właśnie od Sony. Pewne jest to, że rzeczywiście otrzymujemy wysoką jakość.
Samsung QE55Q9FN to topowy QLED
Samsunga. Tutaj wysoka cena jest spowodowana
pełnym tylnym podświetlaniem, czyli FALD. Nie
ukrywam, że to bardzo wysoka kwota jak na
55-calowy telewizor. Nawet jeśli to najlepszy telewizor LCD, jaki do tej pory powstał. Znajdziemy
tu wszystko: bardzo mocny efekt HDR, dobry
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kontrast, czerń, odwzorowanie kolorów, Smart, super pilot. Jednak różnice między Q7 a Q9
dostrzegą tylko najbardziej wymagający użytkownicy. Dzisiaj między tymi telewizorami
a ekranami OLED różnica jest niewielka.
Bang&Olufsen Beovision Eclipse sytuacja z Beovision jest nieco inna. Tutaj wyraźnie płacimy za swego rodzaju snobizm, elitarność. Jednocześnie trudno widzieć coś w tym złego.
Design tego telewizora jest niesamowity. Oprócz samego ekranu OLED znanego z telewizorów LG mamy też potężny soundbar. Zdecydowanie jest to też olbrzymi progres w samym
Bang&Olufsen, jeśli chodzi o telewizory. Jak go widzę na targach, w sklepach, w aranżacjach
wnętrz zawsze pojawia mi się uśmiech na twarzy. To kunszt duńskiej marki. To nie jest telewizor dla wszystkich, ale Lamborghini też nie jest dla wszystkich.
Jak widać, różnice są bardzo duże, zwłaszcza między tanimi modelami a tymi średnimi
i z wyższej półki. Jednocześnie już w topowych modelach o wyborze ekranu decydują niuanse. Osobiście z rozsądku wybrałbym model ze średniej półki, jednocześnie zdecydowanie
dopłaciłbym też do większego calarzu, nie tylko 65, ale 75 lub 82 cale.
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Honda Civic X
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Civic to jedno z najbardziej rozpoznawalnych aut na świecie, które jest na rynku już od wielu lat.
Gdy rozmawia się o historii motoryzacji, trudno nie wspomnieć o Hondzie i o tym
właśnie modelu. Produkowana aktualnie dziesiąta generacja ma w sobie wiele cech,
za które zawsze ceniliśmy tego Japończyka.
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Pierwsza Honda Civic wyjechała na ulice w 1972 roku i przez prawie pół wieku podbiła swoimi kolejnymi generacjami serca wielu miłośników motoryzacji. Wydaje mi się, że każdy
miał w swoim życiu etap, w którym ten samochód chciał posiadać. Ja sam marzyłem o piątej generacji, ale niestety nie udało mi się tego marzenia spełnić. Na szczęście model wciąż
się rozwija i nie jest wykluczone, że kiedyś jeszcze nabędę Civika.
Jednym z najważniejszych momentów w historii modelu był rok 2005, kiedy to zaprezentowano i wypuszczono ósmą generację Hondy. Wygląd auta zmienił się bardzo i do dziś mówi
się o tym, że przypominał on na pierwszy rzut oka statek kosmiczny. Ten design wybiegał
mocno w przyszłość i nawet dziś można doszukać się w nim czegoś intrygującego. Chyba
dlatego też właśnie tę generację najczęściej widać na

Chyba nie będzie to odkrywcze
(wystarczy spojrzeć na ulice),
że Civic w wersji hatchback
jest o wiele popularniejszy, ale
czy to znaczy, że nie warto się
zainteresować sedanem?

naszych ulicach. Jej następca był ewolucją tej myśli i bardzo
przypominał poprzednika.
Teraz zmieniło się nieco więcej i widzimy, że 10. generacja
jest już innym, nowym autem. Pierwsze, co się rzuca w oczy,
to przód. Lekko wydłużona i spłaszczona maska zmieniła
swoje proporcje względem poprzedników. Teraz jest bardziej agresywna, ale jednocześnie już nie rzuca się aż tak
w oczy. Podobnie jest z tyłem pojazdu. Producent odszedł
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od „połączonych ze sobą” tylnych reflektorów.
Całość stała się teraz szersza, ale niższa i dłuższa.
Muszę przyznać, że choć Civic nie grzeszy urodą
przy pierwszym spotkaniu, to na pewno jest
autem, w którym dzięki swojej inności można się
zakochać.
Do wyboru mamy dwa typy nadwozia – hatchback i sedan. Pięciodrzwiowy hatchback jest
niewątpliwie wersją, na jaką zdecyduje się większość z tych, którzy w ogóle rozważają zakup
Civica. To samochód spory jak na auto ze swojego segmentu, ale zarazem takie, które spełni
oczekiwania nawet tych bardziej wymagających
kierowców. Jeżeli kojarzycie lekko ciasne hatchbacki, to tutaj możecie się pozytywnie zaskoczyć, gdyż Honda ma w środku naprawdę sporo
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miejsca, a do tego otrzymamy również pojemny bagażnik (478 litrów). Pozycja za kierownicą
jest dość niska, co jest od dawna charakterystyczne dla tego modelu, ale nie znaczy to, że
będziemy mieć wrażenie, że siedzimy na podłodze. Doskonale idzie to w parze z genialnym
prowadzeniem auta.
Wnętrze jest w dalszym ciągu „kosmiczne” i na pewno nie można się w nim nudzić.
Stylistyka dalece odbiega od nudnych niemieckich aut, ale też nie jest aż tak ułożona
w swoim szaleństwie, jak na przykład w niektórych markach francuskich. Podobnie jak
z zewnątrz, początkowo jest dziwnie, ale koniec końców zaczyna nam się to wszystko podobać. W środku znajdziemy sporą liczbę rozmaitych schowków oraz elementów mających
poprawić nam organizację. Niestety, nie da się tu już złożyć tylnej kanapy w taki sposób,
w jaki mogliśmy to robić w ósmej generacji. Szkoda, bo to rozwiązanie było naprawdę bardzo ciekawe i pozwalało na łatwe przewożenie większych przedmiotów w samochodzie.
Największym minusem jest dla mnie system inforozrywki, który niestety nie jest zbyt
wygodny w użytkowaniu, głównie przez szybkość jego działania i czas reakcji. Mógłbym
jednak posunąć się do stwierdzenia, że cierpi na to większość japońskich aut, ale może jest
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to spowodowane po prostu tym, że my, Europejczycy, inaczej podchodzimy to tej kwestii.
Jednak na plus trzeba tu zaliczyć obsługę za pomocą ekranu dotykowego, choć zostawiono
nam przy tym możliwość zmiany niektórych funkcji (jak choćby temperatury klimatyzacji) za
pomocną tradycyjnych gałek czy przycisków. Niektórzy producenci niestety za bardzo idą
w obsługę dotykową. Warto dodać, że cały system opiera się na Androidzie.

Chyba nie będzie to odkrywcze (wystarczy spojrzeć na ulice), że Civic w wersji hatchback
jest o wiele popularniejszy, ale czy to znaczy, że nie warto zainteresować się sedanem? Nie
rozpisując się zbytnio, należy wspomnieć, że po raz pierwszy chyba w historii modelu wersja
sedan po prostu mi się podobała. Kto wie, możliwe nawet w tej generacji jest ona ładniejsza od hatchbacka? To oczywiście już kwestia indywidualna i każdy zdecyduje sam, co woli.
Z zewnątrz mamy oczywiście inny tył, a wnętrze poza większym bagażnikiem specjalnie się
nie różni. Jednak testowane pojazdy miały inną, o wiele istotniejszą różnicę.
Zarówno Honda Civic w hatchbacku, jak i w sedanie, które miałem przyjemność testować, napędzane były przez tę samą jednostkę silnikową 1.5 VTEC. Tutaj jednak jest spój-
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ność, więc nie o tej różnicy wspomniałem przed
chwilą. Miałem na myśli rodzaj skrzyni biegów.
Pierwszym – i najlepszym wyborem – jest sześciostopniowa skrzynia manualna. Od pewnego
czasu jestem w obozie skrzyń automatycznych.
Są one po prostu wygodniejsze, zwłaszcza w mieście, a ja poruszam się samochodem przede
wszystkim po metropoliach. Wyjątkiem są jednak
auta, które mają sprawiać frajdę – idealnym przykładem jest Mazda MX-5, w której jestem zakochany i nie wyobrażam sobie, jak mogłaby się
tam znajdować skrzynia automatyczna. Podobnie
jest właśnie w Hondzie Civic, gdzie manualna
skrzynia jest genialna. Doskonale spasowana,
precyzyjna, sprawia, że bieg wchodzi dokładnie
wtedy, kiedy tego chcemy.
Honda dała nam jednak wybór i możemy zdecydować się na skrzynię automatyczną CVT.
Początkowo podchodziłem do niej bardzo sceptycznie, gdyż z natury nie jestem fanem tej technologii. Byłem jednak pozytywnie zaskoczony po
przejechaniu pierwszych kilometrów, ponieważ
jazda z tą przekładnią okazała się bardzo przyjemna. Co prawda, jeśli lubicie trochę bardziej
dynamiczną jazdę, to nie polecam wyboru tej
przekładni, gdyż ma się wrażenie, jakby jeździło
się automatem sprzed lat, który mocno przeciąga
biegi. Mówiąc krótko, do sportowej jazdy wybieracie manual, a do spokojnego poruszania się

Jednym z najważniejszych momentów
w historii modelu był rok 2005, kiedy to
zaprezentowano i wypuszczono ósmą
generację Hondy.

po mieście bierzcie śmiało CVT i powinniście być
z niej zadowoleni.
Honda Civic to zdecydowanie samochód dla
osób, które lubią japoński design, dobre właściwości jezdne oraz świetne prowadzenie.
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Decydując się na to auto, zwłaszcza w wersji z manualną skrzynią biegów, możemy otrzymać frajdę na drodze niezależnie od tego, czy jeździmy pobawić się na krętych drogach, czy
kiedy pojedziemy po zakupy, które zmieścimy w dużym bagażniku. Możemy liczyć również
na przestronne wnętrze, więc w trasę w kilka osób również możemy się wybrać bez obawy,
że komuś będzie niewygodnie i będzie gryzł kolana.
Do minusów Civika trzeba zaliczyć słabą obsługę systemu inforozrywki przez ekran, który
dość wolno reaguje na nasze działanie, a jeśli zdecydujemy się na przekładnię CVT, to ciężko
będzie nam uświadczyć iście sportowej jazdy.
Ocena:

wyimek

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

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)
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U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj

í
ì
ì

Í

r

ì

r

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

+

é

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

K AHOOT
Kahoot to platforma do przeprowadzania
interaktywnych quizów i ankiet. Jej częścią
jest aplikacja mobilna na iPhone'y czy też
urządzenia z Androidem. Quizy tworzymy
za pomocą prostego narzędzia „przeciągnij
i upuść” przy użyciu dowolnego urządzenia
z przeglądarką internetową. Pytania mogą
zawierać wbudowane obrazy i wideo
i mieć ograniczony czas na odpowiedź. Aby
tworzyć nowe quizy, musimy się za darmo
zarejestrować na stronie Kahoot, ale aby
uczestniczyć, nie musimy przeprowadzać
rejestracji. Wystarczy w aplikacji wpisać
PIN wyświetlony na ekranie z pytaniami.
Uczestnicy zabawy widzą pytania na
ekranie komputera lub za pośrednictwem
rzutnika, a odpowiedzi udzielają przez
prosty interfejs w aplikacji. Następnie na
dużym ekranie widać, kto był pierwszy
z dobrą odpowiedzią. Proste i szybkie. Mam
dobrą radę, zapoznajcie się z aplikacją,
może się Wam niebawem przydać.
Cena: 0,00 PLN
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HOMESCAN
Urządzenia HomeKit używają do połączenia albo Wi-Fi, albo
Bluetooth lub obydwu naraz. Bluetooth może być bardziej
problematyczny, gdyż jest bardziej podatny na zakłócenia.
Centralką dla naszego HomeKita jest Apple TV, HomePod
lub iPad. Warto sprawdzić, w którym miejscu taką centralkę
postawić, aby dobrze widziała wszystkie urządzenia. W tym celu
powinniście wykorzystać aplikację Homescan, która pokazuje
na żywo siłę sygnału każdego urządzenia Bluetooth widzianego
przez naszego iPhone'a. Przy czym sama rozpoznaje urządzenia
zgodne z HomeKit. Wystarczy położyć telefon w miejscu centralki
i obserwować. Im niższa wartość, tym lepiej. Najlepiej, gdy jest to
wartość do –60; od –61 do –70 jest OK, natomiast wyniki od –71 do
–90 są słabe i powinniśmy zmienić miejsce centralki.

Cena: 4,99 PLN						

FI FA O FFI C I A L A P P
Nie jestem wielkim fanem piłki nożnej, ale jak gra polska
drużyna na mundialu, to trzeba kibicować. Oczywiście można
to robić z aplikacji mobilnej. W tym przypadku polecam FIFA
Official App. Znajdziemy w niej relacje na żywo ze wszystkich
meczów w Moskwie. Możemy wybrać sobie ulubione zespoły
i otrzymywać powiadomienia o ich meczach, strzelonych
golach czy faulach. Aplikacja jest bezpłatna i bardzo przejrzysta.
Oprócz informacji na żywo w czasie meczu mamy dział
z newsami na temat zespołów i zawodników. Nie zabrakło też
klasyfikacji zespołów w światowych rankingach. Polska drużyna
męska w momencie pisania tego tekstu była na 10 miejscu,
a kobieca – na 31.

Cena: 0,00 PLN						
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Spotkajmy się na Pyrkonie
PAT R YC JA R U D N I C K A

@iPatr yc jaR

Pyrkon, Pyrkon i po Pyrkonie, który w tym roku obchodził swoje 18. urodziny. Nazwa ta pewnie
znacznej większości z Was obiła się już wcześniej o uszy. Jest to festiwal fantastyki, który odbywa się
co roku wiosną w Poznaniu. Konwent ściąga do hal Międzynarodowych Targów Poznańskich tysiące
fanów gier, filmów, książek fantastycznych i seriali oraz entuzjastów mangi i anime. W tym roku było
ich (a właściwie nas, bo ja do tego grona też się wliczam) prawie 44 tysiące.
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Uczestnicy mają okazję posłuchać wielu interesujących wykładów i prelekcji, zwiedzić ciekawe wystawy o tematyce szeroko pojętej
fantastyki, kupić gadżety i biżuterię na rozstawionych w jednej z hal stoiskach oraz wziąć
udział w konkursach. I co najważniejsze, mają
okazję poznać innych fanów popkultury i miło
spędzić czas. Dzieci również nie będą się
nudziły, specjalnie dla nich jest prowadzonych
kilka bloków edukacyjnych oraz kreatywnych.
Maluchy mogły w tym roku na przykład malować hełmy Boby Fetta (dla niewtajemniczonych postać z „Gwiezdnych Wojen”), wspólnie
budować statek kosmiczny, stworzyć własną plastelinową animację lub wziąć udział
w lodowych eksperymentach.
Jednym z dwóch bloków, które według mnie
koniecznie trzeba odwiedzić, jest Blok Gier
Bez Prądu. W tym roku pojawiły się tu głównie gry bitewne, można było poznać ich podstawy, pograć z przyjaciółmi lub zupełnie
obcymi osobami oraz wziąć udział w turniejach Heroclix, BattleTecha, X-Winga i Wojnacji.
Drugi to Obwoźna Czytelnia Komiksów,
czyli inicjatywa Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu, która udostępnia na Pyrkonie
komiksowe zbiory Czytelni Nova. Poczytać
można było zarówno komiksy dla najmłodszych, jak i te przeznaczone tylko dla
dorosłych.
Pyrkon to także specjalni goście. W ubiegłych latach w odwiedziny przyjechali między
innymi Sebastian Roché, aktor znany z seriali
„Supernatural” i „Pamiętniki wampirów” oraz
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Peter Watts, kanadyjski pisarz. W tym roku
na festiwalu mogliśmy spotkać się między innymi z Felicią Day, która jest znana
z seriali takich jak „Buffy: Postrach wampirów”, „Eureka” oraz „Supernatural”. Pojawili
się także John Bailey, znany przede wszystkim z podkładania głosu w „Honest Trailers”
oraz Orson Scott Card, autor powieści „Gra
Endera”. Prowadzili oni specjalne panele,
podczas których można było dowiedzieć się
więcej o ich pracy oraz można było wziąć
udział w specjalnych sesjach zdjęciowych.
Punktem obowiązkowym w czasie konwentu jest coroczna Maskarada, czyli konkurs kostiumowy. Zadaniem uczestników
konkursu jest własnoręczne wykonanie
kostiumu i zaprezentowanie go na scenie
w trakcie konkursu oraz przed jurorami.
Cosplayerów na terenie festiwalu można
oglądać przez cały czas, lecz jedynie podczas
Maskarady wszyscy zbierają się razem w Sali
Ziemi. Przebrania są najróżniejsze, począwszy od postaci z gier i bajek, poprzez serialowych i filmowych bohaterów, na Januszu
Korwin-Mikke kończąc. Niektóre stroje i charakteryzacje są tak wiernie odwzorowane,
że ma się wrażenie, że to prawdziwa postać
z gry. Moje serce w tym roku podbili Klaudia,
znana także jako Miss Baltica, która wcieliła
się w Red z gry Transistor (towarzyszył jej
oczywiście Mr Nobody) oraz para przebrana
za Harley Quinn i Jockera. Pozostając przy
temacie przebrań, to jednym z najlepszych
miejsc na Pyrkonie jest postapokaliptyczna
wioska. Wystrój utrzymany jest w konwencji
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gier typu Fallout i klimat tam jest niesamowity.
Przedzierając się przez obozy, ma się wrażenie,
że trafiło się do innego świata.
Myślę, że na festiwalu fantastyki Pyrkon każdy
znajdzie coś interesującego dla siebie. Nawet
jeśli nie jest fanem gier i fantastyki, to mimo to
będzie się świetnie bawił.
To co? Spotkamy się na Pyrkonie w 2019 roku?
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God of War

powrót boga wojny
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Posiadacze konsoli PlayStation 4 mają w tym roku bardzo duży powód do radości. Nowa odsłona
lubianej serii God of War to jedna z najlepszych pozycji, w jaką można aktualnie zagrać.
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Znany z poprzednich trzech części serii Spartiata Kratos uznał, że ma już dosyć potyczek z bogami Olimpu i zamienił Grecję na mroźną Skandynawię. Tam poznał kobietę
swego życia, spłodził syna i żył sobie spokojnie z dala od zgiełku, wojen i problemów
wszelakich. Niestety, sielanka nie może trwać wiecznie. Jego ukochana umiera, a nordyccy bogowie postanawiają uprzykrzyć nieco życie Kratosowi, który wraz z synem
musi wybrać się na szczyt góry, by rozsypać tam prochy swojej zmarłej małżonki.
Tak przedstawia się zarys fabuły God of War A.D. 2018. Jeśli graliście w poprzednie
odsłony tej kultowej już gry, to wiecie, że polega ona głównie na ciachaniu, zabijaniu
i łamaniu kości. Tym razem jest bardzo podobnie, więc jeśli podobało Wam się to,
w co graliście wcześniej, to tu poczujecie się prawie jak w domu. Prawie? Tak, bo jednak jest nieco inaczej. Tym razem nie zostajemy wprowadzeni w ciąg nieustannego
siekania, a trochę sobie pobiegamy, porozwiązujemy zagadki, a przede wszystkim
będziemy eksplorować przepiękny i genialny świat nordyckiej mitologii, jaki przygotowali dla nas twórcy. Jest co podziwiać, gdyż wyszło im to znakomicie.
Choć początkowo wyraźnie widzimy, że mamy tu zupełnie inną grę, niż poprzednie odsłony, to kilkunastu minutach rozgrywki dochodzimy do wniosku, że mamy
przed sobą to, za co polubiliśmy Kratosa, ale wszystko tu jest lepiej i ciekawiej przedstawione. Przede wszystkim, gra jest przepiękna. Z powstałych dotychczas gier na
PlayStation, równie dobrze mogły wyglądać jedynie Uncharted 4 oraz Horizon Zero
Dawn. Zdecydowanie dla tej gry warto zakupić konsolę PlayStation 4 Pro oraz telewizor 4K. Jestem świadom, że łącznie to spory wydatek, ale jeśli telewizor już u Was
stoi, ale zastanawiacie się nad nową konsolą, to przestańcie i ruszajcie do sklepu. Nie
zapomnijcie tylko o samej grze.
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Posiadacze PS4 Pro mają do dyspozycji dwa tryby w ustawieniach gry – rozdzielczości oraz wydajności. Ten pierwszy to skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K
i granie w 30 fps. Drugi jest znanym dobrze Full HD, ale możemy grać w 30–60 fps.
Początkowo włączyłem sobie ten pierwszy tryb, jednak gra potrafiła momentami
lekko klatkować, dlatego ostatecznie przestawiłem na drugie ustawienie i przy nim
już zostałem do końca rozgrywki.

Jedną z pierwszych rzeczy, jaka rzuca nam się w oczy po rozpoczęciu rozgrywki, jest
fakt, że nastąpiła zmiana głównej broni. Już nie trzymamy w naszych rękach klasycznych Ostrzy Chaosu, ale topór Lewiatan. Posługując się nim, możemy poczuć się, jakbyśmy byli Thorem, gdyż Lewiatan bardzo przypomina młot Mjölnir, który należał
do boga piorunów. Muszę przyznać, iż walka tym orężem sprawiła mi niesamowitą
frajdę. Oczywiście nie zawsze będziemy zabijać naszych wrogów w ten sam sposób.
Postać możemy rozwijać poprzez naukę nowych ataków, ulepszaniu broni i swoich
umiejętności. Do dyspozycji mamy również postać naszego syna – kolejna różnica
względem poprzednich części gry. Atreus bardzo nam się podczas rozgrywki przydaje. Co prawda nie możemy nim grać, ale podczas walki możemy wybrać moment,
kiedy chłopak oddaje strzały z łuku. Plusem jest również to, że z czasem jego broń
i strój również możemy ulepszyć, co przełoży się za skuteczność walki.
Jeżeli komukolwiek wydaje się, że gra zajmie jeden lub dwa wieczory i koniec,
przez co nie ma sensu wydawać na nią pieniędzy, to bardzo, ale to bardzo się myli.
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Decydując, że chcemy skupić się przede wszystkim na głównym wątku fabularnym,
musimy się przygotować na około 30 (lub więcej, zależnie od poziomu trudności)
godzin gry. Gwarantuję, że każda spędzona tu minuta jest warta poświęconego
czasu. Natomiast jeśli będzie Wam mało, to możecie zająć się rozwiązywaniem zadań
pobocznych, co da Wam dodatkowych wiele godzin rozgrywki, a wcale nie mniej
frajdy niż główny wątek fabularny.
God of War spokojnie może zasługiwać na miano gry roku. Przez cały spędzony z nią
czas bawiłem się doskonale, a w miarę rozwoju fabuły wsiąkałem w nią coraz bardziej i nawet przez chwilę się nie nudziłem. Cała rozgrywka zresztą nie pozwala nam
się nudzić. Pomimo tego, że w pewnym momencie już doskonale poznajemy system
walki i rozmaite gatunki naszych wrogów, to nie można tu mówić o nudnej powtarzalności, gdyż z każdą napotkaną istotą do zabicia możemy odkryć coś nowego, co
spowoduje pojawienie się uśmiechu na naszej twarzy. Grając w God of War, można
się poczuć jak w doskonałym filmie akcji osadzonym w mitologii. Moja żona, choć
sama nie grała, często towarzyszyła mi na kanapie i oglądało proces mojego przebijania się przez rozmaite nordyckie światy. Na pochwałę zasługuje niewątpliwie
sposób, w jaki twórcy gry przedstawili tę bogatą i trudną to opisania mitologię. Co
więcej, jeśli lubicie filmy Marvela, a zwłaszcza te o przygodach Thora, to od czasu do
czasu będziecie się uśmiechać pod nosem.
Jest to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w ostatnich latach i absolutnie nie
żałuję wieczorów, jakie dla niej zarywałem.
Ocena:

142

Zdjęcie z serwisu Unsplash od rawpixel

/ PORADY / Tips&Tricks – Wakacje i elektronika

Tips&Tricks – Wakacje i elektronika
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@mc sk r z y pc z ak

Już niedługo sezon wakacyjno-urlopowy będzie w pełni. Wielu z Was ma już zapewne
zaplanowany ten czas. Być może spędzicie go poza domem lub wyjedziecie gdzieś dalej. Na
taki wyjazd należy odpowiednio się spakować. Obecnie do podstawowych rzeczy należy też
elektronika. O czym warto pamiętać?
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Zagranica, telefon i internet
Od jakiegoś czasu dzięki Unii Europejskiej możemy cieszyć się RLAH – „Roam
Like at Home”, czyli darmowym roamingiem. Dzięki temu, jeśli wyjedziemy
do kraju należącego do UE, możemy wykonywać połączenia do Polski w tych
samych stawkach, co w kraju. Często jest to równoznaczne z darmowymi rozmowami. Należy jednak pamiętać, że jeśli czas połączeń w roamingu będzie
dłuższy w porównaniu do rozmów w obrębie Polski, to operator będzie mógł
naliczyć dodatkowe opłaty. Warto zapoznać się z tym u konkretnie u Waszego
dostawcy usług. Co więcej, jeśli chodzi o internet, to praktycznie każdy z rodzimych operatorów ma jakąś ofertę pakietów do wykorzystania w obrębie Unii.
Nieco inaczej sprawa przedstawia się, gdy udajemy się do kraju spoza UE. Wtedy
raczej nie opłaca się korzystać z roamingu, bo ceny będą już wysokie. W takim
przypadku warto poszukać informacji na temat operatorów z danego kraju,
którzy oferują karty pre-paid z pakietami rozmów i internetu w najkorzystniejszej cenie. A może hotel, w którym będziecie (jeśli w ogóle w takim będziecie),
będzie miał w ofercie do dyspozycji telefon z kartą rodzimego operatora do
wykorzystania? Dobrze jest się wywiedzieć na ten temat, gdyż taką praktykę
stosuje już coraz więcej miejsc. Przy okazji warto zasięgnąć informacji na temat
dostępności internetu i opłat związanych z jego używaniem na naszej kwaterze.

Bezpieczeństwo w sieci
Ponieważ dostęp do internetu za granicą może być utrudniony, zapewne
będziemy szukać miejsc, gdzie będzie udostępniany za darmo. Choć raczej nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby nadrobić wtedy media społecznościowe, to warto
zachować ostrożność, gdybyśmy chcieli sprawdzić maile lub wykonać jakieś
operacje w banku. Pamiętajcie, darmowe Wi-Fi to najgorsze miejsce do robienia
tych czynności. Można sobie bardzo łatwo narobić szkód i kłopotów, które będą
trudne do odkręcenia tym bardziej, gdy będziemy w obcym kraju…

Energia dla sprzętu
Elektronika ma to do siebie, że do działania potrzebuje energii. Dlatego nieodłącznym elementem naszych sprzętów będą ładowarki i kable. Te pierwsze
na nic się jednak nie zdadzą, jeśli okaże się, że w kraju, do którego się udamy,
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wykorzystywane są inne wtyczki do gniazdek. Dlatego zawczasu dobrze byłoby
zaopatrzyć się w jakąś przejściówkę.
Dla oszczędzenia miejsca w bagażu można byłoby pomyśleć o zakupie ładowarki z kilkoma wyjściami USB. Na rynku jest ich mnóstwo, dlatego każdy
powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście w przypadku posiadania droższej
elektroniki, jak na przykład sprzętów od Apple, lepiej zainwestować w lepszej
jakości ładowarkę, która ich nie uszkodzi. Dobrze jest też zabrać ze sobą banki
energii. Szczególnie jeśli w planach mamy wyruszanie w plener.

Bezpieczeństwo sprzętu
Na koniec, co nie znaczy, że jest to najmniej ważne, musimy pomyśleć o zabezpieczeniu swojego sprzętu. Nowoczesne smartfony, tablety, laptopy, aparaty
i tym podobne często kosztują niemałe sumy. Nikt z nas nie chciałby, żeby
w pewnym momencie zmieniły właściciela bez naszej wiedzy. Dlatego nie
zostawiajmy ich na widoku w miejscach publicznych, ale i w hotelach. W tych
ostatnich korzystajmy z sejfów, jeśli takowe są udostępniane gościom. Jeśli nie,
to przynajmniej schowajmy sprzęty, gdy wychodzimy z pokoju.
Można też pomyśleć o zainstalowaniu oprogramowania, które w przypadku
kradzieży sprzętu pozwoli go śledzić. Urządzenia od Apple mają coś takiego
w zestawie, jak choćby Find My iPhone. Trzeba tylko pamiętać, żeby włączyć
możliwość ich śledzenia.
Inny rodzaj bezpieczeństwa naszego sprzętu będzie zależny od terenu, w jaki
się udajemy. Może warto zaopatrzyć się we wzmocnione obudowy lub takie,
które ochronią przed wilgocią czy całkowitym zanurzeniem w wodzie.
Choć powyższe rady mogą wydawać się oczywiste, to łatwo o nich zapomnieć w ferworze pakowania się czy ekscytacji związanej z samą wycieczką.
Tymczasem mogą uchronić nas od niepotrzebnych problemów. A może warto
pomyśleć nad tym, żeby zminimalizować ilość sprzętu elektronicznego zabranego na wakacje?
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1,5 metra dla rowerzystów i inne bajki
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Akcja 1,5 metra dla rowerzysty, tak popularna ostatnio w mediach, nie ogranicza swojego zasięgu
tylko do polskich miast. Pokaźnej wielkości znaki zobaczymy w większości europejskich miast,
w tym w Bournemouth.
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Każdego poranka jadę samochodem trasą z Poole do Bournemouth. Po drodze
mijam Talbots Woods a zaraz potem – Bournemouth University. To właśnie tam,
jak grzyby po deszczu, wyrosły wielkie, żółte znaki informujące o konieczności
zachowania półtorametrowego odstępu przy wymijaniu rowerzysty. Pod spodem
znajduje się liczba wypadków z udziałem rowerów, które wydarzyły się w tym
miejscu na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Od razu zaznaczę, że rowerzystów szanuję – zarówno jako hobbystów, jak i użytkowników dróg. Nie uważam jednak, żeby ów szacunek był obopólny – to znaczy,
że nie czuję się szanowana przez rowerzystów jako człowiek i użytkownik drogi.
W tym miejscu postaram się o jasny przekaz – jeśli czytający ten tekst są rozsądnymi rowerzystami i stosującymi się do przepisów użytkownikami dróg – ten
tekst nie jest o Was. Jest o tym, co widzę codziennie rano, kiedy wybieram się
do pracy. Jest również o tym, przed czym nie uchroni nikogo 150 cm. O głupocie
i ignorancji.
Nie jestem kierowcą rajdowym, trzymam się przepisów i zawsze staram się wymijać rower z odpowiednim zapasem. Przemierzam trasę Poole-Bournemouth dwa
razy dziennie od roku i zdążyłam się nauczyć, w których miejscach trzeba mieć
oczy dookoła głowy. Dosłownie i w przenośni.
Ósma rano to czas tak zwanego school traffic – na ulice wyjeżdżają setki samochodów, którymi rodzice odwożą dzieci do szkoły. W stronę Poole jeszcze coś się
rusza, w stronę Bournemouth ruch praktycznie stoi. Przez Talbot Woods wiedzie
droga dwukierunkowa, dość ciasna, miejscami z dedykowaną ścieżką rowerową.
Fizycznie nie ma możliwości wyprzedzenia rowerzysty w odległości 1,5 metra,
bo pas wiodący w przeciwną stronę jest całkowicie zapchany. W takiej sytuacji
logiczne wydaje się, że rowerzysta będzie trzymał się jak najbliżej lewej strony (ruch
lewostronny), umożliwiając kierowcom poruszającym się w tym samym kierunku
ominięcie go w bezpieczny sposób. Nic bardziej mylnego. Obraz, który widuję
codziennie rano, wygląda mniej więcej tak: Rowerzysta, albo jeszcze lepiej dwóch
– jadących obok siebie, porusza się w odległości 3/4 metra od krawężnika. Kolebocą
się na wszystkie strony, strach wyprzedzać, bo nie wiadomo, czy się przypadkiem
któryś nie zatoczy prosto pod koła. Za nimi sznur samochodów, korkujący pół miasta. W okolicy ronda uniwersyteckiego rowerzyści spadają z krawężników prosto
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pod koła nadjeżdżających aut. Nieraz musiałam hamować na kreskę, modląc się
przy tym, żeby nie stuknąć rowerzysty i żeby nikt nie wjechał mi w tyłek, bo rajdowiec wyskoczył wprost na rondo z okolicznych krzaków. Zdarza się też takie kuriozum, jak młody człowiek, jadący bez trzymanki po jezdni i zataczający się z jednej
strony na drugą w czasie… tekstowania na telefonie. Nieraz zobaczyć można rowerzystów skręcających w prawo z lewej strony lewego pasa, ścinających na rondach,
czy wyjeżdżających prosto przed maski samochodów opuszczających skrzyżowanie. W czasach, gdy mieszkałam jeszcze na wsi, widywałam rowerzystów nienoszących elementów odblaskowych, poruszających się we mgle, bladym świtem,
po drodze z ograniczaniem prędkości do 60 mil na godzinę (95 km/h). Łatwo sobie
wyobrazić, co stanie się z takim delikwentem w przypadku zderzenia z samochodem. Najwyraźniej jednak cenienie własnego życia nie jest w cenie.
Z mojej perspektywy rzecz wygląda następująco. Rowerzysta na drodze jest
stworzeniem delikatnym. Ja jadę zamknięta w samochodzie, nawet podczas
kolizji dwóch aut, przy niewielkiej prędkości nic mi się nie stanie. Podczas kolizji z rowerem, z tego drugiego zostanie mokra plama. Taką samą świadomość
powinien mieć jadący rowerem. Kierowca samochodu musi zdać egzamin praktyczny i teoretyczny, wykupić ubezpieczenie, nie wolno mu używać urządzeń
elektronicznych w czasie jazdy, ba – nawet wtedy, kiedy stoi zaparkowany z uruchomionym silnikiem. Rowerzysta kupuje rower, wsiada i jedzie. Nie musi zadawać egzaminów ani wykupować ubezpieczenia. Nie można go zidentyfikować na
podstawie numerów rejestracyjnych. Nie płaci podatku drogowego. A powinien.
Moim zdaniem każdy użytkownik ruchu drogowego, bez względu na to, jakim
pojazdem się porusza, powinien podlegać takim samym zasadom – między innymi
powinien zdać egzamin ze znajomości zasad ruchu i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. Kiedyś konieczne było zdawanie egzaminu na kartę rowerową – to był
świetny pomysł, ograniczał bowiem nierozważne zachowania za kierownicą.
Rowery to doskonały środek transportu w mieście. Ekologiczny i zdrowy. Nie
można jednak pozwalać na to, żeby po drodze poruszali się nierozważni kierowcy
– po obu stronach barykady. Problem w tym, że z kierowcami samochodów dość
łatwo sobie poradzić, z nieoznakowanymi rowerzystami znacznie trudniej. Tu nie
pomoże 150 centymetrów, zwłaszcza jeżeli kierowca roweru nie będzie współpracował z kierowcą samochodu. A czy będzie?
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Szukając informacji o tym, jak wygląda wprowadzanie zasady 150 cm w Polsce,

Kampanii Edukacyjnej 150 cm dla rowerzysty. Na stronie
owej przeczytałam, co następuje:

zajrzałam na stronę

Aby zwiększyć swoje szanse na wyprzedzenie przez auto z bezpieczną odległością,
warto jeździć przynajmniej 0,5 metra od krawężnika. Wtedy zmuszamy kierowcę
do wyjechania na sąsiedni pas ruchu, natomiast sami możemy liczyć, że odległość
między nami a samochodem zwiększy się. Jazda przy samym krawężniku daje przyzwolenie kierowcom na wyprzedzanie rowerzysty na przysłowiową zapałkę, czyli
dosłownie na kilka centymetrów. Wtedy nikt nie może czuć się bezpiecznie, a jazda na
rowerze z rekreacji staje się survivalem. Przepisy, co prawda nakazują jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, w przeciwnym razie narażamy się na mandat, jednak
ważniejsze jest dojechanie cało do celu.
Drodzy orędownicy kampanii – kampania powstała po to, żeby zwiększyć Wasze
bezpieczeństwo na drodze. Namawiając do łamania prawa i poruszania się
w odległości 0,5 metra od krawężnika, blokujecie ruch i często uniemożliwiacie
kierowcom wyminięcie Was w rozsądnej odległości. Nie zwiększacie bezpieczeństwa jazdy – wręcz przeciwnie – dla kierowców samochodów dzielenie z Wami
przestrzeni drogowej staje się survivalem. Z takim podejściem nic nie pomoże
– ani odblaski, ani wielkie znaki, ani kampanie. Na drodze wymuszanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Na drodze kierowcy powinni ze sobą współpracować,
by stworzyć bezpieczne środowisko tranzytowe.
Sama chętnie zobaczyłabym akcję, w której uświadamia się rowerzystów, jako
użytkowników narażonych na poważniejsze konsekwencje niestosowania się
do przepisów, jakie zagrożenie niesie ze sobą używanie telefonu podczas jazdy
czy słuchawek z wygłuszaniem otoczenia. Z drastycznymi obrazami rowerzystów zmiatanych z drogi przez samochody, połamanymi kośćmi i uszkodzonymi
kręgosłupami.
Przywileje nigdy nie są oderwane od obowiązków, a brak odpowiedzialności na
drodze prowadzi często do tragicznych konsekwencji.
Warto o tym pamiętać.
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Na językach
Dlaczego nas nie rozumieją?
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Zbliżają się powoli wakacje, część z Was zechce zapewne odwiedzić przedbrexitową Anglię.
Komunikując się z tubylcami, warto pamiętać o kilku rzeczach, rzucających światło na problemy
językowe, które możecie napotkać na swojej drodze.
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Polacy kładą olbrzymi nacisk na poprawność w używaniu języków obcych. Do
tego stopnia, że boją się otworzyć za granicą usta w obawie, że pomylą czasy
lub akcent. Anglia zaś to kraj, w którym od wieków mieszają się różne narodowości i języki. Aby nauczyć się posługiwania żywnym językiem, trzeba przede
wszystkim mówić i pamiętać, że pod uwagę należy wziąć nie tylko dosłowne
tłumaczenie, ale również uwarunkowania kulturowe panujące w danym kraju.
O tych drugich jednak napiszę w osobnym artykule, tym razem bowiem chcę
się skupić przede wszystkim na sytuacji, kiedy wydaje nam się, że mówimy całkiem poprawnie, a tubylec patrzy na nas z szeroko otwartymi oczami i wyraźnie daje do zrozumienia, że nie pojmuje, o co chodzi.
Jeśli mieliście okazję porozmawiać z Amerykanami lub osobami niemówiącymi
natywnie po angielsku, zauważyliście zapewne, że to proces dużo łatwiejszy
niż w przypadku rodowitych Anglików. Zwłaszcza jeśli Wasz rozmówca należy
do grupy wiekowej 40+. Młodsi Brytyjczycy zdają się nie mieć z tym większego problemu, nawet jeśli pomylicie akcent czy wymowę – w lot chwytają,
co chcieliście powiedzieć. Dlaczego więc starsi Brytyjczycy szeroko otwierają
oczy? Przecież sami porozumiewamy się z obcokrajowcami po polsku i mimo
tego, że polska język – trudna język, zrozumienie Wietnamczyka na bazarze nie
przysparza nam większych kłopotów. Winę za to ponosi coś, o czym nie uczą
w szkole ani na lekcjach angielskiego – I.T.A. Pod tą nazwą kryje się Pitman’s
Initial Teaching Alphabet – metoda, opracowana we wczesnych latach 60. XX
wieku przez Sir Jamesa Pitmana. Uznał on, że zastosowanie na wpół fonetycznego alfabetu pomoże angielskim dzieciom w nauce czytania. Alfabet
w ostatecznej wersji składał się z 45 znaków, mających ułatwić zrozumienie
niuansów słowa pisanego. Wskutek tego w nauce wczesnoszkolnej stosowano
podręczniki fonetyczne, pojawiły się też książki dla dzieci zapisane za pomocą
tego alfabetu. Stosowano go jeszcze w latach 70. Niestety, metoda zaproponowana przez Pitmana okazała się kompletną klapą, ponieważ spora grupa
dzieci nie była w stanie przenieść umiejętności czytania w I.T.A na zapis języka
angielskiego i w związku z tym napotkała problemy z poprawną gramatyką
i interpunkcją. Koniec końców, używanie metody zakończono, jednak jej spuścizna pokutuje do dzisiaj, zwłaszcza u starszego pokolenia. Problem polega
na pamięci wizualnej, dzięki której jesteśmy w stanie dopasować dźwięki,
które słyszymy do ich językowego zapisu. W przypadku standardowego alfa-
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betu angielskiego możemy antycypować błędy w wymowie czy akcencie,
ponieważ wizualizacja słowa nie przeszkadza nam w słuchaniu. W przypadku alfabetu Pitmana każdy dźwięk i akcent zapisywany był jako oddzielna
litera, nie było więc miejsca na żadną elastyczność. Nawet nie zdając sobie
z tego sprawy, starsi Anglicy „widzą” słowa zapisane w bezkontrowersyjny
sposób, przez co najdrobniejsza zmiana w wymowie czy akcencie powoduje, że skonfundowani nie rozumieją, co się do nich mówi. Nie ma w tym
nic złego, musimy po prostu być przygotowani do cierpliwego powtórzenia tego samego zdania, aż nasz rozmówca zrozumie, co chcieliśmy przekazać. Zapewne również, dla upewnienia się, powtórzy kontrowersyjne słowo
z właściwym akcentem, co pozwoli nam nauczyć się właściwej jego wymowy.
Niestety nie znalazłam opisu I.T.A w polskiej Wikipedii, więc jeśli chcecie potrenować angielski, to oryginalny artykuł znajdziecie

tutaj.

Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, starsi Anglicy „widzą” słowa
zapisane w bezkontrowersyjny sposób, przez co najdrobniejsza
zmiana w wymowie czy akcencie powoduje, że skonfundowani nie
rozumieją, co się do nich mówi.

Zapewniam Was, że w niepoprawnej wymowie nie ma nic złego – Anglia
stoi różnymi akcentami, a Wasz rozmówca zrobi wszystko, by zrozumieć, co
chcecie mu przekazać. Innej metody na nauczenie się płynnego mówienia
w języku obcym nie ma. Nie powinniśmy się również bać, że będziemy obiektem żartów – w ciągu 12 lat mieszkania w Anglii nie zdarzyło mi się, żeby ktoś
zachował się tak niekulturalnie. Inna rzecz, że żarty prowokowałam czasem
sama. Tu jednak trzeba uważać, ponieważ angielskie poczucie humoru jest
dość specyficzne i jeśli zamierzacie używać humoru sytuacyjnego lub innej
bardziej skomplikowanej konstrukcji, to lepiej robić to w gronie dobrych znajomych. Ja wspomnę tylko o dwóch sytuacjach.
Jedna z moich angielskich koleżanek jest wzorem dobrego wychowania
i nigdy nie używa niegrzecznych sformułowań, zwłaszcza przekleństw i wulgaryzmów. Od jakiegoś czasu próbowaliśmy ją złapać na haczyk i w końcu
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nadarzyła się doskonała okazja. W czasie biurowej konwersacji poprosiłam ją
o podanie mi kartki papieru – sheet. Użyłam jednak w wymowie „i”, co przetransponowało się na shit (w języku brytyjskim popularniejsza jest wymowa
„szajt”, ale „szit” jest również stosowane). Skonfundowana koleżanka spojrzała
na mnie podejrzliwie, a ja zapytałam, co jest nie tak. Przyciszonym głosem próbowała mi wytłumaczyć różnicę w wymowie, ja zaś upierałam się, że wcale jej
nie słyszę. Koniec końców, pełnym głosem wyartykułowała „shit”, a wszyscy
obecni w pokoju parsknęli śmiechem. Dopiero wtedy zorientowała się, że ją
wkręcam. Zaznaczam jednak, że wiedziałam, że się nie obrazi, bo znałyśmy się
już dość dobrze i nie po raz pierwszy zastawiałyśmy na siebie pułapki. Rzuciła
we mnie za to gazetą i powiedziała, że nie zrobi mi herbaty, ale śmiejemy się
z tego do dziś.
Druga sytuacja wymaga drobnego tłumaczenia, ponieważ wpisuje się o humor
sytuacyjny. Nasz szef uparcie twierdzi, że jesteśmy czarownicami i co za tym
idzie – musowo latamy na miotłach. Dość często tłumaczę mu, że miotły są
przestarzałe i trzeba iść za rozwojem technologii. W trakcie porannego zebrania
z jego udziałem wszyscy zasiedli na sofach, a ja przycupnęłam na poręczy. Kiedy
zapytał, czy chcę usiąść na jego miejscu, moja głowa wyprodukowała konotację
pomiędzy: to hover (unosić się, zawisnąć) i to hoover (odkurzać). Oznajmiłam
więc z kamienną twarzą, że nie trzeba, ja sobie tutaj po prostu hoover. W pierwszym momencie nastąpiła konsternacja, więc dodałam, że: hoover, hoover
– jeden broom. Dopiero wtedy wszyscy wybuchli śmiechem, a dowcip krąży do
tej pory, zwłaszcza kiedy ktoś narzeka, że przydałaby się podwyżka, bo trzeba
kupić nowe auto. Wtedy zazwyczaj delikwent słyszy, że Kinga nauczy go, jak
używać hoover to hover.
Najważniejsze, to mieć dystans do sytuacji.
Jadąc do Anglii, nie bójcie się mówić. Możecie mi wierzyć, że znajomość angielskiego, którą wynosicie ze szkoły, jest i tak znacznie lepsza, niż ta prezentowana przez inne nacje. Z przykrością widzę, jak rodacy unikają porozumiewania
się w natywnym języku w obawie przed wyśmianiem. Nawet jeśli tubylec Was
poprawi, to wyjdzie Wam to tylko na dobre.
Praktyka czyni mistrza!
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Czy ekosystem zabija ekscytację?
TOMASZ SZ YKULSKI

@ t _ s z y k ul sk i

Testy kolejnego androidowego flagowca przypomniały mi o ograniczeniach wynikających
z zamykania się w bańce jednego, nawet najlepszego środowiska.
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Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat niemal w stu procentach osiadłem w ekosystemie Apple. Paleta wykorzystywanych przeze mnie na co dzień urządzeń została
krok po kroku zdominowana przez gadżety z nadgryzionym jabłkiem na obudowie
– zarówno jeżeli chodzi o prywatne, jak i zawodowe zastosowania. Od 2008 roku
przerobiłem szereg iPodów, Maców i iPadów, całą serię iPhone’ów, niezliczoną liczbę
akcesoriów oraz – co kluczowe w kontekście tytułu tego artykułu – kilkanaście iteracji wspieranych przez nie systemów operacyjnych.

Początkowo procesem tym kierowała przede wszystkim nieskrywana fascynacja
kolejnymi generacjami dzieł pracowni Johnnego Ive’a – do dziś uczucie nostalgii
wywołują we mnie muzyczne, kolorowe reklamy mojego pierwszego iPoda (Touch
2G w 2008 roku) czy unikatowej jak na 2011 rok magnetycznej okładki Smart Cover
do iPada 2; w roli zapasowego telefonu na zagraniczną kartę SIM nadal świetnie
sprawdza się mój stary iPhone 4S, którego uważam za najładniejszy (w momencie
premiery) smartfon Apple. Z czasem pałeczkę w budowaniu mojej rodziny produktów przejęły względy praktyczne; jak wiadomo, porzucenie danego systemu staje
się coraz trudniejsze wraz z zakupem każdego kolejnego kompatybilnego z nim
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urządzenia, a także rosnącym przyzwyczajeniem do konkretnych rozwiązań czy zasad
obsługi. Właśnie dlatego, gdy w moim życiu zbliżał się moment wymiany telefonu na
nowy, oczywistym (a może i jedynym?) wyborem był dla mnie kolejny iPhone. Gdy po
kilku latach z iOS-owymi gadżetami w 2013 roku przyszedł czas na zakup wydajnego
laptopa, który zastąpi mi stacjonarne stanowisko pracy po wyjeździe na zagraniczne
studia, bez wahania wybrałem Maca (co ciekawe, służy mi on do dziś).

Przez ostatnie lata ekosystem produktów Apple stał się bez wątpienia czymś niezwykle wygodnym – szczególnie gdy kolejne wersje iOS i MacOS przyniosły nam możliwość łatwego przesyłania danych między urządzeniami, synchronizacji wiadomości
czy muzyki, a także głębokiej integracji kolejnych elementów środowiska. Przykłady
można mnożyć; osobiście na co dzień najbardziej doceniam funkcję AirDrop, synchronizację pomiarów Apple Watcha z systemową aplikacją Activity, bezpieczne zapamiętywanie haseł oraz natychmiastowe współdzielenie danych w aplikacjach takich jak
Kalendarz, Powiadomienia czy Notatki. Od kilku miesięcy chwalę sobie także bezproblemowe przełączanie między urządzeniami bezprzewodowych słuchawek wyposażonych w chip W1.
Raz na jakiś czas trafiam jednak na impuls, który sprawia, że staram się na nowo przemyśleć podstawową kwestię: w jakim stopniu konsekwentne pozostawanie w eko-
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systemie Apple wynika z jego faktycznych przewag, a jak dalece z wygody i braku
konieczności długotrwałego (i kosztownego) testowania alternatywnych rozwiązań?
Z biegiem czasu odpowiedź na to pytanie staje się coraz trudniejsza, a wykorzystywane przeze mnie kryteria oceny dobitnie sugerują, że kurczowe trzymanie się jednego systemu jest coraz mniej uzasadnione. Dlaczego? Ano dlatego, że przynajmniej
w mojej sytuacji większość wykorzystywanych na co dzień aplikacji albo jest już
dostępna na urządzeniach z systemem Android, albo doczekała się solidnych odpowiedników. Dobrym przykładem mogą być tutaj dwie podstawowe aplikacje komunikacyjne od Apple, czyli iMessage i FaceTime. Tę pierwszą z powodzeniem zastępuje mi
Telegram, czyli aplikacja, z której korzysta większość moich bliskich kontaktów. W przypadku tej drugiej opcji jest wiele – większość komunikatorów (Telegram, WhatsApp,
Messenger) pozwala już na wykonywanie połączeń głosowych i wideo. Inny przykład?
Aplikacje biurowe i organizacyjne (np. kalendarze), których zastąpienie rozwiązaniami
Google będzie równie wygodne, a jednocześnie znacznie bardziej uniwersalne.
Tym razem impulsem skłaniającym do powyższych przemyśleń były kilkutygodniowe
testy kolejnego w ciągu ostatnich miesięcy high-endowego smartfona opartego
o system Android, a mianowicie Samsunga Galaxy S9 Plus. Z perspektywy osoby
korzystającej na co dzień z iPhone’a 7, od strony sprzętowej telefon ten wydaje mi
się znacznie bardziej interesującą propozycją niż flagowy iPhone X – nie posiada on
irytującego (rzecz gustu) wcięcia w górnej części ekranu, wyposażono go natomiast
w świetny aparat z bardziej szerokokątnym obiektywem niż jakikolwiek dotychczasowy model z nadgryzionym jabłkiem. Chociaż podejście do tych kwestii będzie
w dużej mierze zależało od indywidualnych preferencji, nie zmienia to faktu, że dla
wielu obecnych użytkowników poprzednich generacji iPhone’a (takich, jak ja) to
najnowszy model Samsunga może być propozycją ciekawszą. Dołączając do tego
kwestie software’owe, na przykład znacznie bardziej rozwinięte, inteligentne powiadomienia, uwielbianą przeze mnie możliwość głębokiej personalizacji ekranu startowego, zaawansowaną automatykę zdjęć czy fakt, że obecna generacja nakładki
TouchWiz wygląda naprawdę nieźle – koreański flagowiec stanowi ciekawą alternatywę dla urządzeń projektowanych w Cupertino.
Mamy zatem świetną alternatywę, prawda? No, nie do końca. Android, mimo wymienionych wyżej zalet i innowacji, jest nadal Androidem – ze wszystkimi wadami tego
środowiska. W codziennym użytkowaniu najbardziej rzuca się w oczy kiepskie wykorzystanie przestrzeni ogromnego ekranu (te same aplikacje wyświetlone na ekranie
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jednego z mniejszych iPhone’ów są w stanie pokazać więcej treści w czytelniejszej
formie), z tyłu głowy musimy mieć także opóźnienia aktualizacji systemu, potencjalne spadki wydajności oraz szybszą niż w przypadku iPhone utratę wartości
naszego urządzenia. A jeśli mowa o Galaxy S9 Plus, dla niektórych osób jego zakrzywiony ekran może być mniej wygodny lub wręcz przejaskrawiony; to samo tyczy się
designu obudowy czy innych hardware’owych rozwiązań. Biorąc pod uwagę fakt, iż
cena topowego modelu Samsunga nadal znacznie przekracza 3000 złotych, to decyzja o porzuceniu ekosystemu Apple dla tej alternatywy wydaje się niezwykle trudna.
To samo tyczy się innych modeli opartych o Androida, takich jak Google Pixel 2.
Do jakich wniosków dochodzę zatem po kolejnych kilku tygodniach, podczas których jednocześnie wykorzystuję dwa smartfony oparte o kompletnie różne filozofie? iPhone, system iOS i cały zbudowany wokół nich ekosystem postrzegam jako
rozwiązanie solidne, sprawdzone, jednak niewywołujące we mnie uczucia ekscytacji – niezależnie czy mówimy o mojej obecnej „siódemce” czy topowym iPhone’em
X. Samsung Galaxy S9 Plus i otaczający go świat Androida maluje się jako kusząca
alternatywa, pełna innowacyjnych rozwiązań; niestety, jego wady sprawiają, że
osobiście na ten moment nie potrafiłbym w stu procentach przestawić się na nią.
Chociaż kryteria wyboru będą z całą pewnością zależały od indywidualnych preferencji, to w mojej opinii częściowe lub pełne opuszczenie ekosystemu Apple jest
dziś bardziej ekscytujące i łatwiejsze niż kiedykolwiek.
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Po swojemu
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z y s z to f

Niedawno dopadł nas weekend majowy. Dosłownie – dopadł, bo dla sporej części osób to jest
swoisty trigger, zapalnik. Jakby ktoś krzyknął nagle: trzy, dwa, jeden…
Zrób idealny urlop! Koniecznie na Majorce. Koniecznie z fotką na Instagramie.
Koniecznie w pięciogwiazdkowym Hiltonie.
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P

Pozwolę sobie nie zgodzić się z próbą sprowadzania wszystkich i wszystkiego do
mianownika, którym można by uczynić jeden z hashtagów: #freetime.

Myśl

Dziś nie będzie wielkich mądrości, bo zależy mi na tym, abyście wynieśli z tego tekstu maksymalnie dużo konkretów, które łatwo można wdrożyć w codzienne życie. Po
pierwsze zatem, przed każdym długim weekendem czy urlopem warto zebrać myśli.
Ja zadaję sobie trzy pytania. Jaką rzecz chciałem zrobić w ostatnim czasie niemal
każdego tygodnia i zawsze przekładałem ją na kolejny? Kiedy czuję się, jakbym
nic nie musiał, a wszystko mógł? Co jest ważne teraz, gdy chcę wypocząć?
Bo z odpoczynkiem jest tak, że nie da się go zamknąć w jakimś schemacie.
Czas wolny dla każdego z nas znaczy całkowicie coś innego. Jedni każdą chwilę
poświęcają na swoją pracę, bo na ten przykład strasznie lubią to, co robią, inni
popadają w pracoholizm, jeszcze inni potrzebują porządnie się wyspać. Nawet kilkanaście godzin! I uwaga – tak, to możliwe! Sam znam osoby, które spać po prostu lubią. Tak wypoczywa ich umysł i ciało. Czy są mistrzami nieproduktywności?
A co to ma za znaczenie!?
Patrząc na siebie, mogę powiedzieć Wam tyle, że lepszy wyspany gość z listą
zadań, z którymi zmierzy się z energią, niż nakręcony spiralą „Rób więcej!” żywy
trup, ledwo patrzący w swoje cyfrowe okno. Przerabiałem. Nie polecam.
Przed ostatnią majówką wrzuciłem z głowy wszystkie swoje „Jak ja bym chciał…”
do wielkiego worka z napisem „odpocząłem”. Cel był jeden: zrobić, co w mojej
mocy, aby wszystko, co znajduje się w tym worku, ziściło się do 7 maja. No dobrze,
powiecie, a co, jeśli ktoś chce zrobić setki rzeczy?

Dźwięki
Wśród tej mieszaniny pragnień mniej lub bardziej sensownych (to nie ma znaczenia) zawsze znajdzie się parę, które wydają z siebie coś na wzór niewytłumaczalnego dźwięku. Szemrania. To są prawdziwe pragnienia. Nasze, a nie podrzucone
nam pod drzwi przez wielki świat. Są jak świetliki. Ja je tak sobie wyobrażam i jak
tylko takiego skubańca zobaczę, chwytam i staram się nie puszczać z całych sił!
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W tym roku były to: rower, czytanie Marka Aureliusza nad zalewem przez pół
dnia, poznawanie podkrakowskich miejscowości i zabytków kultury podczas
pieszego marszu po górach przez czterdzieści kilometrów, pisanie w dzienniku, codzienna (i dłuższa niż zwykle) medytacja czy wspólna kolacja w jednym z moich magicznych miejsc po zmroku. I bieganie. Dużo biegania. Z ptasią
muzyką w uszach, bez żadnych playlist czy innych motywacji. Z jedynym, skutecznym dla mnie dopingiem, czyli odgłosem bijącego serducha. Wizyta u rodziców,
przeglądanie swoich wypracowań i wierszy z czasów szkoły, notatek z czasów
technikum czy w końcu fotografii z odległej galaktyki. Spotkania z tymi, którzy
nie wpisują się w kalendarz, ale na Twój telefon odpowiadają: „Daj mi godzinę”.
Rozmowy o sprawach ważkich i tych całkowicie błahych. Na koniec sen. Spokojny,
w niektóre dni bez budzika. Bo czemu nie?

Są jak świetliki. Ja je tak sobie wyobrażam i jak tylko takiego
skubańca zobaczę, chwytam i staram się nie puszczać z całych sił!

I wiecie co? Przez te dziewięć dni wypocząłem. Mogę to powiedzieć bez chwili
wahania. Jednocześnie nie chcę oceniać. Mam tylko nadzieję, że i Ty Drogi urlopowiczu będziesz mógł tak powiedzieć, gdy już wrócisz z Nibylandii.

Zaułek
Z odpoczywaniem jest tak, jak z miastem, w którym się mieszka. Niby mówi się,
że spowszedniało. Że już tam się wszystko i wszystkich zna. Wystarczy jednak
zgubić się w jednej z ulic, w które nigdy nie wszedłeś, bo przecież idąc prosto, jest
krócej. Nagle wyłania się z niej kawiarenka. Ma ponad pół wieku. Właściciele jeszcze więcej. Nie znasz ich, ale uśmiech baristy, który przyrządza Ci espresso, wart
jest więcej niż każde szkolenie motywacyjne świata. Gwarantuję!
Jakościowy odpoczynek to taki zaułek. Zaułek gdzieś w środku nas samych,
w który warto skierować swoje myśli, gdy wiemy, że mamy przed sobą te kilka
wolniejszych dni. Z tymi zaułkami jest jak z peronem dziewięć i trzy czwarte. Nikt
inny nie wie, że gdzieś tam jest. Nikt inny na nim nie może się znaleźć. Nikt inny
nie odpocznie tak, jak Ty. Każdy odpoczywa po swojemu.
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Jak bezpiecznie przechowywać
kryptowaluty?
KRZ YSZTOF

M O R AW S K I

Jako ludzie żyjący w XXI wieku jesteśmy już przyzwyczajeni do idei wirtualnego pieniądza. Nasze
wypłaty są co miesiąc przelewane na nasze konta bankowe drogą elektroniczną. Dostęp do nich
mamy online lub za pomocą kart kredytowych i tak naprawdę coraz rzadziej korzystamy z usług
placówek bankowych czy bankomatów.
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J

Ja sam (jak i wielu moich znajomych) od dłuższego czasu nie noszę portfela. Mój telefon z etui, w którym mogę trzymać moją kartę i prawo jazdy, jest
wszystkim, czego potrzebuję do codziennego życia. Stajemy się więc krok po
kroku społeczeństwem, które jest w pełni gotowe na to, aby dokonać kolejnego
kroku i przejść na system, w którym typowe waluty zostaną zastąpione rządowymi kryptowalutami, a gotówka jako taka przestanie istnieć. Będzie to ostatni
krok do cyfryzacji społeczeństwa.

Zalet takiego systemu (zarówno dla rządu, jak i nas, obywateli) jest niesłychanie
wiele i pytanie, jakie należy sobie zadawać, nie brzmi: „czy przejdziemy na taki
system”, tylko: „kiedy przejdziemy na taki system?”. Głównym motorem napędowym zmiany będzie wygoda.
Jeśli przestudiujemy historię ludzkości, zobaczymy, że za każdym razem sposób, w jaki rozliczamy transakcje, przeistaczał się w nowsze i bardziej wygodne
formy. Początkowy barter zamieniliśmy na system, w którym stosowany był
neutralny środek wymiany. Takim środkiem były wszelkie towary, których wartość była postrzegana podobnie przez osoby żyjące na danym obszarze. Mogły
być to owce, wielbłądy, kawa czy popularne do dziś złoto i srebro.
Te dwa kruszce stały się zresztą naturalnym środkiem wymiany i podwaliną
dla stworzenia pieniądza, który ma swoją naturalną wartość znaną wszystkim
i akceptowaną przez wszystkich. Dodatkowo pieniądz w formie złotych czy
srebrnych monet był dużo praktyczniejszym środkiem płatniczym niż owce czy
wielbłądy.
Kolejnym krokiem ewolucyjnym był pieniądz papierowy, a dokładniej waluty.
Ponownie forma papierowego pieniądza była dużo wygodniejsza w codziennym użytku niż noszenie ze sobą na przykład kilograma srebrnych monet.
Następnym krokiem były systemy komputerowe oraz karty płatnicze znane
nam dziś.
Szkoda tylko, że w trakcie tej podróży przeszliśmy z systemu, w którym wykorzystujemy pieniądz (który ma swoją naturalną wartość) na system, w którym

163

/ FELIETONY / Jak bezpiecznie przechowywać kryptowaluty?

mamy waluty (czyli papierki, których wartość jest sztucznie ustalana przez rząd
panujący na danym terytorium), ale to już temat na zupełnie inny artykuł.
Jak już wspomniałem, jednym z motorów napędowym tych zmian była
wygoda. To wygoda sprawiła, że banki stały się nieodłącznym elementem
naszej codziennej egzystencji. Nie oszukujmy się, wszyscy cieszymy się, gdy
możemy przerzucić ryzyko i odpowiedzialność wynikające z konieczności bezpiecznego przechowania naszych pieniędzy na kogoś innego. Jesteśmy tak
leniwi (wygodni), że będziemy gotowi zrobić to nawet za cenę utraty części kontroli nad naszymi środkami. Osoby, które nie wiedzą, o czym piszę, zachęcam
do poczytania o tym, jak bardzo dostępne były pieniądze zgromadzone na kontach bankowych Greków podczas kryzysu gospodarczego w ich kraju.
Zupełnie inaczej ma się jednak sprawa w przypadku kryptowalut. Te zostały
bowiem wymyślne jako bezpośredni środek wymiany, który stosować mogą
dwie strony transakcji bez konieczności interwencji pośrednika (choćby banku).
Innymi słowy, to my sami jesteśmy odpowiedzialni za ich przechowywanie oraz
prawidłowe przesłanie do osoby, z którą chcemy dokonać jakiejś transakcji.
Daje nam to zdecydowanie większą kontrolę nad naszymi środkami, ale, jak
mawia Stan Lee: „z wielką mocą wiąże się też wielka odpowiedzialność”. To
my stajemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo środków zgromadzonych
w ramach naszego portfela. Powstaje więc dość fundamentalne pytanie – jak
skutecznie zabezpieczyć nasze środki zgromadzone w formie kryptowalut?
Ponieważ kryptowaluty są wirtualne, portfele, w jakich je trzymamy, są bliższe
kontu w banku niż fizycznemu portfelowi, który nosimy w kieszeni. Każdy użytkownik danego systemu (danej kryptowaluty) może przechowywać zakupione
przez siebie jednostki w ramach swojego konta, czyli w portfelu.
Każdy taki portfel składa się z dwóch kluczy. Pierwszy to tak zwany klucz
publiczny, czyli innymi słowy „numer konta”. Ten możemy otwarcie podawać
innym osobom, jest on bowiem niezbędny do wykonania (przez kogoś) przelewu środków na nasze konto. Drugi to tak zwany klucz prywatny (czyli coś
w rodzaju hasła dostępu do portfela).
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Każda osoba, która pozna nasz klucz prywatny, będzie mogła w dowolnej chwili
zalogować się na nasze konto i zlecić z niego przelew dowolnej ilości środków
znajdujących się na tym koncie w dowolne inne miejsce w ramach danej sieci,
a transakcja taka jest NIEODWRACALNA!

Dlatego właśnie tak kluczowym aspektem jest ochrona naszego klucza prywatnego. Jeśli korzystamy z portfeli online czy komputerowych, istnieje spore
ryzyko tego, że jakieś złośliwe oprogramowanie przechwyci nasz klucz prywatny podczas jego wpisywania w celu uwierzytelnienia transakcji. Dlatego
osobiście zalecam stosowanie portfeli offline, w których uwierzytelnienie transakcji dokonywane jest w osobnym urządzeniu, na którym nie da się zainstalować złośliwego oprogramowania.
O różnicach między różnymi typami portfeli możesz przeczytać dokładniej

tutaj. Jednym z takich portfeli offline, z których sam korzystam od dłuższego
czasu, jest Ledger Nano S.
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Jego kompaktowy kształt pozwala go nosić jako breloczek do kluczy samochodowych czy kluczy do mieszkania, a jego działanie jest banalnie proste. Gdy
kupujemy Ledger Nano S (aktualnie jest to koszt około 95 euro), tworzymy za
jego pomocą wirtualny portfel na przykład w sieci Bitcoin czy Ethereum. Portfel
ten możemy następnie obsługiwać za pomocą naszego komputera lub

ser-

wisu (o ile dokonaliśmy z nią synchronizacji).
W przeciwieństwie do zwykłego portfela w przypadku Ledger Nano S każdą
transakcję z naszego konta (portfela) będziemy musieli potwierdzić za pomocą
fizycznego podpięcia naszego urządzenia do komputera i wpisania PIN-u, jaki
stworzyliśmy podczas konfiguracji naszego Ledgera Nano S. Dzięki temu nasz
klucz prywatny nigdy nie opuszcza naszego urządzenia, przez co nie może ono
być przechwycone przez wirus na komputerze. Samo uwierzytelnienie transakcji kluczem prywatnym odbywa się bowiem w ramach urządzenia i jedynie jego
pozytywny wynik jest przesyłany do komputera.
Samo urządzenie natomiast jest chronione przez PIN, który znamy tylko my.
Co ciekawe, nawet fizyczne zgubienie czy kradzież naszego Ledger Nano S nie
będzie wielkim problemem. Podczas konfiguracji urządzenia ustalamy bowiem
zestaw 12 słów, które pozwolą nam odtworzyć nasz portfel na innym urządzeniu, a trzykrotne błędne wpisanie PIN-u (na przykład przez złodzieja) automatycznie blokuje stare urządzenie.
Sam kluczyk możemy więc nosić z sobą lub schować w bezpiecznym miejscu
tak, by móc spać spokojnie, wiedząc, że nasze kryptowaluty są bezpieczne i że
tylko my posiadamy do nich pełny dostęp.
Uwaga! Przestrzegam przed kupowaniem używanych czy „nowych” urządzeń
sprzedawanych przez pośredników na aukcjach internetowych, choćby na amazon.com. Część osób, które kupiły takie kluczyki, niemile się zdziwiła, gdy ich
środki bezpowrotnie zginęły. Jedynym pewnym miejscem do ich zakupu jest
sklep internetowy firmy, która je stworzyła, czyli https://www.ledgerwallet.com.
Tylko kupując fabrycznie nowy Ledger Nano S, możesz być pewny, że nie był on
w żaden sposób modyfikowany.
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Sam sposób identyfikacji trefnych kluczyków jest bardzo prosty. Urządzenie
powinno być nieskonfigurowane. To Ty masz ustalić PIN, 12-wyrazową frazę do
odzyskiwania kluczyka oraz wybrać to, jakie trzy portfele chcesz na nim zainstalować. Jeśli jakikolwiek z tych etapów został już wykonany, a urządzenie ma
z góry podany PIN czy zestaw 12 słów, znaczy to, że było już używane i może
zostać w przyszłości odtworzone przez sprzedawcę na innym urządzeniu w celu
przejęcia kontroli nad Twoimi środkami.

Ledger Nano S to świetne, wygodne i relatywnie niedrogie urządzenie, dzięki
któremu możemy bezpiecznie przechowywać setki różnych kryptowalut i szczerze je polecam każdej osobie, która myśli poważnie o inwestycji jakiejś większej
sumy pieniędzy w kryptowaluty.
Jeśli interesuje Cię temat inwestowania w kryptowaluty, szczerze polecam Ci

mój blog i pobrać darmowy kurs „7 rzeczy, które musisz wiedzieć,
zanim zaczniesz inwestować w kryptowaluty!”. Na pewno zaoszczędzi Ci on
wiele nerwów, prowadząc Cię krok po kroku, od założenia swojego pierwszego
portfela do skutecznego i bezpiecznego inwestowania w kryptowaluty.

zajrzeć na

Ledger Nano S
Cena: 94,80 EUR
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Krok w tył – Operacja Berlin: Maraton
A DA L B E R T FR E E M A N

@Fr eemanAdalber t

Przygotowania w pełni. Pierwszym etapem miał być półmaraton w Poznaniu. Bieganie w każdym
miesiącu po co najmniej 200 km – plany genialne i do zrealizowania. Przecież rzucałem się zawsze
na głęboką wodę. Ten plan miał być bez większego wysiłku do zrealizowania.
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P

Przyplątała się depresja. Co to jest depresja? – pomyślałem sobie i biegałem
nadal siłą przyzwyczajenia. To nawet Krzysiek Kołacz mi chyba napisał, że
jeśli wytrwam 90 dni, t o czynność stanie się nawykiem i już będzie łatwo.
Spokojnie minęło 90, potem 180, a i nawet 365 dni. Biegałem. Przez ten cały
czas miałem kontuzje. Mniejsze i większe. Bolały mnie masakrycznie piszczele
i kostki oraz kolana. Miałem pęcherze i zdartą skórę, ale nie jestem człowiekiem, który przejmuje się drobiazgami. Przecież dokonałem już dużych rzeczy, takie drobnostki mnie nie pokonają.

Pod koniec marca wprowadziłem dietę i to był strzał w dziesiątkę. Schudłem
do 83 kg. Drakońska, ale spokojnie do przetrzymania i nawet czułem euforię.
Nadal biegałem. Spalałem na treningu więcej kalorii niż jadłem. Zacząłem
uprawiać marszobiegi z kijkami od Nordic Wwalking. Genialne to było.
Zaczynała się wiosna. Po 200 metrach treningu poczułem, jakbym dostał
kopniaka w lewy pośladek. Rozejrzałem się, byłem tylko ja i tajemna siła
zwana Bogiem, Allahem, Jahwe. Musiałem od niego zarobić w moje chude
już cztery litery. Ten boski dotyk rozlał się po udzie. Pomyślałem, że zerwałem
jakiś mięsień. Kilka dni próbowałem jeszcze biegać. Za tydzień miałem test
w Poznaniu. Półmaraton poznański. Jeden z najfajniejszych w Polsce.
Umówiłem się do ortopedy i mówię:
- Coś sobie naderwałem, ale muszę szybko być na chodzie. Zaraz biegnę półmaraton, a we wrześniu maraton.
- Jak pracujesz? - On zapytał.
- No siedzę na dupie.
- Od kiedy?
- Od 30 lat.
- Nie naderwałeś mięśni. Zaraz się temu przyjrzę.
Kazał się położyć na kozetce i zaczął mnie wyginać. Sprawdzał mnie dokładnie, potem wydał wyrok:
- Problem jest w kręgosłupie, nie w nogach. To akurat u ciebie poważne.
- Mogę biegać?
- Jeśli ci zabronię, to przestaniesz?
- Nie.
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- Dlatego nic nie mówię. Teraz masz przez dwa tygodnie lekarstwa
i rehabilitację.
Wyszedłem ze łzami w oczach. Kopniak był solidny. Nie można planować
sobie życia, bo ten zwariowany tercet czy zastęp boski się z tego śmieje.
Dziś przebiegłem po lekoterapii i na silnych prochach IX Kwidzyński Bieg
Papiernika. Wynik był żałosny. Zimą, biegając po górach, szybciej robiłem dystans
10 km niż dzisiaj. Pokonałem go jednak. Nie zamierzam się jeszcze poddać.

Dziś przebiegłem po lekoterapii i na silnych prochach IX
Kwidzyński Bieg Papiernika. Wynik był żałosny. Zimą, biegając po
górach, szybciej robiłem dystans 10 km niż dzisiaj. Pokonałem go
jednak. Nie zamierzam się jeszcze poddać.
Zastanawiam się jednak, co jeszcze może u mnie pójść nie tak. Zdaję sobie
sprawę, że ktoś z mniejszym uporem odpuściłby już dawno.
Jestem kibicem piłki nożnej. Kibicuję od zawsze drużynie Realu Madryt.
Dla mnie kilku zawodników z obecnej drużyny jest przykładem, jak wiele
trzeba poświęcić, by dojść do trzeciego z rzędu finału Ligi Mistrzów. Cristiano
Ronaldo, wiem, wiele osób go nie lubi, ale ja zawsze widzę go jako biednego
chłopca z Madery. Bieda w domu i jedyne, co on ma, to talent w nogach.
Sprzedany za kilka koszulek i piłek został sam w szkole na kontynencie.
Jedyne, co mógł zrobić, to grać jak najlepiej. Zostało mu to dotąd. Nasz bramkarz Jerzy Dudek opowiada, że jak przychodził na trening, to Ronaldo już tam
był, a po treningu prosił Dudka, by bronił jego strzały.
Marcelo, dzieciak, dla którego dziadek sprzedał samochód, by ten mógł dojechać na treningi. Teraz jest geniuszem. Uwielbiam patrzeć, jak operuje piłką.
To proste wybory – albo zajmiesz się czymś, co kochasz, albo będziesz jednym z miliona takich samych ludzi.
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Ja nie chcę. Mógłbym jak mój ojciec być alkoholikiem (na szczęście już nie jest).
Tylko to znałem z domu. Ja jednak nie piję alkoholu. Ojciec wypił moją normę.
Mógłbym być cały czas grubasem i się poddać. To prostsze niż walczyć z każdym kopnięciem w dupę.
Mój 18-letni syn poprosił mnie i swoją mamę o nowy rower szosowy. Robi treningi w ciągu tygodnia po 30 km, a w weekendy nawet 80 km. Przyznałem mu
rację, że powinien mieć tego typu rower. Jednak zaznaczyłem, że nie może to
tak wyglądać, że facet wyższy niż ja prosi rodziców. Wytłumaczyłem mu, na
czym polega świat. Chłopak załapał. Po kilku dniach zadzwonił:
- Tato, właśnie wróciłem z roboty.
- Co?
- Byłem w pracy, znalazłem pracę w sklepie rowerowym. Podpisałem umowę
i pracuję po lekcjach. Od zawsze chciałem ci to powiedzieć. „Tato wróciłem
z pracy”.
Jestem z niego dumny, po kilku dniach odkupił od klienta jego rower. Ten
zmieniał na najnowszy model i 2-letni prawie nowy był dla niego za słaby. Mój
syn twierdzi inaczej, a rower jest prawie nieużywany. Wpadłem na chwilę do
sklepu, zobaczyłem syna. Podszedł do rodziny, która po komunii chciała kupić
rower dla córki. Mój syn, mimo że nie przechodził szkoleń dla sprzedawców,
zapytał, w czym pomóc i dokładnie opowiedział i pomógł wybrać odpowiedni
sprzęt. Jak ja byłem dumny. Ja nie miałem takich relacji z ojcem. Tym bardziej
się wzruszyłem.
Jednak wszystko to powoduje, że wiem. Najważniejsze to nie poddawać się.
Zbierać kopnięcia w tyłek i nie dawać się. Dziś podczas biegu na jednym z ostatnich miejsc przybiegła kobietka. Niewysoka, z wózkiem, ale nie dziecięcym.
Wózek dla osoby dorosłej. To ona wygrała ten bieg. Nikt inny, tylko ona. Potem
wszyscy ci, dla których te 10 km to ogromne wyrzeczenia. Ogrom pracy. Łzy
z bólu. Ktoś, kto pokonuje kilometry bez bólu, nadwagi nie docenia tych wszystkich obolałych grubasów, którzy nie są tak silni i rezygnują po pierwszym kopie
w tyłek. Dziś każdy mój krok to ból. Nie tylko biegowy. Nawet ten po biurze.
Jazda samochodem czy spacer. Nie zamierzam jednak się poddać.
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Avengers: Wojna bez granic
JAN URBANOWIC Z
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To już trochę taka tradycja, że na łamach iMagazine pojawia się recenzja filmu ze stajni Marvela.
Nie ma co się jednak dziwić, zwłaszcza kiedy miesiąc temu premierę miał chyba najlepszy film
z całego uniwersum.

/ FILM / Avengers: Wojna bez granic

O „Avengers: Wojna bez granic” w internecie i innych mediach powiedziano bądź
napisano już chyba wszystko. Nie mogło być jednak inaczej, skoro każdy film
o superbohaterach wywołuje na świecie wiele emocji. Można powiedzieć, że
większość z nich jest taka sama i nie zobaczyliśmy tu zupełnie nic nowego, w tym
jednym zdaniu znajduje się jednak bardzo wiele błędów.
Pierwszy z filmów, który zapoczątkował MCU (Marvel Cinematic Universe), czyli
„Iron Man” z Robertem Downeyem Jr., miał swoją premierę dziesięć lat temu,
w 2008 roku. Wydawać by się mogło, że to nie było dawno temu, a jednak
liczby nie kłamią. Od tego czasu, kiedy to ruszyła cała machina, jaką znamy dziś,
powstało 19 filmów z tego uniwersum. Co prawda moja wypowiedź nie jest do
końca obiektywna, gdyż jestem wielkim fanem wszystkich tych tytułów, ale uważam, że pomimo lepszych lub gorszych pozycji, to wszystkie z nich są naprawdę
dobrą rozrywką. W moim przypadku może świadczyć o tym fakt, że każdy z nich
widziałem więcej niż raz, a niektóre nawet po pięć lub więcej razy. Przez dekadę
Marvel Studios budowało więź między nami a superbohaterami z ekranu, których
do tej pory mogliśmy znać wyłącznie z kart komiksów. To chyba największe (jeśli
nie jedyne) tego typu przedsięwzięcie w historii kinematografii i sądzę, że nawet
sami twórcy, na początku tej drogi, nie wierzyli w pełni, że może im się to udać.
W tym roku nastąpiło zwieńczenie tylu lat pracy, gdyż końca dobiega tak zwana
Faza III przygód naszych bohaterów. Przez wszystkie filmy (solowe, ale przede
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wszystkim te, w których cała grupa Avengersów pojawiała się razem) wisiało nad
nimi zagrożenie w postaci tajemniczego czarnego charakteru – Thanosa. Nikt do
końca nie wiedział, kim on był, choć my, fani, doskonale zdawaliśmy sobie sprawę,
że ów Thanos chce zebrać kamienie nieskończoności, które przewijały się przez
kilka ostatnich produkcji i dzięki nim będzie mógł zrealizować swój plan, jakim
jest wybicie połowy istnień we wszechświecie.
„Avengers: Wojna bez granic” to trzeci

Jestem gotów posunąć się do twierdzenia,
że tak naprawdę to właśnie Thanos jest
głównym bohaterem tego filmu.

film Marvela, za który odpowiadają
bracia Russo. Już samo to jest rekomendacją i zapowiedzią, że zobaczymy coś naprawdę dobrego, gdyż
poprzednie filmy w ich reżyserii (druga
oraz trzecia odsłona przygód Kapitana

Ameryki), to jedne z najlepszych filmów całego uniwersum – mowa tu przede
wszystkim o idealnym balansie akcji, humoru i dramatyzmu, a także jakości samej
w sobie. Nic więc dziwnego, że to właśnie im zostały powierzone dwie ostatnie
części Avengersów. Dwie? Owszem, bo „Wojna bez granic” jest jak gdyby połową
finału – został on rozbity na dwie części, a drugą będziemy mieli okazję obejrzeć na ekranach kin w maju przyszłego roku. Pomimo to, film jest bardzo spójny
i kompletny, niemal tak, że mógłby być po prostu zwykłym solowym filmem.
Akcja rozpoczyna się właściwie zaraz po zakończeniu wydarzeń z „Thor:
Ragnarok” i ma miejsce na statku Asgardczyków. Od razu zostaje wprowadzony
Thanos i szybko możemy się przekonać, że nie jest to gość, z którym chcielibyśmy
zadzierać, a już na pewno nie przyprowadzać go do mamy na niedzielny obiad.
Cały film jest właściwie zlepkiem pojedynczych epizodów w różnych lokalizacjach we wszechświecie. Nie oznacza to jednak, że są to sceny jedynie sklejone
ze sobą w montażu, bo wszystko jest spójne ze sobą i ostatecznie wszystko ładnie spina się w całość. Przy okazji, dzięki temu zabiegowi, niemal każdy z bohaterów (a przez dziesięć lat pojawiło się ich bardzo, bardzo wielu) ma tu choć chwilę
„czasu antenowego” – jak można się domyślić, jedni mają go więcej, inni nieco
mniej. Co mnie jednak bardzo pozytywnie zaskoczyło, to fakt, jak dużo czasu
na ekranie ma Thanos w porównaniu z innymi złoczyńcami z poprzednich części. Zresztą Thanos jest tu jedną z kluczowych postaci, jeśli nawet nie najważniejszą. Jestem gotów posunąć się do twierdzenia, że tak naprawdę to właśnie
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Thanos jest głównym bohaterem tego filmu. Nie tylko jest on najlepszym czarnym charakterem całego MCU, ale również jest on przeciwnikiem, którego można
polubić i zrozumieć. Lepszym złym był chyba tylko Loki w pierwszym „Thorze”,
ale w kolejnych filmach przerodził się on właściwie w antybohatera. Wraz
z Thanosem w końcu otrzymujemy antagonistę, który ma coś do powiedzenia,
a jego uczynki nie są złe, tylko dlatego, że on jest zły z natury – inaczej – „robię
źle, bo jestem w końcu zły, to muszę robić źle”. Postać ma swoje motywacje i to
w dodatku takie, które w pewnych momentach mogą nam się wydać logiczne. Są
to co prawda poczynania czysto fanatyczne, ale jednak realne. Siłą całego filmu
jest właśnie to, że postacie stały się realne i ludzkie. To wciąż są superbohaterowie, ale utożsamianie się z nimi i ich perypetiami jeszcze nigdy nie było dla widza
tak proste. Ma to oczywiście też związek z tym że już tych bohaterów dobrze
znamy i przez ostatnią dekadę mogliśmy nawiązać z nimi więź. Thanos jest tu
jednak całkowicie nowy, a miałem wrażenie, jakby był mi bliski, z uwagi na to, jak
jego motywacja i przejścia zostały pokazane w filmie. Zasługa w tym na pewno
również genialnego Josha Brolina, który się w niego wcielił.

O „Avengers: Wojna bez granic” można by pisać i pisać. To bez wątpienia jeden
z najlepszych filmów z dotychczasowego dorobku Marvel Studios. Chciałbym
z pewnością powiedzieć, że jest najlepszy, ale taki stanie się pewnie dopiero
w przyszłym roku, kiedy zepnie się w całość z kontynuacją. Mimo tego, tak jak
wspomniałem wcześniej, jest to film naprawdę spójny i w dodatku z rewelacyj-
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nym zakończeniem. Mam tu na myśli zarówno cały 30–40-minutowy finał, jak
i ostatnie sceny. Film trzyma widza w napięciu i choć trwa dwie i pół godziny, to
ciężko tu poczuć znudzenie. Uświadczymy tu masę dobrego humoru i oczywiście
świetnych efektów specjalnych, przede wszystkim podczas scen akcji.
Pierwsza część finału przygód superbohaterów została bardzo dobrze przyjęta
na całym świecie, co przełożyło się na pieniądze – film w ciągu tygodnia zebrał
ponad miliard dolarów i tym samym zapisał się na kartach historii.
Celowo nie zagłębiałem się w szczegóły fabularne, gdyż istnieje cień szansy,
że ktoś jeszcze filmu nie widział. Mam nadzieję, że kiedy to w końcu uczynicie,
będziecie z niego tak samo zadowoleni, jak ja. Widziałem go w kinie dwa razy
i chyba jeszcze postaram się przejść po raz trzeci, dopóki jest on wyświetlany jeszcze na naszych ekranach.
PS nie wspomniałem o jednym ważnym aspekcie, jakim są doskonałe postacie
silnych i pięknych kobiet – zwłaszcza Czarnej Wdowy w nowej odsłonie. Oby
w świecie superbohaterskim było coraz więcej miejsca na superbohaterki, które
nie raz uratują nam tyłki, dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu.
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Tully
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Film reklamowany wszędzie jako komedia zdecydowanie komedią nie jest. Jest za to idealną lekcją
tego, że rodzicielstwo często nas przerasta, choć potrafi być piękne.
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Twórcy (reżyser i scenarzystka) nagrodzonego wiele lat temu filmu „Juno” powracają.
Jason Reitman i Diablo Cody tym razem do swojego wspólnego projektu zaprosili
piękną i niezwykle utalentowaną aktorkę Charlize Theron. Przygotowali nam historię
o rodzicielstwie, a przede wszystkim macierzyństwie i o tym, że nie jest to tak piękne,
jak zazwyczaj serwują nam to inne produkcje.
Bohaterka jest tu 40-letnią mamą dwójki szkrabów, a trzecie jest już w drodze – właściwie to na końcu tej drogi na świat. Niestety, nie jest łatwo ciężarnej kobiecie radzić
sobie z posiadanymi już dziećmi, zwłaszcza że jedno z nich nie należy do „najprostszych”. Podczas jednej z wizyt u swojego bogatego brata zostaje im przedstawiona
oferta nocnej niani, czyli takiej, która zajmuje się niemowlakiem w nocy, by rodzice
mogli zażyć nieco snu i odpocząć. Tym samym w życiu bohaterki pojawia się Tully.
Muszę przyznać, że ten film był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Doskonale grał
moimi emocjami niczym na najlepszym instrumencie. Bawił mnie, wzruszał, momentami nawet denerwował. Charlize Theron jak zwykle wykonała tu kawał porządnej
aktorskiej roboty i za to jestem jej niesamowicie wdzięczny. Choć na ekranie widzimy,
że bycie rodzicem może być piękne (i na pewno jest), to niestety sporo jest również
tych momentów, kiedy mamy tego serdecznie dość. To właśnie skłania główną bohaterkę do zatrudnienia niani, która pozwoli jej na chwilę oddechu. Obserwujemy tu
świetne wyważenie pomiędzy dramatem a komedią, szczęściem, a bezradnością.
Bohaterka ma tu nie tylko problemy z dziećmi, ale także z mężem, który ze względu
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na swoją pracę często jest nieobecny, a jak już jest w domu, to gra w łóżku na konsoli. Brat, który często pokazuje, że osiągnął w życiu sukces, również nie jest najlepszym dodatkiem do istniejących już kłopotów. Z czasem, gdy pojawia się Tully, życie
zaczyna się poprawiać, wszystkie części układanki do siebie pasować, a w życiu
bohaterów pojawia się szczęście i odkrywanie wszystkiego na nowo.
Niezwykle ucieszyło mnie to, że mogłem na ekranie zobaczyć prawdziwe życie.
Oczywiście było ono lekko podkolorowane, ale mimo wszystko wierzyłem we
wszystko, co tu zobaczyłem. Nie potrafię tylko zrozumieć, dlaczego wszędzie film jest
reklamowany jako komedia, skoro poza elementami humorystycznymi, jest to właściwie film bardzo smutny i ciężki. Na pewno jest to pozycja, którą powinien zobaczyć
każdy rodzic, bo można w niej odkryć, co się stanie, jak nie weźmiemy momentami
oddechu i nie zajmiemy się sobą. Warto również, by obejrzeli go ludzie zastanawiający się nad powiększeniem rodziny, ale nie chcę pisać, że może on kogoś od tego
pomysłu odsunąć. Może jednak zmusić do zastanowienia się nad tym, czy aby na
pewno jesteśmy na niektóre rzeczy gotowi.
„Tully” to jedna z największych niespodzianek tego roku. Warto zobaczyć, jeśli jeszcze
grają w kinach, a jeśli nie, to wypatrywać później do obejrzenia w domu.
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Premiery DVD i Blu-ray
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THE DISASTER ARTIST
Film o powstaniu najgorszego filmu w historii.
James Franco bierze się za opowieść o Tommym
Wiseau i jego „The Room”. Nie powiem, że jest
to pozycja tylko dla fanów tego tytułu, ale na
pewno fani „The Room” odnajdą się tutaj najlepiej.
Pełno dziwacznego humoru, który nie każdemu
będzie odpowiadał, ale niewątpliwie na pochwałę
zasługuje tu świetna rola Franco. 			

K S Z TA ŁT W O DY
Zdobywca tegorocznego Oscara między innymi za
najlepszy film. Najnowsza wizja reżysera Guillermo
del Toro, o miłości, poświęceniu i równości. Choć
sam film nie jest dla mnie aż tak dobry, by okrzyknąć
go najlepszym minionego roku, to zdecydowanie
warto go zobaczyć dla wspaniałych scenografii
i pięknej muzyki. Ponadto dobrze przypomnieć
sobie o ponadczasowych wartościach, których
powinno być w świecie coraz więcej.

/ FILM / Premiery DVD i Blu-ray

C Z A R N A PA N T E R A
Jedna z ciekawszych pozycji z uniwersum Marvela
wkracza na niebieski nośnik. Nie mogłem się
doczekać tego filmu od czasu, gdy postać Czarnej
Pantery pojawiła się w „Kapitanie Ameryce: Wojnie
bohaterów”. Reżyseruje Ryan Coogler („Creed”),
a w rolach głównych Chadwick Boseman oraz
Michael B. Jordan. Pięknie pokazana Wakanda,
pełna nowych technologii, ale przy tym ociekająca
kulturą afrykańską i wspaniałymi kostiumami. Na
pewno warto do tego filmu wracać.

M AT R I X
Klasyk powraca tym razem w odrestaurowanej
wersji 4K. To jedna z najważniejszych premier
tego roku na tym nośniku. Pamiętam, jak
w 1999 roku kupiłem VHS z tym filmem,
a później moje pierwsze kupione w życiu DVD
również zawierało właśnie ten tytuł. Dobrze
się złożyło, że nie mam na półce płyty Blu-ray,
bo będę mógł z czystym sumieniem zakupić
kolejne wydanie, tym razem w najwyższej
możliwej rozdzielczości. Zdecydowanie pozycja
obowiązkowa!
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Cała muzyka
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

R O B E R T G L A S P E R X K AY T R A N A DA

T HE AR T SCIEN CE R EMIXE S

Robert Glasper to już stały bywalec rubryki „Cała
Muzyka” w iMagazine. Nic nie poradzę, że wszystkiego,
czego się dotknie, zamienia się w złoto dla moich uszu.
KAYTRANADA, za sprawą swojego niewiarygodnego
debiutu, „99,9%”, również był już Wam przeze mnie polecany. Dlatego w momencie, kiedy dwóch tak świetnych
artystów łączy swoje siły, nie mogłem przejść obok tego
projektu obojętnie. Ich wspólny album trafił na rynek
w dzień tegorocznej edycji Record Store Day, kiedy swoją
premierę ma wiele wyjątkowych, okolicznościowych
materiałów. Wydawcą jest najważniejszy label jazzowy świata – Blue Note Records.
Robert Glasper i KAYTRANADA to dwa odmienne światy, a jednak dobra muzyka
zawsze znajdzie wspólne mianowniki. Kiedyś pisałem o tym, że Robert Glasper jest
mostem łączącym hip-hop z klasycznym jazzem, ale teraz poszedł kilkanaście kroków dalej. Swoje numery z albumu „The Artscience” z 2016 roku podrzucił mistrzowi
elektronicznych dźwięków. KAYTRANADA, bo o nim mowa, jest producentem
z pochodzącym z Haiti i podjął się ciężkiego zadania zremiksowania pracy Glaspera.
Efektem jest niestety tylko osiem nowych wersji starych utworów w doskonałych aranżacjach. „The Artscience Remixes” jest bardziej epką niż pełnoprawnym
albumem, ale nie możecie jej lekceważyć. Elektroniczne tło, jakie nadał projektowi KAYTRANADA, powoduje, że „The Artscience” ma całkowicie inny wymiar. Tak
smaczne dla duszy połączenie elektroniki z jazzem, soulem i rapem ciężko znaleźć.
Wśród gości biorących udział w remiksach usłyszymy Don Cheadle, Talib Kweli,
Alex Isley i Iman Omari. Miejmy nadzieje, że ta kolaboracja jest zapowiedzią czegoś
znacznie większego, a znając obydwu artystów, taki obrót spraw jest możliwy. Dla
nich muzyka nie ma absolutnie żadnych granic, a dla mnie to jest najważniejsze.
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PAW B E AT S

OUT

Jak mnie to cieszy, kiedy co miesiąc z listy nowości bez
problemu mogę Wam polecić album polskiego wykonawcy, mimo tak wielu ciekawych światowych premier.
W tym numerze takim wyborem jest uzdolniony producent, którego ksywa może nie być szeroko kojarzona, ale
niestety strona producencka już tak ma. Tym bardziej
Marcin Pawłowski, znany jako Pawbeats, wart jest Waszej
uwagi. Producent, multiinstrumentalista i kompozytor
maczał swoje zdolne palce w wielu albumach rozrywkowych i hip-hopowych, które uzyskały status Złotej oraz
Platynowej Płyty. Z jego talentu korzystali między innymi Justyna Steczkowska,
Natalia Nykiel, Monika Borzym, Krzysztof Herdzin, KęKę, Quebonafide, Tede, Zeus,
Miuosh, Pih, Kali, Bisz, Rahim. Pawbeats jest również twórcą wejściówki do programu „Mam Talent”. Jego czwarta solowa płyt „Out” nie została wydana przez
wytwórnię i z udziałem sponsorów, a własnym sumptem, co na naszym fonograficznym rynku jest rzadkością. Wybaczcie, że zamiast pisać o muzyce, zacznę
od okładki, ale warstwa graficzna „Out” zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Pawbeats na swój projekt, oprócz znanych muzyków, zaprosił jednego z najbardziej cenionych współczesnych rysowników – Pawła Kuczyńskiego, a nad całością
poligrafii czuwał znakomity grafik – Grzegorz „Forin” Piwnicki. Panowie, mistrzostwo świata. „Out” powstawał przez trzy lata, kiedy to artysta, dbając o absolutnie każdy szczegół, dopracowywał do perfekcji swoje dzieło. Melancholijny
klimat elektronicznych bitów wylewa się na słuchacza przy pomocy czołowych
polskich głosów współczesnej sceny. Kluczem do sukcesu było skomponowanie
muzyki uszytej dla każdego z zaproszonych gości. W tym szerokim wachlarzu
różnych głosów Pawbeats potrafił zachować jedność i nadać płycie swój własny
styl. Najjaśniejszymi punktami są te numery, które w cudowny sposób zostały
zaśpiewane w naszym ojczystym języku przez Xxanaxx i Anię Dąbrowską, która
w utworze „Lęk” brzmi jak stara dobra Ania. „Out” zdecydowanie trafia na moją
listę płyt do słuchania nocą w samochodzie.
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„Szarlotka” z chałki
M A Ł G O R Z ATA

Ł ADA
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Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić na drobne kawałki.
Rodzynki przelać wrzątkiem.
• 1 duża chałka (najlepiej
wczorajsza, lekko prze-

Rozgrzać połowę masła, wsypać jabłka, dodać 3 łyżki cukru i odsączone

schnięta) lub 2 mniejsze

rodzynki i lekko poddusić (około 10 min). Następnie dodać przyprawy

• 2 jajka

i dokładnie przemieszać.

• 1 szklanka mleka lub słodkiej
śmietanki

Jajka dokładnie wymieszać z mlekiem, jedną łyżką cukru i skórką

• 4 łyżki cukru

z cytryny. Chałkę pokroić w plastry grubości około 1 cm. Namoczyć w jaj-

• trochę otartej skórki

kach z mlekiem.

z cytryny
• 4 średnio kwaśne jabłka

Naczynie żaroodporne wysmarować masłem i wyłożyć połową namoczo-

• 1 garść rodzynek

nej bułki, na to wyłożyć podduszone jabłka i przykryć resztą namoczo-

• 1/4 kostki masła

nej chałki. Na wierzchu położyć wiórki z reszty masła. Piec w temp. 180°C

• cynamon i ew. szczypta im-

przez 30–35 min.

biru lub wanilii
Można podawać na ciepło lub przestudzone, np. z bitą śmietaną lub
lodami waniliowymi.
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